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АНОТАЦІЯ 

Фурман О. В. Оптимізація елементів технології вирощування сої в умовах 

Лісостепу правобережного. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. – ННЦ 

«Інститут землеробства НААН». – Чабани, 2021. 

Соя є стратегічною зернобобовою культурою світового землеробства ХХІ 

століття. Її вирощування – вагомий фактор вирішення дефіциту білка, 

поповнення ресурсів жирів, підвищення родючості ґрунту та зміцнення 

економіки господарств, тому сьогодні соя займає провідні позиції в Україні як за 

темпами росту площ посівів, так і за обсягами її виробництва. 

Визначальною умовою підвищення продуктивності посівів сої є розробка 

та впровадження у виробництво таких технологій її вирощування, які найбільш 

повно відповідають генетичним особливостям сорту та враховують взаємодію 

рослинного організму із сукупним впливом гідротермічних умов і 

антропогенних факторів. 

Одними з найважливіших чинників інтенсифікації при вирощуванні сої є 

сорт, інокуляція та мінеральні добрива. Вивчення впливу та взаємовпливу 

зазначених факторів на формування врожаю дозволить удосконалити та 

адаптувати до умов регіону технологічні прийоми вирощування цієї культури, 

що в підсумку сприятиме отриманню високих і сталих врожаїв насіння 

вітчизняних сортів сої з високими показниками якості. 

У дисертаційній роботі викладено результати досліджень з вивчення 

впливу бактеризації насіння мікробним препаратом поліфункціональної дії на 

основі азотфіксуючих і фосформобілізуючих бактерій та різних норм і строків 

внесення мінеральних добрив на особливості росту, розвитку рослин та 

формування рівня врожаю насіння сої. Встановлено вплив технологічних 

прийомів, які вивчали, на формування фотосинтетичної та симбіотичної 

продуктивності сої. Проведена економічна та енергетична оцінка моделей 

технологій вирощування культури. Удосконалено сортову технологію 
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вирощування сої на основі оптимізації бактеріально-мінерального удобрення. 

У першому розділі дисертації – «Наукові основи підвищення урожайності 

та покращення якості насіння сої» подано огляд наукової літератури вітчизняних 

та зарубіжних авторів щодо впливу біологічних властивостей сорту, інокуляції 

та мінеральних добрив на формування врожайності та якість насіння сої. 

Висвітлені особливості її мінерального удобрення та формування симбіотичної 

системи. На основі аналізу наукових літературних джерел встановлено, що 

попри накопичений загальний науковий досвід залишається недостатньо 

вивченим питання сортової реакції сої на комплексне бактеріально-мінеральне 

удобрення, що є досить актуальною проблемою сучасності. 

У другому розділі – «Умови та методика проведення досліджень» наведено 

характеристику ґрунтово-кліматичних умов, проаналізовано гідротермічні 

ресурси в роки проведення досліджень, викладено методологічні та агротехнічні 

основи представлених у роботі результатів експерименту. 

Результати досліджень, наведені у розділі 3 – «Особливості росту та 

розвитку рослин сої залежно від інокуляції та удобрення» засвідчують, що 

найдовший період вегетації у сортів Вільшанка (107 діб) та Сузір’я (117 діб) 

відмічено на варіантах, де проводили бактеризацію насіння препаратом на основі 

штамів бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і фосформобілізуючих 

мікроорганізмів (B. mucilaginosus) та вносили N30P60K60 + N15 у фазі бутонізації. 

Внесення повного мінерального добрива подовжувало вегетаційний період, 

відповідно, на 1-5 та 1-6 діб, проведення інокуляції насіння – на 1 добу. 

Внаслідок передпосівної обробки насіння Фосфонітрагіном польова 

схожість обох сортів сої зростала на 2,2 % відносно значень контролю (без 

інокуляції та мінеральних добрив). Найсприятливіші умови для максимального 

збереження рослин впродовж їх вегетації – у межах 94,7-95,2 % складались на 

варіантах, де вивчали взаємодію факторів інокуляції та внесення мінеральних 

добрив у нормі N30P60K60 + N15. За таких умов густота стояння рослин на період 

збирання становила 60,5 шт./м2 у сорту Вільшанка та  62,4 шт./м2 – у сорту 

Сузір’я.  
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Наростання лінійного росту рослин відмічали до настання фази 

фізіологічної стиглості насіння, досягаючи максимальних значень у сортів 

Вільшанка (96,3 см) та Сузір’я (101,9 см) на варіантах, що передбачали 

передпосівну обробку насіння препаратом на основі азотфіксуючих і 

фосформобілізуючих бактерій та внесення N30Р60К60 в основне удобрення і N15 у 

підживлення у фазі бутонізації. Приріст висоти рослин до контрольних варіантів 

становив, відповідно, 22,4 та 22,9 %. На цих варіантах було відмічене також 

найбільше наростання вегетативної маси, рівень якої у фазі наливу насіння 

становив у сорту Вільшанка 24,4 т/га, у сорту Сузір’я – 27,2 т/га, що на 63,8 і 

64,9 %, відповідно, перевищувало контрольні варіанти. Технологія вирощування 

сої, що передбачала внесення N30P60K60+N15 та проведення бактеризації насіння 

Фосфонітрагіном виявилась найбільш ефективною і щодо нагромадження сухої 

речовини – 6,51 т/га у сорту Вільшанка та 7,15 т/га – у сорту Сузір’я. 

У розділі 4 – «Фотосинтетична діяльність посівів сої залежно від впливу 

елементів технології вирощування» зазначається, що найбільш сприятливі умови 

для формування максимальної площі листкової поверхні у сої сортів Вільшанка 

(45,1 тис. м2/га) та Сузір’я (46,8 тис. м2/га) складались на варіантах, де вивчали 

сумісну дію інокуляції насіння препаратом на основі штамів бульбочкових 

бактерій (Br. japonicum) і фосформобілізуючих мікроорганізмів 

(B. mucilaginosus) та мінеральних добрив у нормі N30P60K60 + N15. Посіви цих 

варіантів характеризувались також найвищим фотосинтетичним потенціалом, 

який за період повні сходи – фізіологічна стиглість становив у сорту Вільшанка 

3,481 млн м2·діб/га, у сорту Сузір’я – 3,647 млн м2·діб/га. 

Фактори, що були поставлені на вивчення, позитивно впливали на вміст 

хлорофілу (a і b) в листках сої. Максимальна концентрація зелених пігментів 

хлорофілу (a+b) – 2,54-2,74 мг/г сирої маси, відмічена за умови поєднання 

бактеризації насіння Фосфонітрагіном та внесення мінеральних добрив у нормі 

N30Р60К60 + N15 у фазі бутонізації. Отримані значення перевищували контрольні 

варіанти на 73,4-77,6 %. Зазначені технологічні прийоми забезпечували також 
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формування найвищого рівня чистої продуктивності фотосинтезу в період від 

початку цвітіння сої до настання фізіологічної стиглості. 

Результати досліджень, що викладені у розділі 5 – «Симбіотична 

діяльність посівів сої залежно від впливу норм мінеральних добрив та 

інокуляції» свідчать про те, що передпосівна обробка насіння сої мікробним 

препаратом поліфункціональної дії на основі азотфіксуючих і 

фосформобілізуючих бактерій та внесення N30Р60К60 в основне удобрення і N15 у 

підживлення у фазі бутонізації забезпечували формування максимальної 

кількості та маси активних бульбочок на кореневій системі рослин – у сорту 

Вільшанка 43,3 шт./рослині та 1,26 г/рослину, у сорту Сузір’я – 51,0 шт./рослині 

та 1,56 г/рослину. На цих же варіантах відмічено найвищі значення активного 

симбіотичного потенціалу (відповідно, 18,40 і 22,23 тис. кг·діб/га) та 

максимальна продуктивність за рівнем накопичення біологічно фіксованого 

азоту – 124,2 та 130,3 кг/га.  

У розділі 6 – «Продуктивність посівів сої залежно від впливу елементів 

технології вирощування» зазначається, що найбільш сприятливі умови для 

формування максимального врожаю насіння сої сортів Вільшанка (2,91 т/га) та 

Сузір’я (3,17 т/га) складися на варіантах, де проводили інокуляцію насіння 

препаратом на основі штамів бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і 

фосформобілізуючих мікроорганізмів (B. mucilaginosus) та вносили мінеральні 

добрива у нормі N30P60K60+N15 у фазі бутонізації. Ці варіанти забезпечували 

також максимальний вихід сирого протеїну (1,18-1,32 т/га) та олії (0,62-0,63 т/га). 

У розділі 7 – «Економічна та біоенергетична  оцінка розроблених елементів 

технології вирощування сої» відмічено, що бактеризація насіння 

Фосфонітрагіном та внесення мінеральних добрив у нормі N30Р60К60 + N15 

підвищували економічну ефективність вирощування сої. Значення показників 

економічної ефективності вирощування культури обумовлювались рівнем 

насіннєвої продуктивності. На варіантах з найвищою врожайністю – у сортів  

Вільшанка (2,91 т/га) та Сузір’я (3,17 т/га) рівень рентабельності становив, 

відповідно, 124 та 160 %. Оптимізація умов бактеріально-мінерального 
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удобрення сприяла одержанню найвищих коефіцієнтів енергетичної 

ефективності – 2,20 та 2,40 відповідно. 

Ключові слова: соя, сорт, інокуляція, мінеральні добрива, підживлення, 

фотосинтетична продуктивність, симбіотична продуктивність, 

урожайність, якість насіння, економічна та енергетична ефективність. 

 

ANNOTATION 

Furman O.V. Optimization of soybean growing technology elements in the 

conditions of the Right Bank Forest-Steppe. – Qualifying scientific work on the rights 

of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the Candidate of 

Agricultural Sciences on a specialty 06.01.09 – Plant Growing. – NSC «Institute of 

Agriculture NAAS». – Chabany, 2021. 

Soybean is a strategic legume crop of world agriculture of the XXI century. Its 

cultivation is an important factor in solving the protein deficit, replenishing fat 

resources, increasing soil fertility, and strengthening the economy of farms, so today 

soybeans occupy a leading position in Ukraine in terms of crop growth and production. 

The defining condition for soybean crops' productivity increasing is the 

development and implementation of such technologies for its cultivation, which are fully 

responsible for the genetic characteristics of a variety and consider interacting plants 

with the combined influence of hydrothermal conditions and anthropogenic factors. 

The most important factors of intensification in the cultivation of soybeans 

include variety, inoculation, and mineral fertilizers. The study of the influence and 

mutual influence of these factors on crop formation will improve and adapt to the 

regional conditions technological methods of growing this crop, which will ultimately 

guarantee high and stable yields of domestic soybean varieties with high-quality 

indicators. 

The dissertation presents the results of research on the effect of seeds 

bacterization by a microbial preparation of multifunctional action on the basis of 

nitrogen-fixing and phosphorus-mobilizing bacteria and different doses and terms of 
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applying mineral fertilizers on the peculiarities of growth, plant development, and 

soybean seed yield. The influence of the studied technological methods on the 

formation of photosynthetic and symbiotic productivity of soybeans was established. 

The economic and energy assessment of models of soybean cultivation technologies is 

carried out. The varietal technology of soybean cultivation on the basis of bacterial and 

mineral nutrition optimization has been improved. 

The first section of the dissertation – «Scientific basis for soybean seeds the yield 

and quality increasing» presents a review of scientific literature of domestic and foreign 

authors on the influence of biological properties of the variety, inoculation and 

fertilizers on soybean yield and quality formation. Features of its mineral nutrition and 

symbiotic system formation are highlighted. Based on the analysis of scientific 

literature sources, it is established that despite the accumulated general scientific 

experience, the issue of soybean varietal reaction to complex bacterial-mineral 

nutrition remains insufficiently studied, which is a very important problem of our time. 

In the second section – «Conditions and methods of research» the characteristics 

of soil-climatic conditions are given, hydrothermal resources in the years of research 

are analyzed, methodological and agrotechnical bases of the experimental results 

presented in the work are stated. 

The research results presented in section 3 – «Peculiarities of growth and 

development of soybean plants depending on inoculation and fertilizer» show that the 

longest growing season in varieties Vilshanka (107 days) and Suzirya (117 days) was 

observed in the variants where the seeds were bacterized preparation based on strains 

of nodule bacteria (Br. japonicum) and phosphate-mobilizing microorganisms 

(B. mucilaginosus) and extra-feeding N30P60K60 + N15 in the budding phase. 

Application of complete mineral fertilizer extended the growing season by 1-5 and 1-

6 days, respectively, seed inoculation – by 1 days. 

As a result of pre-sowing seeds treatment by phosphonitragin, the field 

germination of both soybean varieties increased by 2.2 % relative to the control values 

(without inoculation and mineral fertilizers). The most favorable conditions for the 

maximum plants preservation during the growing season – in the range of 94.7-95.2 % 



 8 

were formed in plots where the interaction factors of inoculation and application of 

mineral fertilizers in the dose N30P60K60 + N15. Under such conditions, the density of 

plants standing in the phase of full maturity was 60.5 pcs/m2 in the variety Vilshanka 

and 62.4 pcs/m2 – in the variety Suzirya. 

The increase in linear growth of plants was observed before the onset of the 

phase of full maturity of seeds and reached maximum values in varieties Vilshanka 

(96.3 cm) and Suzirya (101.9 cm) in plots with pre-sowing seeds treatment by 

microbial drug of multifunctional action on the basis of nitrogen and phosphorus-

mobilizing bacteria and the introduction of N30P60K60 as main fertilizer and N15 in the 

fertilization in the budding phase. The increase in plant height to the control variants 

was 22.4 and 22.9 %, respectively. These variants also showed the biggest increase in 

vegetative mass, the volume of which in the phase of beans grows was 24.4 t/ha in the 

variety Vilshanka, 27.2 t/ha in the variety Suzirya, which is 63.8 and 64.9 %, 

respectively, exceeded the control plots. The technology of soybean cultivation, which 

involved the application of N30P60K60 + N15 and seeds bacterization by 

phosphonitragin, proved to be the most effective in terms of dry matter accumulation - 

6.51 t/ha in the variety Vilshanka and 7.15 t/ha – in the variety Suzirya. 

Section 4 – «Formation of photosynthetic productivity of soybean crops 

depending on the influence of growing technology elements» states that the most 

favorable conditions for the maximum leaf area formation in soybean varieties 

Vilshanka (45.1 thousand m2/ha) and Suzirya (46, 8 thousand m2/ha) were formed at 

plots where the combined effect of seed inoculation with a preparation based on strains 

of nodule bacteria (Br. japonicum) and phosphate-mobilizing microorganisms 

(B. mucilaginosus) and mineral fertilizers in the dose N30P60K60 + N15 was studied. 

Crops of these variants were also characterized by the highest photosynthetic potential, 

which during the period of full germination - physiological maturity in the variety 

Vilshanka was 3.481 million m2·day/ha, in the variety Suzirya – 

3.647 million m2·day/ha. 

All factors which were studied had a positive effect on the chlorophyll content 

(a and b) in soybean leaves. The maximum concentration of green pigments of 
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chlorophyll (a + b) is 2.54-2.74 mg/g of raw mass, observed under the combination of 

seeds bacterization by phosphonitragin and application of mineral fertilizers at a dose 

of N30P60K60 + N15 in the budding phase. The obtained values exceeded the control 

variants by 73.4-77.6 %. These techniques also provided the formation of the highest 

level of photosynthesis net productivity in the period from the beginning of flowering 

to the onset of physiological maturity. 

The results of the studies presented in Section 5 – «Symbiotic productivity of 

soybean crops depending on the influence of mineral fertilizers and inoculation» 

indicate that pre-sowing treatment of soybean seeds by a microbial preparation of 

multifunctional action based on nitrogen-fixing and phosphorus-mobilizing bacteria 

and the introduction of N30Р60К60 as main fertilizing and N15 as extra-feeding in the 

budding phase provided formation of the maximum number and mass of active tubers 

on the root system of plants - in the variety Vilshanka 43.3 pcs./plant and 1.26 g/plant, 

in the variety Suzirya – 51.0 pcs./plant and 1.56 g/plant. The highest values of active 

symbiotic potential (respectively, 18.40 and 22.23 thousand kg/day/ha) and the 

maximum productivity by the level of accumulation of biologically fixed nitrogen – 

124.2 and 130.3 kg/ha was observed on the same plots. 

Section 6 – «Productivity of soybean crops depending on the influence of 

growing technology elements» states that the most favorable conditions for the 

maximum yield formation of soybean seeds varieties Vilshanka (2.91 t/ha) and Suzirya 

(3.17 t/ha) on variants where seeds were inoculated by a preparation based on strains 

of nodule bacteria (Br. japonicum) and phosphate-mobilizing microorganisms 

(B. mucilaginosus) and mineral fertilizers were applied at the dose of N30P60K60 + N15 

in the budding phase. These options provided the maximum yield of crude protein 

(1.18-1.32 t/ha) and crude fat (0.62-0.63 t/ha). 

In section 7 – «Economic and bioenergetic evaluation of the developed elements 

of soybean growing technology» it is noted that seeds bacterization by phosphonitragin 

and application of mineral fertilizers in the dose N30R60K60 + N15 increased the 

economic efficiency of soybean cultivation. The values of economic efficiency 

indicators of cultivation were determined by the level of seed productivity. In the 
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variants with the highest yields – in the varieties Vilshanka (2.91 t/ha) and Suzirya 

(3.17 t/ha) the level of profitability was, respectively, 124 and 160 %. Optimization of 

conditions of bacterial and mineral nutrition contributed to obtaining the highest 

coefficients of energy efficiency – 2.20 and 2.40, respectively. 

Keywords: soybean, variety, inoculation, mineral fertilizers, fertilization, 

photosynthetic productivity, symbiotic productivity, yield, seed quality, economic and 

energy efficiency. 
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ВСТУП 

 

Серед сільськогосподарських культур соя є найважливішою 

високобілковою та олійною культурою світового землеробства, внаслідок чого її 

посівні площі у світі продовжують зростати. За вегетаційний період соя синтезує 

два врожаї – білка та жиру (60 % від маси насіння) і майже всі органічні 

речовини, що є в рослинному світі. Завдяки багатому й різноманітному 

хімічному складу її використовують як універсальну, продовольчу, кормову й 

олійну культуру. Вирощування сої сприяє також включенню в процес 

сільськогосподарського виробництва атмосферного азоту, поліпшенню хімічних 

і фізичних властивостей ґрунту, покращенню фітосанітарного стану посівів та 

значно підвищує продуктивність одиниці сівозмінної площі. 

Україна є лідером з виробництва сої на Євразійському континенті, посідає 

перше місце у Європі за кількістю виведених і впроваджених її сортів та 

продовжує нарощувати посівні площі під цією культурою. Збільшення 

виробництва насіння сої спрямоване, насамперед, на розв’язання проблеми 

рослинного білка та формування експортного потенціалу білкових ресурсів.  

Незважаючи на зростання посівних площ сої в Україні біологічний 

потенціал продуктивності сортів сої нового покоління поки що реалізується 

лише на 38-56 %, метою ж є досягти 78-92 %, що вимагає удосконалення окремих 

елементів технології її вирощування для забезпечення зростання урожайності та 

якості насіння. Вагомий вклад у розвиток теоретичних та практичних основ 

вирощування сої внесли відомі вчені: Бабич А. О., Петриченко В. Ф., Михайлов В. Г., 

Камінський В. Ф., Бахмат О. М., Шевніков М. Я., Січкар В. І. та інші. 

Актуальність теми. Нині, завдяки досягненням селекціонерів, з’явилися 

високотехнологічні і високопродуктивні сорти сої. Проте, рівень реалізації 

потенціалу їх продуктивності істотно обумовлюється ґрунтово-кліматичними 

умовами конкретної зони вирощування та адаптованою технологією 

вирощування, що особливо актуально за останніх тенденцій зміни клімату. 
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Одними з визначальних чинників формування високого врожаю насіння 

сої є інокуляція та мінеральні добрива. Тому питання удосконалення технології 

вирощування культури на основі оптимізації бактеріально-мінерального 

удобрення є актуальним та своєчасним, оскільки залишається недостатньо 

вивченою сортова реакція сої на комплексне застосування бактеризації насіння 

та внесення мінеральних добрив, особливо азотних. 

Важливим резервом підвищення урожайності сої, завдяки покращеному 

азотному та фосфорному живленню, є також використання мікробних препаратів 

поліфункціональної дії на основі азотфіксуючих та фосформобілізуючих 

бактерій, що потребує додаткового вивчення їх впливу на ріст і розвиток рослин, 

у тому числі, за різних норм мінеральних добрив. На вирішення цих актуальних 

питань, що мають важливе народногосподарське значення, і були направлені 

дослідження за темою дисертаційної роботи. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи проводили впродовж 2013-2015 рр. 

згідно тематичних планів науково-дослідних робіт відділу адаптивних 

інтенсивних технологій зернобобових, круп’яних і олійних культур ННЦ 

«Інститут землеробства НААН» у рамках ПНД «Кормові ресурси» 

Підпрограми 2 «Ресурсоощадні технології вирощування, заготівлі і зберігання 

кормів за різних агрометеорологічних умов» за завданням: «Обґрунтувати 

наукові основи підвищення продуктивності агроценозів люпину кормового і сої 

та розробити ресурсоощадні технології їх вирощування в північному Лісостепу» 

(№ державної реєстрації 0111U008438). 

Мета дослідження – виявити залежності росту, розвитку та формування 

продуктивності сортів сої різних груп стиглості від інокуляції, норм і строків 

внесення мінеральних добрив та удосконалити технологію їх вирощування на 

основі бактеріально-мінерального удобрення в умовах Лісостепу 

правобережного. 

Завдання дослідження: 
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– визначити особливості росту, розвитку рослин та формування 

врожайності насіння сортів сої залежно від інокуляції, норм і строків внесення 

мінеральних добрив та гідротермічних ресурсів; 

–  виявити залежності формування фотосинтетичної продуктивності сої 

від впливу технологічних прийомів, зокрема, інокуляції насіння та норм і строків 

внесення мінеральних добрив; 

–  виявити залежності формування симбіотичного апарату сої від впливу 

досліджуваних факторів; 

–  провести оцінку індивідуальної продуктивності рослин, урожайності та 

якості насіння сортів сої залежно від факторів, що були поставлені на вивчення; 

–  удосконалити технологію вирощування сої на основі оптимізації 

бактеріально-мінерального удобрення; 

–  обґрунтувати економічну та енергетичну ефективність технології 

вирощування сої на основі застосування інокуляції та різних норм і строків 

внесення мінеральних добрив. 

Об'єкт дослідження – процеси росту і розвитку рослин сортів сої різних 

груп стиглості, формування врожаю та його якості залежно від біологічних 

особливостей сорту, інокуляції та мінеральних добрив. 

Предмет дослідження – сорти сої: Вільшанка, Сузір’я; бактеріальний 

препарат Фосфонітрагін на основі азотфіксуючих та фосформобілізуючих 

бактерій; мінеральні добрива; урожайність; якість насіння. 

Методи досліджень. Візуальний – для встановлення фенологічних змін 

розвитку рослин сої; кількісний – для визначення польової схожості, 

виживаності та густоти рослин; вимірювально-ваговий – для визначення 

біометричних параметрів рослин, площі листової поверхні посівів, маси сухої 

речовини, структури та врожаю насіння сої; розрахунковий – для визначення 

фотосинтетичної продуктивності рослин; метод монолітів – для визначення 

розмірів симбіотичного апарату сої та встановлення величини біологічно 

фіксованого азоту; біохімічний – для визначення показників якості урожаю; 

дисперсійний, статистично-математичний – для визначення достовірності 
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отриманих результатів досліджень; порівняльно-розрахунковий – для 

встановлення економічної та енергетичної ефективності елементів технології 

вирощування сої, що були поставлені на вивчення. 

Наукова новизна одержаних результатів досліджень полягала у 

розробленні ефективних заходів оптимізації процесів формування урожайності і 

якості насіння сортів сої різних груп стиглості залежно від впливу норм 

мінеральних добрив та інокуляції в умовах Лісостепу правобережного. 

Уперше: 

– обґрунтовано залежності формування морфобіологічної структури 

рослин сої від впливу інокуляції, норм і строків внесення мінеральних добрив та 

їх комплексного поєднання в умовах Лісостепу правобережного; 

– встановлено сортову специфіку формування фотосинтетичного та 

симбіотичного апаратів сої залежно від дії організованих факторів; 

– обґрунтовано процес формування урожайності і якості насіння сої 

залежно від впливу елементів технології вирощування та гідротермічних 

ресурсів регіону; 

– на основі проведених енергетичного та економічного аналізів доведена 

доцільність застосування окремих елементів технології вирощування сої. 

Удосконалено: технологію вирощування інтенсивних сортів сої на основі 

застосування інокуляції насіння бактеріальним препаратом, що містить 

азотфіксуючі і фосформобілізуючі бактерії та внесення азотних добрив 

роздрібним способом на фоні фосфорного і калійного удобрення. 

Набули подальшого розвитку: наукові положення закону щодо 

взаємозв’язку біологічних об’єктів з навколишнім середовищем та формування 

високопродуктивних посівів сої на основі бактеріально-мінерального удобрення 

в ґрунтово-кліматичних умовах Лісостепу правобережного. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в удосконаленні 

сортових технологій вирощування сої на основі комплексного застосування 

інокуляції насіння препаратом на основі штамів бульбочкових бактерій 

(Br. japonicum) і фосформобілізуючих мікроорганізмів (B. mucilaginosus) та 
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внесення мінеральних добрив у нормі N30Р60К60 в основне удобрення та N15 у 

підживлення у фазі бутонізації, які забезпечили урожайність насіння сорту 

Вільшанка – 2,91 т/га та сорту Сузір’я – 3,17 т/га. 

Удосконалена технологія вирощування сої у 2016 р. пройшла виробничу 

перевірку та впродовж 2017-2020 рр. була впроваджена у ДП «Дослідне 

господарство «Озерне» ІБКіЦБ НААН, с. Озерне, Білоцерківського р-ну, 

Київської обл. та Білоцерківській дослідно-селекційній станції ІБКіЦБ НААН, 

с. Мала Вільшанка, Білоцерківського р-ну, Київської обл. на загальній площі 

98 га, де забезпечила середню урожайність насіння сортів сої на рівні 2,68-

2,96 т/га за середньої урожайності в господарствах – 2,27-2,31 т/га. 

Особистий внесок здобувача. За темою дисертації здобувачем 

безпосередньо проаналізовано та узагальнено дані вітчизняної і світової наукової 

літератури, визначено мету, задачі та розроблено програму досліджень. Автором 

виконані польові та лабораторні дослідження, узагальнено та інтерпретовано 

експериментальні результати, проведено їх виробничу перевірку та 

впровадження, сформульовано висновки і рекомендації виробництву, 

підготовлені та опубліковані наукові праці. 

Апробація результатів досліджень. Матеріали та основні положення 

дисертації оприлюднені та обговорені на науково-практичній інтернет-

конференції молодих вчених і спеціалістів в Україні «Наукові здобутки молодих 

вчених для розвитку аграрної науки в Україні» (Чабани, ННЦ «Інститут 

землеробства НААН», 11 листопада 2019 р.), ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Рослинництво XXІ століття: виклики та інновації. До 

120-річчя кафедри рослинництва НУБіП України» (Київ, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, 25-26 вересня 2019 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Аграрна освіта і наука: 

досягнення та перспективи розвитку» (Біла Церква, Білоцерківський 

національний аграрний університет, 26-27 березня 2020 р.), XІІ Міжнародній 

науковій конференції «Корми і кормовий білок» (Вінниця, Інститут кормів та 

сільського господарства Поділля НААН, 15 липня 2020 р.), ІV Міжнародній 
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науково-практичній онлайн-конференції «Інновації в освіті, науці та 

виробництві. До 100-річчя з дня народження професора М. А. Білоножка» (Київ, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, 24-

25 листопада 2020 р.), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Аграрна 

освіта та наука: досягнення і перспективи розвитку» (Біла Церква, 

Білоцерківський національний аграрний університет, 4-5 березня 2021 р.), IX 

Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених і спеціалістів 

«Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур» 

(Центральне, Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла НААН, 

Український інститут експертизи сортів рослин, 23 квітня 2021 р.), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Роль науково-технічного 

забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних ринкових 

умовах» (Дніпро, ДУ Інститут зернових культур НААН, 25 лютого 2021 р.), 

III Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні агротехнології за 

умов зміни клімату» (Мелітополь, Таврійський державний агротехнологічний 

університет ім. Дмитра Моторного, 26 травня 2021 р.), засіданнях Методичної 

комісії з питань землеробства і рослинництва ННЦ «Інститут землеробства 

НААН» (2013-2015, 2021 рр.). 

Публікації. За матеріалами досліджень опубліковано 14 наукових праць, з 

них 4 статті у фахових виданнях України (у тому числі 3 – у виданнях, що 

занесені до міжнародних наукометричних баз), 1 – у науковому виданні іншої 

держави, 9 – матеріали конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 

225 сторінках комп’ютерного тексту та складається з анотації, вступу, семи 

розділів, висновків та рекомендацій виробництву, списку використаних 

літературних джерел та додатків. Експериментальний матеріал наведений у 

24 таблицях, 22 рисунках та 20 додатках. Список використаної літератури 

нараховує 295 джерел, зокрема 23 – латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

 НАУКОВІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ ТА 

ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАСІННЯ СОЇ (огляд літературних джерел) 

 

1.1 Значення сорту, як біологічної основи технології вирощування сої 

 

Соя (Glycine maх (L) Merrill) – унікальна білково-олійна культура, яка 

характеризується високими адаптивними властивостями до умов росту та 

розвитку, універсальністю використання та збалансованістю білка за 

амінокислотним складом і його високою функціональною активністю [14, 33, 

181, 255, 264]. Вирощування сої сприяє включенню в процес 

сільськогосподарського виробництва атмосферного азоту, поліпшенню 

фізичних і хімічних властивостей ґрунту, покращенню фітосанітарного стану 

посівів та значному підвищенню продуктивності одиниці сівозмінної площі [12, 

34, 157, 167, 188, 189, 265]. Завдяки цим особливостям та високій 

продуктивності, порівняно з іншими однорічними зернобобовими та олійними 

культурами, вона займає перше місце у світі як за площами посіву, так і за  

валовим збором зерна. Україна є лідером з виробництва сої на Євразійському 

континенті та посідає перше місце у Європі за кількістю виведених та 

впроваджених її сортів [41, 93, 126]. 

Селекцією сої в Україні успішно займається значна кількість науково-

дослідних установ, наприклад, Інститут кормів та сільського господарства 

Поділля НААН, Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН», 

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та 

сортовивчення НААН, Інститут зрошуваного землеробства НААН, Інститут 

рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Інститут сільського господарства Степу 

НААН, Інститут олійних культур НААН та інші [14, 16, 69, 195, 215]. 

Незважаючи на стрімке зростання посівних площ сої в Україні біологічний 

потенціал продуктивності сортів сої нового покоління поки що реалізується 

лише на 38-56 %, метою ж є досягти 78-92 % [15]. 
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Сорт на сьогодні – найдоступніший і найдешевший засіб підвищення 

урожайності сільськогосподарських культур, у тому числі сої, самостійний 

фактор її високої економічної ефективності та біологічна основа технології 

вирощування [30, 32, 191, 192]. Правильний добір сорту часто обумовлює 

зростання рівня врожаю культури на 30-60 % [39, 61, 152] та дозволяє 

мінімізувати негативний вплив на формування урожаю ґрунтово-кліматичних 

умов, дефіциту мінеральних добрив, засобів захисту рослин тощо [32, 180, 183]. 

Завдяки досягненням селекціонерів, нині створені високотехнологічні, 

високопродуктивні і стійкі до хвороб сорти сої. Проте, рівень реалізації 

потенціалу їх урожайності в значній мірі визначається ґрунтово-кліматичними 

умовами конкретної зони вирощування та адаптованою технологією 

вирощування [21, 152, 183, 260], що особливо актуально за останніх тенденцій 

зміни клімату, оскільки збільшення кількості аномальних погодних явищ 

висуває підвищені вимоги до сучасних сортів: стійкість до посух та різких 

коливань температур впродовж вегетаційного періоду, стабільність строків 

проходження фенологічних фаз тощо [93, 100, 104, 145]. У зв’язку з цим, 

актуальним завданням є корекція технології вирощування сортів сої з 

урахуванням вимог культури до факторів життя [59, 149, 249, 271]. 

Станом на 2021 рік до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні занесено понад 285 сортів сої [72], більшість з яких не 

користуються попитом у виробників не через зниження рівня потенціалу їх 

продуктивності, а в зв’язку з вузькою екологічною пристосованістю та 

придатністю їх до вирощування лише в ґрунтово-кліматичних умовах певної 

географічної широти [39, 41, 93]. Створені сорти, що мають високий генетичний 

потенціал і відповідний рівень захисту від біотичних і абіотичних факторів  

середовища, повинні зайняти свій регіон вирощування, в якому реалізація 

генетичного потенціалу продуктивності сорту найвища [39, 40, 137].  

Реакція сортів сої на фактори зовнішнього середовища обумовлює їх 

пластичність. Високопластичні сорти при покращенні умов вирощування 

швидко збільшують ознаку, яка вивчається, але й так само швидко її знижують в 
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гірших умовах росту та розвитку. Такі сорти високоврожайні, придатні до 

вирощування за сприятливих умов та чутливі до регульованих факторів 

довкілля: удобрення, зрошення, застосування хімічних препаратів тощо [225]. 

Низькопластичні сорти в меншій мірі реагують на зміни навколишнього 

середовища та зберігають рівень продуктивності за вирощування в більш 

жорстких умовах. Сорти, які не мають генетичного захисту врожаю, у стресових 

умовах різко знижують свою врожайність [1, 107]. 

Вченими з Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН 

обґрунтовано соєвий пояс України площею близько 3 млн га, до якого входять 

регіони з вегетаційним періодом 100-140 діб, сумою активних температур в 

межах 1800-3000 0С та річною кількістю опадів 500-600 мм опадів і більше [14, 

16, 30, 93, 182]. При цьому, рослини сої за період вегетації поглинають від 

1260 МДж/м2 (ранньостиглі сорти) до 1550 МДж/м2 (середньо- та пізньостиглі 

сорти) [1]. Основу соєвого поясу становить сортове районування відповідно до 

біокліматичних ресурсів регіону [14], на його території розміщено близько 

2/3 посівів сої, що вирощується в Україні [22].  

Проте, останніми роками в результаті спільної роботи селекціонерів 

Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН з іншими науково-

дослідними установами створено нові скоростиглі сорти сої з високим 

потенціалом продуктивності, що сприяло значному розширенню меж соєвого 

поясу на південь Полісся та північ Лісостепу України. За результатами 

проведеної екологічної оцінки сортів сої встановлено, що такі сорти як Артеміда, 

Золотиста, Монада, КиВін, Омега Вінницька та Хуторяночка, за вирощування їх 

в умовах різних регіонів України, формують  врожай насіння на рівні 2,8-3,5 т/га 

на незрошуваних землях та  4,0-4,5 т/га – при зрошенні [21]. 

Соя – культура короткого дня і для переходу до репродуктивної стадії 

розвитку її рослинам потрібне відповідне співвідношення між періодами 

освітлення та темноти. У зв’язку з цим, культура сильно реагує на тривалість дня 

та пристосована до росту і розвитку в поясі, ширина якого не перевищує 160- 

240 км у напряму з півночі на південь [16, 29, 30]. Зміщення географічного 
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простору обумовлює зміни в тривалості періоду веґетації та, відповідно, строках 

дозрівання, продуктивності, хімічному складі насіння, стійкості до шкідливих 

організмів і реакції на стресові фактори [30, 40, 41, 139, 167].  

У рослин скоростиглих сортів вегетація в умовах короткого дня 

обумовлює прискорення проходження фенологічних фаз розвитку та уповільнює 

ростові процеси, в наслідок чого формуються, переважно, низькорослі та 

низькопродуктивні посіви. В цілому, скоростиглі сорти менш чутливі до 

тривалості дня, ніж середньостиглі й особливо, пізньостиглі. Пізньостиглі сорти 

за умов довгого дня пришвидшують темпи ростових процесів – як наслідок, вони 

більш високорослі, нараховують більше вузлів, квіток, бобів та, відповідно, 

більш продуктивні [12, 14]. 

Таким чином, важливою умовою формування високої врожайності насіння 

сої є розміщення її сортів у регіонах, де тривалість дня відповідає біологічним 

вимогам сорту [14]. При цьому варто відмітити, що українськими 

селекціонерами створені сорти (Устя, Романтика та ін.) з нейтральною реакцією 

фотоперіодизму, які пристосовані для вирощування як в зоні Лісостепу, так і в 

зоні Полісся України [226]. 

У багатьох країнах, де вирощують сою, тривалість світлового дня є також 

головним критерієм при визначенні ґрунтово-кліматичної зони вирощування 

сорту. В Україні, де визначальним чинником є тепло, а в деяких регіонах і волога, 

сорти добирають за тривалістю їх вегетаційного періоду [14, 12, 149]. Сорти сої 

створені для конкретної ґрунтово-кліматичної зони можуть значно відрізнятись 

між собою за вимогами до умов зовнішнього середовища [266]. 

За скоростиглістю всі сорти сої поділяються на такі групи: ультраранні (до 

85 діб), ранньостиглі (86-105 діб), середньоранньостиглі (106-125 діб), 

середньостиглі (126-135 діб), середньопізньостиглі (131-150 діб), пізньостиглі 

(151-160 діб), дуже пізньостиглі (161-170 діб), надпізньостиглі – понад 170 діб 

[1, 22, 29, 36, 168]. За відношенням до суми позитивних температур впродовж 

вегетації, необхідної для повного дозрівання, сорти сої поділяють на 

малотеплолюбні, середньотеплолюбні та високотеплолюбні [14]. 
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Завдяки кращій адаптованості до місцевих умов, в північних областях 

країни рекомендовано вирощувати скоростиглі, ранньостиглі та середньостиглі 

сорти, в центральних областях – ранньостиглі та середньостиглі, в південних – 

ранньостиглі, середньостиглі та середньопізньостиглі, в умовах Лісостепу 

західного, де відмічається надмірне зволоження та дефіцит тепла, – скоростиглі 

і ранньостиглі сорти [16]. Науково-обґрунтований підхід до розміщення та 

раціонального використання сортових ресурсів сої сприяє не лише 

раціональному використанню біокліматичного і ресурсного потенціалу, але й 

максимально повній реалізації потенційних можливостей генотипів і 

формуванню ними високопродуктивних агрофітоценозів [20, 178]. 

Потенціал урожайності сортів сої вітчизняної селекції досить високий та 

складає для ультраскоростиглої групи 2,3-2,8 т/га, ранньостиглої – 2,5-3,0, 

середньоранньостиглої – 3,0-4,0, середньостиглої – 4,1-5,0 т/га і більше [15, 21]. 

В умовах Лісостепу, за результатами досліджень Порядинського В. та 

Ляшенка В. [196], найвищу середню врожайність забезпечували сорти 

середньостиглої групи – на рівні 2,6 т/га. Сорти середньоранньої групи 

формували на 8 % нижчу врожайність.  Найменш врожайною була група  

скоростиглих сортів – їх середня врожайність складала 2,1 т/га, що на 24,6 % 

менше ніж середньостиглі сорти і на 9,7 % – ніж середньоранні. 

Результатом успішної роботи українських селекціонерів є створення 

великої кількості сортів з різними покращеними ознаками. Наприклад, сорти з 

підвищеною холодостійкістю (Монада, Подільська 416, Подільська 1, Подолянка 

(оригінатори ‒ Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, 

Подільський державний аграрно-технічний університет) можна висівати на 10-

14 діб раніше оптимальних строків, що дозволяє послабити негативну дію 

високих температур на рослини під час плодоутворення та використовувати сою 

як попередник під пшеницю озиму. Створені ультраранньостиглі сорти та сорти 

з більш раннім цвітінням (Легенда, Устя, Єлена, Анжеліка, Ворскла (оригінатор 

– Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН»), Ельдорадо, 

Альтаїр (оригінатор – Селекційно-генетичний інститут – Національний центр 
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насіннєзнавства та сортовивчення НААН), Білявка, Аннушка, Анастасія 

(оригінатор – ПП НСНФ «Соєвий вік»), а також сорти зі збільшеною китицею та 

більшим числом плодоелементів (оригінатори – Інститут кормів та сільського 

господарства Поділля НААН та Національний науковий центр «Інститут 

землеробства НААН») [178]. Велика увага селекціонерів приділяється створенню 

сортів сої з підвищеним вмістом олії та білка в зерні, а також з більшою масою 

1000 насінин – показник, який істотно визначає продуктивність рослин та на 75-

80 % визначається генотипом сорту [19, 208, 216].  

Значні відмінності між сортами сої відмічаються і за здатністю до 

симбіотичної азотфіксації у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах. За 

результатами досліджень Толкачева З. Д., внаслідок інокуляції насіння 

найбільші прирости, на рівні 16,2 %, забезпечували посіви пізньостиглого сорту, 

на рівні 11,5 % – середньопізньостиглого та 8,7 % – середньостиглого сорту [229]. 

При виборі сорту основними критеріями є тривалість його періоду 

вегетації, насіннєва продуктивність, висота прикріплення нижнього бобу, 

стійкість до хвороб, шкідників, осипання та вилягання, висока якість зерна з 

вмістом олії понад 20 % та сирого протеїну понад 40 %, у посушливому регіоні 

– стійкість до посухи, у перезволоженому і під час зрошення – до тимчасового 

перезволоження [11, 17, 21, 162, 206, 214]. Не менш важливими є такі 

характеристики сорту як підвищені темпи початкового росту, що сприяє 

затіненню ґрунту та пригніченню проростаючих бур’янів, тривалість цвітіння і 

формування бобів, міцність стебла, дружність дозрівання бобів та скидання 

листків на різних ярусах рослини [167]. 

З метою одержання стабільних врожаїв доцільним є вирощування в 

кожному господарстві 2-3 сорти, відмінних за тривалістю вегетаційного періоду 

та стійкістю до несприятливих умов навколишнього середовища [95]. Проте, на 

сьогодні, у зв'язку з необхідністю вирішення проблеми добору попередників для 

пшениці, ячменю та жита озимих все частіше висівають, переважно, скоростиглі 

сорти сої, які хоча й поступаються середньораннім та середньостиглим за 

урожайністю, однак, період їх достигання та збирання проходить за більш 
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сприятливих погодних умов, в результаті чого отримують насіння вищої якості. 

До того ж, використання ультраскоростиглих і скоростиглих сортів сприяє 

поширенню цієї культури у більш північні регіони країни [95, 149, 201].  

Отже, на основі узагальнення наукової літератури можна стверджувати, 

що для формування високопродуктивних агрофітоценозів сої необхідним є 

науково-обґрунтоване розміщення і раціональне використання її сортових 

ресурсів та вирощування за сучасними технологіями, які найбільш повно 

відповідають біологічним вимогам сорту. 

 

1.2 Особливості мінерального живлення та удобрення сої 

 

У зв’язку з необхідністю нарощування обсягів виробництва насіння сої 

постає питання пошуку найбільш ефективних прийомів підвищення її 

продуктивності. Серед таких заходів чільне місце займають мінеральні добрива 

[10, 33, 37, 181, 227, 273, 284], частка участі яких у формуванні врожаю сої за 

даними різних авторів становить від 30 до 41 % [12, 50]. 

Загалом, питання використання мінеральних добрив під сою в аграрній 

науці висвітлені досить детально, але погляди вчених на цю проблему часто 

досить суперечливі [6, 9, 181, 202]. Це пов’язано з тим, що соя має складний 

механізм взаємодії з факторами зовнішнього середовища, обумовлений 

здатністю рослин до споживання симбіотичного азоту та низкою специфічних 

реакцій на погіршення умов вегетації. Однією з причин специфічної реакції сої 

на удобрення є розтягнутий період від цвітіння до плодоношення, впродовж 

якого зовнішні абіотичні фактори істотно змінюються, що в значній мірі впливає 

на інтенсивність та обсяг засвоюваних поживних речовин, в першу чергу, азоту, 

фосфору та сірки [148, 233]. Однак, більшість науковців сходяться на тому, що 

система удобрення сої має розроблятись у відповідності з її потребами у 

поживних речовинах впродовж всього періоду вегетації [23, 28, 33, 92, 136].  

Соя відноситься до вимогливих культур щодо наявності в ґрунті поживних 

речовин та потребує збалансованого мінерального живлення. Особливо 
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важливим є оптимальне забезпечення елементами живлення рослин в критичні 

періоди їх росту та розвитку: цвітіння-формування бобів. Нестача хоча б одного 

із елементів в цей час призводить до абортивності квіток, зав’язей та формування 

малої кількості і недостатньо виповненого насіння [21, 136]. До того ж, сучасні 

високоінтенсивні сорти здатні формувати високу зернову продуктивність лише 

за оптимального забезпечення поживними речовинами, що досягається завдяки 

застосуванню саме мінеральних добрив [37, 108]. 

Протягом вегетаційного періоду сої основні елементи живлення 

поглинаються її рослинами нерівномірно. На початку веґетації, від сходів до 

настання фази цвітіння, вона розвивається дуже повільно та використовує 

незначну кількість поживних речовин. У цей період найбільше соя потребує 

калію, дещо менше азоту і ще менше фосфору – відповідно, 24-26, 16-17 і 8-

12 % від загального споживання за вегетацію [37, 77]. За даними Ямкового В. 

[272], обсяг спожитих макроелементів у цей час не перевищує, відповідно 7,6-

9,4, 5,9-6,8 та 4,6-4,7 %, за даними Бабича А. О. [12] – 16,6 % азоту, 10,4 % фосфору 

та 24,7 % калію, за даними Бахмата О. М. – відповідно, 6-7, 5-6 та 7-10 % [34]. 

Під час цвітіння, формування та наливу бобів потреба рослин сої в 

елементах живлення різко зростає – за даними Бабича А. О. [12] до 78,4 % азоту, 

50,0 % фосфору, 82,1 % калію, за даними Ямкового В. [272] – до 57,9-59,7 % 

азоту, 59,4-64,7 % фосфору і 66,0-70,0 % калію, за даними Бахмата О. М. [34] – 

до 58-60, 60-65, 65-70 %, відповідно. 

У подальшому, від наливу бобів до кінця дозрівання інтенсивність 

поглинання соєю макроелементів знижується – за даними Ямкового В. [272] до 33,7-

36,3 % азоту, 30,6-36,0 % фосфору та 18,9-26,4 % калію, за даними Бахмата О. М. [34] 

– відповідно, до 30-35, 30-35 та 20-25 %. 

В цілому, щодо азотного живлення рослини сої найбільш чутливі 

впродовж періоду за 2-3 тижні до та 2 тижні після цвітіння – дефіцит азоту в цей 

час призводить до різкого зниження врожаю, яке неможливо компенсувати 

внесенням азотних добрив у більш пізні фенологічні фази розвитку рослин [2]. 

У цей період добовий обсяг засвоєного азоту досягає 5 кг/добу. Азот відноситься 
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до найголовніших елементів живлення, який обумовлює ростові процеси, 

входить до складу білків, нуклеїнових кислот, фосфатидів, хлорофілу та інших 

органічних речовин рослинних клітин [14, 16, 58]. 

Існує три шляхи надходження азоту до рослинного організму сої: за 

рахунок використання ґрунтового азоту, в наслідок біологічного зв’язування 

азоту атмосфери та з мінеральних добрив [34, 168, 108, 177]. Кількість азоту, 

засвоюваного соєю з повітря, залежить від вмісту його в ґрунті – чим бідніші 

ґрунти, тим інтенсивніше відбувається азотфіксація [274], тому зниження рівня 

ґрунтового азоту до 41-80 мг/кг істотно стимулює симбіотичну азотфіксацію [14].  

У значній кількості соя потребує також калій, оскільки він відіграє 

важливу роль у регулюванні синтезу білка, підтриманні водного балансу, 

перерозподілі вуглеводів, азотному обміні, підвищує стійкість рослин до 

захворювань і вилягання, покращує засвоєння ними фосфору та азоту. Порівняно 

з цими макроелементами, калій характеризується більш швидкою міграцією до 

рослинного організму [14, 167, 213]. 

Максимальна кількість калію використовується через 87-95 діб після 

сходів [1] та припиняється за два-три тижні до настання фази достигання 

насіння [167]. За даними Бабича А. О. [12], у кінці фази цвітіння соя споживає 

цей макроелемент в 1,5 рази більше ніж азоту – у межах 18,5-20,1 %, однак, 

впродовж періоду дозрівання рівень засвоєння калію відносно азоту, навпаки, 

знижується та становить 26,4-18,9 %. На думку видатного вченого та його колег 

[12, 14, 21], самі калійні добрива не мають вирішального впливу на ріст і 

розвиток рослин сої, однак, за сумісного внесення з азотними та фосфорними 

сприяють формуванню високих врожаїв. 

Порівняно з рівнем споживання азоту та калію, фосфор поглинається соєю 

в найменшій кількості. У рослинах цей макроелемент міститься в мінеральних та 

органічних речовинах, а також нуклеопротеїдах і нуклеїнових кислотах, які 

мають важливе значення у синтезі білка, рості та розмноженні рослин, передачі 

спадкових ознак, формуванні якісних показників [167]. За дефіциту цього 



 32 

елементу відмічається уповільнення темпів росту рослин і наростання площі їх 

листкової поверхні, в наслідок чого рівень урожайності істотно знижується [1]. 

Засвоєння фосфору кореневою системою починається вже через 3-5 діб 

після проростання насіння, досягаючи максимальних рівнів поглинання (до 

0,45 кг/добу) з настанням фази формування бобів та припиняється за 10 діб до 

повної стиглості насіння [1, 12, 16]. Для сої характерним також є інтенсивне 

споживання основної частини фосфору на ранніх етапах розвитку і тимчасове 

нагромадження його про запас у вегетативних органах з подальшим 

переміщенням з листя, стебел та черешків у насіння [12, 14, 21]. Причому, в  

умовах оптимального зволоження інтенсивність засвоєння цього елементу 

живлення у два-три рази вища, ніж у посуху [1]. Свою потребу у фосфорі соя 

задовольняє виключно за рахунок його запасів у ґрунті та внесення фосфорних 

добрив [12, 188, 229]. 

За даними багатьох вчених [1, 14, 138], збалансоване фосфорно-калійне 

живлення покращує розвиток кореневої системи рослин, підвищує масу та 

кількість бульбочок, ефективність симбіозу та олійність насіння, сприяє 

зниженню ураженості рослин хворобами та в підсумку, підвищує 

продуктивність культури. 

Для нормального росту та розвитку сої і формування нею повноцінного та 

якісного насіння важливе значення має також оптимальне забезпечення її рослин 

кальцієм, магнієм, сіркою, марганцем, молібденом, цинком, бором та міддю [12]. 

Нестача цих елементів знижує ефективність азотфіксації, стійкість рослин до 

хвороб, величину врожаю та його якість [1, 137]. Ефективним заходом 

підвищення продуктивності сої є також внесення органічних добрив [12, 168, 167]. 

За оцінками фахівців, на формування 1 ц насіння сої витрачається близько 

7,2-10,0 кг азоту, 1,7-4,0 кг фосфору, 2,2-4,4 кг калію, 0,8-0,1 кг магнію та 1,8-2,1 кг 

кальцію [12, 28]. За даними Лихочвора В. В. [138], витрати поживних речовин дещо 

нижчі та складають: азоту – 6,5-7,5 кг, фосфору – 1,3-1,7 кг, калію 1,8-2,2 кг. За 

результатами досліджень науковців Інституту кормів та сільського господарства 

Поділля НААН соя сорту Київська-27 на сірих лісових середньосуглинкових 
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ґрунтах на формування 1 ц насіння і відповідної кількості побічної продукції 

використовувала 7,3-7,8 кг азоту, 2,4-2,5 кг фосфору, 2,9-3,6 кг калію та 2,4-2,6 кг 

кальцію [186]. Найбільший виніс з урожаєм азоту, порівняно з іншими 

елементами живлення сої, пояснюється високим вмістом білка в її насінні [1]. 

Обсяг спожитих рослинами сої елементів живлення залежить від ґрунтово-

кліматичних умов вирощування, взаємозв’язку між поживними речовинами, які 

синтезуються в коренях та листостебловій масі, особливостей росту і розвитку 

рослин, їх взаємовідносин у фітоценозі та архітектоніки посіву [16, 37, 148]. 

Після себе соя залишає на 1 га близько 60-150 кг/га біологічно фіксованого 

азоту, який використовується наступними культурами на 90-100 %, в той час як 

мінеральний азот лише на 50-60 %, а також 20-25 кг/га фосфору та 30-40 кг/га 

калію [39, 166]. 

Оскільки мінеральні добрива істотно впливають на фізіологічні процеси у 

рослині та ефективність симбіозу, норми та строки їх внесення значно різняться, 

залежно від типу ґрунту та його агрохімічної характеристики, рівня 

запланованого врожаю, удобрення попередньої культури, сортових 

особливостей, умов вологозабезпеченості тощо [77, 227, 250].  

Щодо внесення фосфорних та калійних добрив під сою єдина думка 

відсутня, оскільки одні вчені вважають, що потребу у фосфорі та калію вона 

може задовольнити самостійно завдяки високій здатності її кореневої системи 

засвоювати ці елементи з важкодоступних форм у ґрунті [85]. Інші, вказують на 

позитивну реакцію рослин сої на внесення фосфорних та калійних добрив [33]. 

На думку Лихочвора В. В. та Петриченка В. Ф. [136], ефективною для сої 

є норма Р45-60К45-60, внесена під основний обробіток ґрунту. За результатами 

досліджень цих вчених, внесення Р30К30 та Р90К90 сприяло формуванню 

врожайності насіння сорту Устя на рівні 2,45 та 2,77 т/га, забезпечуючи приріст 

до контрольного варіанту, відповідно, 0,26 та 0,58 т/га або 11,9 і 26,5 %. 

Адамень Ф. Ф. [1] зазначає, що ефективність калійних добрив є вираженою 

при вмісті калію в ґрунті в доступній формі менше ніж 85 кг/га, а фосфорних 

добрив – якщо вміст фосфору не перевищує 45 кг/га.  
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У дослідах Глущака А. Г. підвищенню врожаю – на 0,51-0,58 т/га, сприяло 

внесення Р45, застосування лише калійних добрив не змінювало його рівень 

відносно контрольного варіанту. Сумісне застосування калію, азоту та фосфору 

забезпечувало максимальний приріст урожайності – на 0,19-0,80 т/га [62], що 

підтверджує вищу ефективність повного мінерального удобрення [1]. 

За даними досліджень Бабича А. О. [14], внесення N60P60K60 сприяло 

формуванню врожайності насіння сої на рівні 1,95 т/га, застосування N60P90K90 – 

2,14 т/га, тоді як на неудобреному варіанті – лише 1,65 т/га. Видатний вчений також 

зазначав, що екологічно більш виправданим є поєднання застосування ризоторфіну 

та фосфорно-калійних добрив, аніж повного мінерального добрива [16]. 

У значній мірі фосфорно-калійні добрива впливають і на хімічний склад 

насіння сої. Внесення Р45К120, за умов проведення оранки та дискування, 

підвищувало вихід сирого протеїну на 0,56 т/га та олії на 0,42 т/га, порівняно до 

варіантів без удобрення [90]. 

Для сої, як і для решти зернобобових культур, важливу роль у формуванні її 

продуктивності відіграють умови ґрунтового живлення азотом. У симбіозі з 

бульбочковими бактеріями ця культура здатна засвоювати молекулярний азот 

атмосфери та на 50-70 % задовольняти свої потреби в цьому макроелементі 

самостійно [178]. У зв’язку з цим, питання використання азотних добрив під сою є 

найбільш суперечливим та дискусійним, оскільки для створення, наприклад, 

бездефіцитного балансу в ґрунті за вмістом фосфору і калію можна точно 

розрахувати необхідні норми внесення фосфорних і калійних добрив. Для азоту 

такий підхід зовсім неможливий, так як йому характерний набагато складніший 

цикл перетворень в природі, а тому при визначенні норми азотних добрив слід 

відштовхуватись від оцінки реальних масштабів використання біологічного азоту 

за рахунок симбіотичної активності [12, 203]. Суперечності щодо азотного 

живлення сої обумовлені її біологічними особливостями та відмінностями 

ґрунтово-кліматичних умов, в яких проводили дослідження різні вчені [148]. 

На думку ряду науковців [9, 273, 284], кількість азоту, необхідна для 

нормального росту і розвитку рослин сої на початкових етапах онтогенезу, до 
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переходу їх на симбіотрофний тип живлення, невелика і може бути забезпечена 

його ґрунтовими запасами, а тому рослини не повинні відчувати азотного 

голодування. Внесення навіть низьких доз азоту (N10-30) пригнічує процеси 

утворення та формування бульбочкових бактерій і їх нітрогеназну активність 

[48, 55]. Однак, підвищений врожай насіння за рахунок симбіотичного азоту соя 

може формувати лише за умови раннього утворення бульбочок і 

високоефективного симбіозу [56]. 

Інша група вчених [1, 34, 137, 144, 274] стверджують, що незважаючи на 

здатність сої в значній мірі задовольняти свою потребу в азоті за рахунок його 

біологічної фіксації з атмосфери вона позитивно реагує на внесення 

мінерального азоту. У наслідок використання азотних добрив відмічається 

збільшення вегетативної маси, лінійного росту рослин, площі листкової поверхні 

та в підсумку – врожайність і якість насіння сої, проте, інколи знижується її 

симбіотична продуктивність [268, 274]. Однак точки зору, щодо норм внесення 

мінерального азоту різняться.  

Одні вчені [188, 272, 274] доводять, що під сою, особливо на бідних 

ґрунтах, обов’язковим є внесення невеликих «стартових доз» азоту на рівні N10-45, 

оскільки в перші 10-20 діб росту рослин, коли бульбочки ще не утворились, для 

утворення листкової поверхні, необхідної для фіксації азоту з повітря 

бульбочковими бактеріями, соя використовує саме мінеральний азот. 

Відомі вчені Лихочвор В. В. та Петриченко В. Ф. [136] рекомендують 

вносити стартову дозу азоту (N30) лише на бідних ґрунтах та після неудобрених 

попередників, а повну дозу – на рівні N60-90 – у випадку неефективної роботи 

бульбочок. 

Застосовувати мінеральні добрива під основний обробіток ґрунту в нормі 

N45P60-90K60-90 рекомендує Бабич А. О. [12]. У проведених ним дослідах, приріст 

урожайності насіння сої за рахунок внесення мінеральних добрив у нормі 

N45P60K60 становив 0,37 т/га (сорт Золотиста) та 0,43 т/га (сорт Омега Вінницька) 

[21]. Крім того, видатний вчений відмічав, що дія мінерального азоту у роки з 
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прохолодними веснами, коли процеси нітрифікації відносно ослаблені, значно 

зростала [12]. 

За даними Петриченка В. Ф. [188], для формування урожайності насіння сої 

на рівні 3,0-3,5 т/га на сірих лісових ґрунтах необхідно вносити під зяблеву оранку 

по 60 кг/га д. р. фосфорних і калійних добрив і 30-45 кг/га д. р. азотних навесні. 

Для умов Північного Лісостепу, за результатами досліджень Камінського 

В. Ф. [103], найбільш ефективним виявилось внесення мінеральних добрив у 

нормі N45P90K90 та N30P60K60 + N10 компенсуючої післядії соломи на фоні 

інокуляції насіння, що сприяло формуванню врожайності насіння сої сорту Устя 

на рівні 1,84-2,14 т/га. 

У дослідах Панжиева А. П. [171] максимальний урожай сої – на рівні 3,18 т/га 

було отримано за сумісної дії N30P90K30 та інокуляції насіння Нітрагіном, що на 

1,04 ц/га перевищувало контрольний варіант, але вміст білка був на 0,60 % 

нижчим, ніж при внесенні N60P90K30. 

За даними ТОВ «Науково-дослідний інститут сої» [199], найвищий врожай 

насіння з максимальним вмістом сирого протеїну соя сорту Агат (2,86 т/га) та 

сорту Київська 27 (2,50 т/га) формувала за умови застосування мінеральних 

добрив у нормі N30(ВАС)P60K60 на фоні інокуляції насіння Ризоторфіном. 

Згідно результатів досліджень Стрихара А. Є. [219], в умовах Лісостепу 

правобережного на чорноземах типових опідзолених внесення під посіви сої 

N45P45K45 дозволило сформувати врожай насіння сортів Артеміда, Єлена та 

Київська 98 на рівні 2,55-3,56 т/га, не маючи при цьому негативного впливу на 

формування кількості та маси бульбочок. 

На думку інших вчених [1, 148], з метою отримання високих врожаїв насіння 

сої під неї слід вносити вищі норми мінерального азоту – на рівні 60-90 кг/га, 

враховуючи процес взаємодоповнення автотрофного та симбіотрофного живлення, 

що базується на ефекті синергізму дії мінерального та симбіотичного азоту. 

Внесення N40P40K40 на широкорядних посівах сої у районі достатнього 

зволоження Лісостепу забезпечувало приріст урожаю насіння на рівні 0,18 т/га, 

а збільшення азоту до 60 кг/га на фоні P40K40 – на 0,41 т/га, відносно 
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неудобреного варіанту. За норми N40P40K40 вміст протеїну збільшувався на 1,8 %, 

за норми N60P40K40 – на 3,0 %, порівняно з контролем [1].  

Згідно експериментальних даних Дзюбайла А. Г. [73], найвищий істотний 

приріст урожайності насіння відносно контролю – на рівні 0,53 т/га або 38,4 % 

було отримано на варіанті з внесенням мінеральних добрив у нормі N60Р60К60. 

Максимальне підвищення вмісту сирого протеїну – на 68,2 % відмічено при 

нормі N90Р60К60. За внесення N60Р60К60 та N30Р60К60 зростання вмісту протеїну 

складало 62,9 та 47,0 %, відповідно. 

У дослідженнях Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, 

внаслідок застосування N60Р60К60 приріст урожаю насіння сої відносно 

неудобреного варіанту становив: у сорту Білосніжка – 0,31, Романтика – 0,31, 

Аметист – 0,18, Мрія – 0,21 т/га [195]. Така ж норма мінеральних добрив, внесена 

на темно-сірому опідзоленому ґрунті Лісостепу лівобережного забезпечила 

формування врожаю на рівні 3,5 т/га [250].  

У випадку внесення мінеральних добрив у нормі N60-90P60-90K60-90, 

Лихочвор В. В. та Петриченко В. Ф. [136] рекомендують незалежно від типу 

ґрунту обов’язково вносити комплекс мікроелементів. 

При застосуванні високих доз азотних добрив (N120) під сою більшість 

вчених відмічали майже повне пригнічення симбіотичної діяльності 

бульбочкових бактерій, а ріст врожайності при цьому відбувався виключно 

завдяки засвоєнню рослинами мінерального азоту [56, 197, 210]. Однак, 

зустрічаються наукові роботи, в яких зазначено, що навіть при високих нормах 

мінерального азоту за вирощування інокульованої сої відбувається активна 

фіксація молекулярного азоту атмосфери [273].  

За відсутності умов для активної симбіотичної діяльності, наприклад, 

внаслідок пересихання та переущільнення ґрунту, нестачі тепла, високої 

кислотності ґрунтового середовища, значення азотних добрив істотно зростає і 

вносити їх у таких випадках слід саме у підвищених дозах [210].  

Високі норми азотних добрив впливають також на хімічний склад насіння. 

У дослідах [65] установлено, що при внесенні азотних добрив у нормі N120 вміст 
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олії у насінні сої, порівняно з контролем, зріс удвічі, а при N180 – зменшився на 

54,7 %. Щодо вмісту білка, при застосуванні N30, відмічалось його зростання на 

8,8 %, а на варіантах з підвищеними дозами азотних добрив вміст білку в насінні 

сої не відрізнявся від значень на контрольному варіанті. 

Ефективність добрив, у тому числі азотних, в значній мірі залежить від 

строків їх внесення. Найбільш ефективним є внесення мінеральних добрив у два 

етапи: перший – 2/3 від їх загальної кількості під основний обробіток ґрунту, 

другий – 1/3 у підживлення [167, 202]. Позитивний вплив роздрібного внесення 

добрив обґрунтовується тим, що основну кількість поживних елементів соя 

поглинає під час цвітіння-наливу насіння, коли їх запаси в ґрунті вже 

вичерпуються. Тому з метою створення бездефіцитних за вмістом азоту умов для 

росту і розвитку рослин, потрібно ще на початку вегетації забезпечити їх 

достатньою кількістю мінерального азоту, а в подальшому – корегувати азотне 

живлення відповідно до потреб рослин [108, 156, 170]. 

Залежно від строків внесення азотних добрив змінюється й інтенсивність 

засвоєння рослинами азоту з них – при застосуванні їх до сівби коефіцієнт 

використання азоту становить понад 60 %, а при внесенні у підживлення – понад 

80 % [167]. Особливо важливе значення підживлення сої азотними добривами 

відмічається у випадку перезволоження ґрунтів впродовж вегетації рослин, коли 

внаслідок анаеробіозу відбувається погіршення процесу азотфіксації через 

відмирання більш активної частини коренів сої [198].  

Бабич А. О. та Бабич-Побережна А. А. на сірих лісових ґрунтах 

рекомендують вносити P60K90 + N45, на чорноземах опідзолених – N30-45P60K45-60, 

а за вирощування сортів інтенсивного типу – проводити підживлення N30 у фазі 

бутонізації [14]. 

В умовах Північного Лісостепу максимальний рівень реалізації потенціалу 

насіннєвої продуктивності сої сорту Омега Вінницька (2,92 т/га) був досягнутий 

за рахунок внесення мінеральних добрив у нормі N30P45K60  та проведення 

підживлення N15 у фазі бутонізації [170]. 
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На чорноземі типовому середньоглибокому важкосуглинковому 

застосування мінеральних добрив у нормі N30P60K60 +N15 дозволило сформувати 

врожай насіння сої сорту Подільська 416 на рівні 3,03 т/га та забезпечило вихід 

олії – на рівні 0,702 т/га [255]. 

У результаті досліджень Інституту кормів та сільського господарства 

Поділля НААН встановлено, що за сівби сортів сої інтенсивного типу, насіння 

слід інокулювати Ризоторфіном та вносити мінеральні добрива в нормі 

N45Р60К60+N30 у фазі бутонізації. Внаслідок проведення таких агротехнічних 

прийомів приріст урожаю насіння становив 0,8-1,1 т/га, відносно контролю [179]. 

У дослідах Трухачева В. И., Клюшина П. В. [232] максимальний приріст 

урожаю – на рівні 0,21 т/га отримано в результаті внесення P40K40+рядкове 

внесення N15P15K15 та проведення підживлення N30 у фазі цвітіння. За такого 

комплексу мінерального удобрення отримано також найвищий вихід білка 

(0,77 т/га) та олії (0,34 т/га). Однак, автори відмічають, що у роки з недостатньою 

кількістю опадів підживлення N30 не виявляло позитивного ефекту щодо 

підвищення насіннєвої продуктивності сої. 

За даними Вавилова П. П. [48], застосування N60P60 + N30 у фазі бутонізації 

забезпечило приріст урожайності на рівні 0,81 т/га за найвищої економічної 

ефективності. 

Бабич А. О., Марущак О. А. та інші вчені [16, 142] рекомендують при 

виявленні незадовільного стану бульбочок та жовтуватого відтінку в забарвленні 

рослин провести 1-2 підживлення азотними добривами у нормі N30-45 у фазі 

бутонізації або цвітіння. 

Таким чином, одним із найбільш ефективних технологічних прийомів, що 

визначають рівень врожайності та якість насіння сої, є система удобрення. 

Враховуючи біологічну здатність цієї культури до споживання симбіотичного 

азоту та поглинання фосфору із важкодоступних сполук ґрунту, використання 

мінеральних добрив під сою є специфічним. Тому лише правильно сформована 

система удобрення та технологія вирощування сої дозволить реалізувати 

потенціал продуктивності та якості її насіння. 
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1.3 Обґрунтування ефективності інокуляції сої 

 

Формування високих врожаїв сільськогосподарських культур неможливе 

без забезпечення їх в оптимальній кількості доступними поживними 

речовинами, серед яких головним є азот – нестача його в живленні рослин 

значною мірою інгібує процеси їх росту та розвитку [185]. 

Незважаючи на те, що атмосфера складається на 78 % із молекулярного 

азоту, а органічні речовини ґрунту містять багато зв’язаної його форми, 

можливості отримання цього елементу у рослин дуже обмежені, оскільки в них 

відсутні як механізми, що долають сили зчеплення атомів у молекулі вільного 

азоту, так і ферментні системи для деструкції ґрунтової органіки [172, 185, 234]. 

Тому, природним виходом з такого становища є кооперація рослин з 

мікроорганізмами, які містять нітрогеназу або ферменти, які розщеплюють 

азотовмісні компоненти ґрунту [185]. 

Симбіотична фіксація молекулярного азоту бульбочковими бактеріями 

роду Rhizobium у симбіозі з рослинами родини бобових (Fabaceae) – унікальне 

біологічне явище живої природи, оскільки саме в результаті бобово-

ризобіального симбіозу поєднується два глобальних біохімічних процеси – 

азотфіксація і фотосинтез, завдяки чому досягається оптимізація азотно-

вуглеводного балансу в рослинному організмі [43, 185]. 

Внаслідок симбіотичних відносин з бульбочковими бактеріями соя за 

вегетацію засвоює близько 70-280 кг/га азоту атмосфери, задовольняючи свою 

потребу в цьому елементі на 50-70 %. За оптимальних умов разом з пожнивними 

та кореневими рештками вона залишає в ґрунті після себе ще 25-59 кг/га азоту, 

чим істотно покращує баланс даного елементу в ґрунтах сівозміни, підвищує 

врожайність наступних культур та сприяє зростанню рентабельності 

виробництва [17, 159, 185, 188, 229, 282]. 

З урахуванням недостатнього забезпечення сільського господарства 

азотними мінеральними добривами та високою їх вартістю, залучення 

біологічного азоту з господарською метою набуває все більшої актуальності [16, 
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122, 174, 234]. До того ж, мікробіологічна фіксація атмосферного азоту – єдиний 

екологічно безпечний спосіб забезпечення рослин зв’язаним азотом, використання 

якого не лише дозволяє уникнути величезних витрат енергетичної сировини для 

виробництва мінерального азоту, але й не порушує рівноваги природних 

екосистем [172]. За обсягами накопичення біологічного азоту соя поступається 

лише багаторічним бобовим культурам: люцерні, конюшині та ін. [142]. 

Симбіотично фіксований азот, який залишається з кореневими рештками у 

ґрунті, має пролонговану дію та засвоюється рослинами майже на 100 %. В той 

час як коефіцієнт використання рослинами азоту з мінеральних добрив не 

перевищує 40-60 % від загальної внесеної його кількості в ґрунт, решта 

втрачається різним шляхами: трансформується у ґрунті до газоподібних сполук, 

вивітрюється в атмосферу, вимивається з ґрунтового середовища та забруднює 

водоймища [38, 167, 187]. 

Відбувається процес азотфіксації в бульбочках – особливих утвореннях, 

що формуються внаслідок симбіозу бобових культур з азотфіксуючими 

бактеріями, які проникають у кореневу систему рослин через кореневі волоски. 

На місці їх проникнення із тканин кореня, що розтріскується, формуються 

бульбочки, кількість яких на одній рослині за оптимальних умов варіює від 20 

до 80 штук. Основна їх маса розміщується в орному шарі ґрунту ближче до його 

поверхні – на головному та бічних коренях [150]. 

Після переходу до симбіотичного існування бульбочки виконують 

функцію екологічної ніші для бактерій, оскільки захищають їх від зовнішнього 

впливу несприятливих екологічних факторів та забезпечують рослинними 

фотоасимілятами, які є енергетичним матеріалом, С-акцепторами аміаку і 

джерелом вуглецю для росту бульбочок [286]. Ризобії, в свою чергу, активізують 

процеси фотосинтезу, стимулюють розвиток кореневої системи та підвищують її 

абсорбуючу здатність, що позитивно впливає на рівень засвоєння рослинами 

поживних речовин з ґрунту, а також забезпечують рослини продуктами 

біологічної фіксації азоту [172]. Загалом, симбіотична взаємодія між бобовими 
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рослинами і бульбочковими бактеріями – складний фізіологічний процес, який 

регулюється системою сигналінгу між макро- і мікросимбіонтами [123]. 

Утворення бульбочок на коренях сої відбувається з початком 

фотосинтетичної діяльності рослин, тобто вже через тиждень після проростання, 

а через 10-14 діб, у результаті бобово-ризобіального симбіозу, рослини вже 

можуть задовольняти основну частину своєї потреби в азоті. Активна 

азотфіксація утвореними бульбочками триває близько 6-7 тижнів, нові 

бульбочкові утворення формуються впродовж усього життя рослини. 

Максимальної інтенсивності симбіотична продуктивність сої досягає у фазах 

цвітіння, утворення бобів та насіння, після чого різко знижується [1]. 

У природних умовах зараження сої бульбочковими бактеріями 

відбувається не завжди, оскільки ця культура відзначається високою сортовою 

специфічністю до їх штамів, а тому спонтанне зараження ризобіями на наших 

ґрунтах малоефективне. Тим більше, на полях, де раніше сою не висівали, ґрунти 

зовсім не містять аборигенних популяцій Rhizobium japonicum, в наслідок чого, 

рослини зовсім не формують бульбочки, а споживають азот лише з ґрунту і 

добрив [1, 167]. Оскільки, у складі епіфітного та ендофітного мікробіоценозу 

насіння сої ризобій також не було виявлено [125], для формування ефективного 

соєво-ризобіального симбіозу обов’язковим агротехнічним прийомом є штучна 

інокуляція (бактеризація) насіння високоактивними штамами бульбочкових 

бактерій, що характеризуються високою екологічною пластичністю та 

комплементарністю до широкого спектру сучасних сортів, у тому числі, різних 

за строками дозрівання [2, 56, 129, 174]. За використання невідповідного штаму 

бактерій вони не утворюють кореневих бульбочок з нечутливою до них 

рослиною [172]. 

На сьогодні, на ринку України представлено широкий спектр інокулянтів 

сої вітчизняного та іноземного виробництва, які випускаються, переважно, у 

твердій (сипучій) та рідкій формах. Для виробництва сухих бактеріальних 

добрив в якості субстрату найчастіше використовують торф або вермикуліт, а 

для кращого його утримування на насінині додають прилипач. Рідка форма 
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інокулянту, зазвичай, складається зі штаму бульбочкових бактерій у рідкому 

живильному середовищі та суміші фізіологічно-активних речовин, що містить 

мікро- та макроелементи («екстендер») для забезпечення виживання бактерій на 

обробленому насінні впродовж певного періоду. Основною вимогою до такого 

виду біопрепаратів є підтримання високих титрів активних бактеріальних клітин 

впродовж тривалого часу. Титр кращих сучасних препаратів сої складає 2-

4 млрд. клітин/г (мл) субстрату до двох років, що дозволяє використовувати 

залишки препарату у наступному сезоні [56, 57, 112].  

Ефективність бактеризації залежить, в першу чергу, від встановлених 

взаємовідносин між макро- і мікросимбіонтом, оскільки їх мікробно-рослинна 

взаємодія не завжди відзначається високою продуктивністю за обсягами 

фіксованого молекулярного азоту [113, 119, 121]. Тому, для створення 

ефективної симбіотичної системи, обов’язковим є ретельний підбір 

симбіотичних партнерів не тільки в розрізі культура - вид азотфіксуючих 

бактерій, але й сорт - штам ризобій [174]. Причому, штами з вузькою сортовою 

специфічністю проявляються більш ефективно в симбіозі з відповідними 

сортами сої, порівняно зі штамами з менш вираженою специфічністю [217]. За 

результатами досліджень Патики В. П. [172], бактеризація насіння бобових 

культур високоефективними штамами бульбочкових бактерій сприяла реалізації 

симбіотичного азотфіксуючого потенціалу культури на 15-50 %.  

Окрім меншої залежності від наявності доступних сполук азоту в ґрунті 

симбіоз з ризобіями підвищує стійкість рослин до дії стресових чинників та 

поліпшує фітосанітарний стан посівів [1, 40]. 

Застосування бактеріальних препаратів на основі бульбочкових бактерій, 

селекціонованих за ознаками активності азотфіксації і генетичної спорідненості 

до сорту, сприяє збільшенню розмірів та тривалості функціонування листкового 

апарату, зростанню інтенсивності процесів фотосинтезу та азотфіксації, обсягів 

нагромадження органічних речовин, в тому числі, азотистих сполук (спочатку у 

вегетативних, а пізніше – у репродуктивних органах сої), висоти рослин, 

кількості гілок, вузлів, бобів, насіння, підвищенню кількості та маси бульбочок 
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на коренях, урожаю на 20-35 %, вмісту білка в зерні на 5-6 %, а також олії, 

вітамінів тощо [173, 188, 203, 209, 267]. Зростання насіннєвої продуктивності та 

якісного складу урожаю відмічається навіть при наявності в ґрунті популяцій 

аборигенних або раніше інтродукованих бульбочкових бактерій [112, 173]. 

Так, за результатами проведених досліджень в умовах північного Степу 

Миколаївської області, внаслідок інокуляції насіння препаратом Оптімайз 

урожай сої сорту Аполлон збільшувався на 0,18 т/га або 12,6 %, сорту Валюта – на 

0,24 т/га або 15 % [79]. В умовах Лісостепу правобережного передпосівна обробка 

сої Ризобофітом забезпечила додатковий приріст урожаю насіння на рівні 0,12-

0,27 т/га або 7,8-10,8 % [154]. У повідомленнях Чернігівського Інституту 

сільськогосподарської мікробіології та АПВ НААН прибавка урожаю від 

проведення бактеризації досягала 1,21 т/га відносно контрольного варіанту – 

1,81 т/га [159]. У польових дослідах Подільського державного аграрно-

технічного університету, приріст урожаю від інокуляції насіння Ризогуміном на 

неудобреному фоні у сорту Агат становив 0,24 т/га (9 %), у сорту Артеміда – 

0,2 т/га (7 %) [253]. За даними ННЦ «Інститут землеробства НААН», завдяки 

інокуляції насіння препаратами на основі високоактивного штаму симбіотичних 

азотфіксуючих бактерій (Bradyrhizobium Japonicum 71T) врожайність сої за сівби 

з шириною міжряддя 45 см зростала на 0,17 т/га, за ширини міжрядь 15 см – на 

0,23 т/га [156]. Інокулювання насіння сої при вирощуванні її на сірих лісових 

ґрунтах, забезпечило додатковий приріст урожаю на рівні 0,33 т/га [148]. 

Згідно результатів досліджень, проведених в Інституті кормів та сільського 

господарства Поділля НААН встановлено, що проведення бактеризації насіння сої 

навіть за умов надмірно посушливого 2015 р., сприяло формуванню додаткового 

приросту урожайності на 6,6-28,2 %. Найвища продуктивність була сформована на 

варіантах, де проводилась інокуляція насіння бактеріальними препаратами 

ХайКот Супер Соя + Екстендер (2,73 т/га) і ХіСтік Соя (2,52 т/га) [112]. 

Видатним вченим Бабичем А. О. [14] визначено, що у сприятливі за 

гідротермічними умовами роки інокуляція сої Ризоторфіном забезпечувала 

приріст урожаю насіння в межах 0,32-0,46 т/га, тоді як в менш сприятливі – лише 
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0,08-0,15 т/га. В цілому, прибавка від проведення бактеризації насіння сої 

становила 0,12-0,19 т/га, при урожайності її на контролі (без інокуляції) – 1,88 т/га. 

За результатами п’ятирічних досліджень в умовах Лісостепу максимальну 

насіннєву продуктивність сої – на рівні 2,36-2,43 т/га забезпечували найбільш 

адаптивні штами бактеріальних препаратів: 634-Б, 71-Т, Х-2 та № 36. Приріст до 

ділянок контролю склав 10,3-13,6 % [21]. 

У виробничих умовах, на площах, де раніше сою ніколи не вирощували, 

урожай насіння сої становив 2,36 т/га з вмістом протеїну – 46,8 %, в той час як 

на полі, де від попередньої культури в ґрунті зберігались азотфіксуючі бактерії – 

2,61 т/га та 50,3 %, відповідно [159]. 

Внаслідок обробки насіння бактеріальними препаратами маса кореневих 

бульбочок зростала на 0,15-0,35 г/рослину відносно контрольного варіанту 

(0,67 г/рослину) [101], а кількість бульбочок у базальній частині кореня досягала 

30-38 шт./рослину рослин сої, в той час як на варіанті без інокуляції – їх 

нараховувалось лише 8-9 шт./рослину [71]. Бактеризація насіння сої штамом 

бактерій Bradyrhizobium japonicum 71T, за повідомленням Іутинської Г. О. [96], 

підвищувала азотфіксуючу активність у 4,5 рази. 

За результатами досліджень Інституту кормів та сільського господарства 

Поділля НААН передпосівна обробка насіння сої препаратом Оптімайз 200 

сприяла підвищенню вмісту сирого протеїну та олії у сорту КиВін, відповідно на 

1,9 та 0,6 %, у сорту Монада – на 1,0 та 1,1 %, у сорту Княжна – на 1,2 та 0,7 % 

[260]. У дослідах Надкерничної О. В. та її колег [159], в наслідок обробки насіння 

штамами бульбочкових бактерій роду Rhizobium вміст білка в урожаї зростав на 

0,5-3,0 %. 

Вчені Полтавської державної аграрної академії зазначають, що під 

впливом бактеріального добрива Ризоторфін, порівняно з контролем, на 0,9 % 

зріс вміст олії та на 1,6 % – вміст білка у сухій речовині [267]. 

Адамень Ф. Ф. [2] зазначає, що високі врожаї сої можна отримати і без 

застосування інокуляції, але при цьому різко збільшується винос азоту з ґрунту. 

До того ж, формувати підвищений урожай насіння за рахунок симбіотичного 
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азоту соя здатна лише за умови раннього утворення бульбочок та 

високоефективного симбіозу.  

Процес симбіотичної фіксації азоту дуже чутливий до змін умов довкілля, 

наприклад, дефіциту вологи та перезволоження, низьких та високих температур, 

кислотності ґрунтового розчину, недостатнього освітлення рослин, засолення, 

умов мінерального живлення, перенасичення ґрунту мінеральними добривами 

тощо [56, 234, 172]. Найбільш оптимальні умови для ефективного бобово-

ризобіального симбіозу складаються за температури 20-25 ºС, 60-70 % повної 

вологоємності та рН=6,5-7,0 [12, 168, 197, 229]. При рН 3,5 бактерії більшості 

штамів гинуть, а при рН 4,5-5,0 їх розмноження сповільнюється [71], тому 

вирощування сої на середньо і сильно кислих ґрунтах можливе лише за умов 

проведення вапнування [12]. В умовах нестачі вологи бульбочки не отримують 

необхідної кількості вуглеводів, різко знижують активність азотфіксації, а потім 

руйнуються [2]. За недостатньої аерації ґрунту, внаслідок зниження концентрації 

кисню в прикореневій зоні, відмічається слабкий розвиток кореневої системи, 

гірше засвоєння нею поживних речовин, а також зменшення кількості та маси 

бульбочок [217]. Вкрай негативно на функціонування симбіотичного апарату сої 

впливає засолення, оскільки за таких умов різко знижується інтенсивність 

формування бульбочок та синтез леггемоглобіну [56, 172, 234].  

Розвиток та продуктивність симбіотичного апарату сої в значній мірі 

обумовлюється також дією технологічних прийомів її вирощування, наприклад, 

бактеріальних препаратів, стимуляторів росту рослин, різних норм мінеральних 

добрив і мікроелементів та способів їх застосування [198, 268]. Одним зі шляхів 

формування ефективного соєво-ризобіального симбіозу є розробка нових та 

удосконалення існуючих технологій вирощування цієї культури на основі 

бактеріально-мінерального живлення [21, 198], оскільки правильна система 

удобрення сої інтенсифікує симбіотичну фіксацію азоту, і є важливим заходом 

включення цього елемента живлення рослин в біологічний кругообіг [14]. Так, 

при внесенні фосфорно-калійних добрив відмічається підвищення кількості 

бульбочок та ефективність симбіозу, у результаті використання оптимальної 



 47 

норми мікроелементів – покращуються процеси нодуляції і функціонування 

леггемоглобіну та нітрогенази [167, 217].  

За результатами проведеної експериментальної роботи в умовах зони 

посушливого Степу України на базі дослідного господарства Інституту 

зрошуваного землеробства НААН встановлено, що при внесенні мінеральних 

добрив та інокуляції азотфіксуючими і фосформобілізуючими бактеріями 

площа листкової поверхні сої у фазі бутонізації у сорту Фаетон складала 18,77-

21,53 тис. м2/га, у сорту Оксана – 18,22-21,24 тис. м2/га, тоді як на контрольних 

ділянках лише 16,53 та 16,12 тис. м2/га, відповідно. Така ж залежність була 

відмічена і в інші фази вегетації рослин. Під впливом зазначених прийомів 

вирощування приріст урожайності у середньому по обох сортах становив 17,7-

31,9 % відносно контрольного варіанту – 1,13 т/га [160]. 

За даними Гамаюнової В. В., внесення фосфорно-калійних добрив у дозі 

P45K60 та інокулювання насіння сої сприяло формуванню максимальної кількості 

бульбочок на коренях рослин – 27-40 шт., що на 40-81,8 % більше порівняно з 

ділянками, де проводили лише інокуляцію [60]. 

У дослідженнях Дерев’янського П. В. [71], внаслідок взаємодії факторів 

інокуляції насіння та внесення суперфосфату приріст урожайності склав 43,4 %.  

В останні роки для інокуляції насіння в Україні все частіше 

використовують препарати комплексної дії, до складу яких окрім бульбочкових 

бактерій входять фізіологічно активні речовини (вітаміни, гормони, 

амінокислоти, стимулятори росту) біологічного походження, які виконують 

пряму регуляцію росту рослин, покращують засвоєння поживних речовин з 

добрив внаслідок прискореного розвитку кореневої системи та підвищення її 

поглинальної здатності, підвищують стійкість рослин до хвороб, не допускаючи 

її інфікування патогенними мікроорганізмами, а також підвищують енергію 

проростання та схожість насіння [56, 110, 151]. 

За даними вчених Інституту кормів та сільського господарства Поділля 

НААН в умовах Лісостепу України проведення передпосівної обробки насіння 

штамом бульбочкових бактерій М-8 у поєднані з органічним мікродобривом 
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Екозорф забезпечило формування урожайності насіння на рівні: 2,69 т/га – у 

сорту Монада, 2,47 т/га – у сорту Омега вінницька та 2,51 т/га – у сорту Феміда, 

що перевищувало контроль, відповідно на 0,30, 0,24 та 0,26 т/га [118].  

У дослідах Каленської С. М. [98] сумісне використання Ризогуміну з 

регуляторами росту підвищувало урожайність сої на 0,39-0,46 т/га (28,5-33,6 %), 

в той час як при використанні лише Ризогуміну приріст урожаю насіння сої сорту 

Аннушка становив 0,08 т/га, сорту Устя – 0,28 т/га. 

Трофимова Т. Ф. [231] зазначає, що інокуляція насіння сої біологічними 

препаратами підвищувала насіннєву продуктивність культури на 8-30 %. 

Найвищу врожайність посіви сої формували за дії Ризоторфіну – 2,33 т/га, 

Азотобактерину – 2,13 т/га, Агропону-С – 2,09 т/га та Альбіту – 19,3 т/га.  

Найбільш суперечливими є наукові думки щодо сумісного застосування 

інокулянтів та мінеральних добрив, особливо азотних. Ряд науковців 

стверджують, що для одержання високих врожаїв необхідно застосовувати під 

сою високі норми мінерального азоту, нехтуючи його негативним впливом на 

розвиток симбіотичного апарату, інші дослідники – наголошують на доцільності 

внесення невеликих «стартових» доз мінерального азоту, на рівні 20-30 кг/га, для 

споживання його рослинами на перших етапах їх розвитку до початку 

формування симбіотичної системи [1, 148, 174].  

За даними Вавілова П. П. та Посипанова Г. С. [48], бульбочкові бактерії є 

дуже чутливими до азоту мінеральних добрив навіть у малих дозах – в їх 

дослідженнях бульбочки не формувались до тих пір, допоки азот добрив не був 

спожитий рослинами сої, зв'язаний ґрунтом або вимитий з нього. 

Мельник А. [146] зазначає, що в умовах Західного Лісостепу за інокуляції 

насіння штамом 634б та вирощування на неудобреному фоні соя сорту Єлена 

забезпечила прибавку врожаю на рівні 0,36 т/га, а при внесенні N30Р30К30 кг/га – 

лише 0,29 т/га. 

Згідно результатів досліджень, проведених впродовж 2012-2013 рр. на 

дослідному полі Житомирського національного агроекологічного університету 

було встановлено, що за сівби сої на неудобреному фоні та інокуляції насіння 
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урожай становив 2,4 т/га, за внесення P60K60 та проведення інокуляції урожайність 

зросла на 0,2 т/га, а за внесення N30-60P60K60 – вона зросла на 0,2-0,8 т/га [220]. 

За даними Інституту агроекології і природокористування НААН, 

передпосівне оброблення насіння сої Ризоторфіном збільшувало її насіннєву 

продуктивність на неудобреному фоні на 0,29 т/га, а при поєднанні інокуляції з 

внесенням мінеральних добрив у нормі N30Р30К30 – на 0,41 т/га [155]. 

В умовах Лісостепу правобережного для отримання високих урожаїв 

насіння сої на рівні 3,2-3,7 т/га рекомендовано поєднувати передпосівну обробку 

Ризогуміном з внесенням мінеральних добрив в нормі N60P60К40 [6]. 

У формуванні врожаю сої одне з провідних місць належить фосфору, 

оскільки він входить до складу біологічних сполук, серед яких важливе значення 

мають нуклеїнові кислоти (зокрема, дезоксирибонуклеїнова (ДНК) та 

рибонуклеїнова (РНК), є компонентом АТФ, за участі якої відбувається  фіксація 

азоту, а також позитивно впливає на утворення бульбочок [188]. 

У ґрунті фосфор знаходиться в органічних та мінеральних сполуках, 

механізм засвоєння з яких доступного фосфору досить складний та полягає у 

виділенні кореневою системою рослин продуктів життєдіяльності, які діють на 

мінеральні сполуки. Наприклад, у результаті дихання утворюється вуглекислий 

газ, який у присутності води перетворюється у вуглекислоту, що сприяє 

розчиненню фосфатів [12, 14].  

Однак, на сьогодні відомо багато мікроорганізмів, здатних за рахунок своєї 

ферментативної діяльності та фізіологічної активності трансформувати 

важкорозчинні органічні та мінеральні фосфати в легкорозчинні та доступні для 

рослин. У процесі метаболізму ці мікроорганізми продукують також багато 

фізіологічно-активних речовин (вітаміни, гормони тощо), які позитивно 

впливають на ріст і розвиток рослин та ризосферну мікрофлору [151, 184, 228]. 

У зв’язку з цим, одним зі способів покращення азотного і фосфорного живлення 

рослин та підвищення їх симбіотичної продуктивності є поєднане застосування 

при інокуляції насіння ризобій та штамів мікроорганізмів з властивостями 

фосформобілізації. До таких, наприклад, відносяться бактерії роду Azotobacter і 
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Agrobacterium, які поряд із фіксацією азоту, здатні мобілізувати фосфор із 

важкорозчинних неорганофосфатів [47, 184].  

Так, за результатами досліджень, проведеними вченими Інституту кормів 

та сільського господарства Поділля НААН було встановлено, що передпосівна 

бактеризація насіння сої фосформобілізуючими бактеріями забезпечила приріст 

її урожайності на рівні 0,04-0,27 т/га (1,9-12,6 %) відносно варіанту, де інокуляцію 

проводили Ризобофітом. Більш ефективною виявилась комплексна передпосівна 

обробка насіння сої фосформобілізуючими та азотфіксуючими штамами бактерій 

– прибавка урожайності становила 0,16-0,39 т/га або 8-19 % [114]. 

У досліді Колісника С. І. [119], завдяки бактеризації насіння комплексом 

азотфіксуючих та фосформобілізуючих бактерій було одержано додатковий 

приріст урожаю насіння сої (7,9-19,2 %) та підвищений у ньому вміст сирого 

протеїну – на 0,04-1,52 %. 

На думку інших вчених [14, 159], інокуляція насіння сої комбінацією 

фосформобілізуючих та азотфіксуючих мікробіологічних препаратів у поєднанні 

з позакореневим підживленням її мікроелементами за своєю ефективністю 

подібна до дії N30P30K30. 

Отже, інокуляція насіння є важливим науково обґрунтованим фактором 

інтенсифікації вирощування сої, оскільки дозволяє більш повно реалізувати 

генетичний потенціал сучасних її сортів та, відповідно, отримувати найвищі 

врожаї насіння високої якості з максимальним економічним ефектом.  

 

Висновки до розділу 1 

1. Сорт є найдоступнішим і найдешевшим засобом підвищення 

урожайності сої, самостійним фактором її високої економічної ефективності та 

біологічною основою технології вирощування. Для формування високопродуктивних 

агрофітоценозів сої необхідно дотримуватись науково-обґрунтованого розміщення і 

раціонального використання її сортових ресурсів та вирощування за сучасними 

технологіями, які найбільш повно відповідають біологічним вимогам сорту.  
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2. Одним з найбільш ефективних технологічних прийомів, що має істотний 

вплив на формування продуктивності та якість насіння сої, є внесення 

мінеральних добрив. Враховуючи біологічну здатність цієї культури до 

споживання симбіотичного азоту та поглинання фосфору із важкодоступних 

сполук ґрунту, використання мінеральних добрив під сою є специфічним, тому 

система удобрення сої має розроблятись у відповідності з її потребами у 

поживних речовинах впродовж всього періоду вегетації та з урахуванням 

сортових особливостей, що в результаті сприятиме максимальній реалізації 

потенціалу її продуктивності. 

3. З урахуванням недостатнього забезпечення сільського господарства 

азотними мінеральними добривами та високою їх вартістю, залучення 

біологічного азоту є актуальним питанням та потребує ефективних заходів 

підвищення симбіотичної продуктивності бобових. Один зі шляхів формування 

ефективного соєво-ризобіального симбіозу – вирощування сої на основі 

бактеріально-мінерального удобрення. Важливим способом покращення азотного 

і фосфорного живлення рослин сої є поєднане застосування при бактеризації 

насіння ризобій та штамів мікроорганізмів з властивостями фосформобілізації.  
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Підвищення продуктивності посівів сої – одне з найбільш актуальних 

завдань сучасності [132]. Завдяки значним досягненням в селекції сої, з’явилися 

високотехнологічні та високопродуктивні її сорти, які успішно вирощуються в 

багатьох регіонах України. Проте рівень реалізації потенціалу продуктивності 

кожного сорту значною мірою обумовлюється не лише адаптованою 

технологією вирощування, але й ґрунтово–кліматичними умовами конкретної 

зони вирощування [29, 93]. 

Відтак, сучасні технології вирощування сої повинні передбачати 

раціональне поєднання факторів інтенсифікації із генетичним потенціалом 

сортів та використанням біокліматичних ресурсів регіону [176, 182], оскільки 

формування високопродуктивних агрофітоценозів сої можливе лише за 

наявності ресурсного забезпечення технологій її вирощування та сприятливих 

ґрунтово-кліматичних умов [152]. 

 

2.1 Характеристика ґрунтово-кліматичних умов проведення 

досліджень 

 

Територія України значно різниться за особливостями агрокліматичних 

ресурсів та ґрунтового покриву. Аналіз ґрунтово-кліматичних характеристик 

дозволяє визначити лімітуючі фактори вирощування культурних рослин у 

регіоні та обґрунтувати корегування в технології їх вирощування, для створення 

оптимальних умов формування високих і сталих врожаїв [128, 163, 193]. 

Соя характеризується значною пластичністю до умов вирощування [168], 

тому поширена на значній території – від екватора до майже 54° північної 

широти [11]. Вона добре росте на ґрунтах майже усіх типів: чорноземах, 

каштанових, дерново-підзолистих ґрунтах, супісках та суглинках. Соя може 

рости і на болотному мулі, а при достатньому зволоженні й удобренні – і на 
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піщаних ґрунтах [1]. Проте, найкращими для неї є чорноземні, темно-сірі та 

каштанові ґрунти з нейтральною реакцією (рН 6,5-7,0) та високим вмістом 

органічних речовин. Непридатні для вирощування сої солонуваті важкі і дуже 

легкі, кислі та заболочені ґрунти [188]. 

Польові дослідження з вивчення особливостей формування урожайності та 

якості насіння сої залежно від впливу інокуляції та норм і строків внесення 

мінеральних добрив проводили впродовж 2013-2015 рр. на дослідному полі 

Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН на базі 

ДП «Дослідне господарство «Саливонківське», що розташоване в північно-

східній частині Лісостепу правобережного. 

Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем типовий малогумусний 

середньосуглинковий за гранулометричним складом. Вміст гумусу в шарі 0-20 см – 

4,56 %, у шарі 20-50 см – 4,27 %, рН сольової витяжки – 6,7-7,2, питома маса 

твердої фази ґрунту – 2,66 г/см3, щільність у рівноважному стані – 1,14-1,26 г/см3, 

вологість стійкого в’янення – 10,7 %. Загального азоту у шарі 0-20 см міститься 

0,27-0,30 %, фосфору – 0,15-0,24 %, калію – 2,2-2,4 %. Вміст легкогідролізованого 

азоту (за Корнфілдом) – 155-161 мг/кг ґрунту, рухомого фосфору (за Чиріковим) – 

44-54 мг/кг ґрунту, обмінного калію – 95-107 мг/кг ґрунту. 

Оскільки вказані ґрунти займають біля 54,7 % ґрунтового покриву 

Лісостепової зони України, можна вважати, що польові дослідження проводили 

в ґрунтових умовах, типових для даного регіону [134]. Зазначені ґрунти добре 

гумусовані та оструктурені, їх механічні та фізичні властивості є сприятливими 

для вирощування більшості сільськогосподарських рослин, в тому числі, сої. 

Значна протяжність території України обумовлює велику просторову 

розмаїтість кліматичних умов: від надмірного зволоження на заході та 

північному заході до посушливого на сході та південному сході [111]. Київська 

область, де проводили дослідження, розміщується в межах Дністровсько-

Дніпровської та Лівобережно-Дніпровської лісостепових фізико-географічних 

провінцій [134] у басейні середньої течії Дніпра більшою частиною на 

Правобережжі України. Площа Київщини становить 28131 км2. 
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Клімат Київської області помірно теплий, відсутність гірських височин 

сприяє вільному переміщенню повітряних мас, що обумовлює часті зміни 

погодних умов. Середньорічна температура повітря становить 7,8 0С з відносною 

вологістю 74 %. Найхолодніший місяць року – січень (середньобагаторічна 

температура повітря -4,7 0С), найтепліший місяць – липень (19,5 0С). 

Абсолютний мінімум температур повітря за рік відмічається в січні-лютому – до 

-34 0С, максимум – в липні-серпні – до + 38 0С. 

Осінній період характеризується поступовим зниженням температури 

повітря та нестачею вологи у першій половині осені. 

Зима помірно холодна, перші заморозки можливі в кінці вересня, останні 

– на початку травня. Сніг починає випадати в листопаді, висота снігового 

покриву рідко перевищує 30-40 см. Протягом зимового періоду, внаслідок 

підвищень температури повітря до плюсових значень, часто відмічаються 

відлиги. Глибина промерзання ґрунту досягає, в середньому, 40-50 см. 

Весняний період характеризується, зазвичай, затяжним та нестійким 

характером. У цілому, переважають теплі весни з достатніми запасами 

продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту. В першій декаді травня ґрунтовий 

покрив на глибині загортання насіння прогрівається до 10-12 0С. 

Постійний перехід середньодобової температури повітря восени і навесні 

через 0 0С відмічається 20 листопада і 18 березня; через 5 0С – 27 жовтня та 

7 квітня; через 10 0С – 3 жовтня та 28 квітня. 

Теплий період року з позитивною середньодобовою температурою повітря  

(t>0 0С) становить 245-255 діб, з них вегетаційний період (t≥5 0С) триває 205-

218 діб, період активної вегетації (t≥10 0С) – 155-180 діб, період літніх 

температур (t≥15 0С) – 125-130 діб. У кінці квітня - на початку травня інколи 

відмічаються заморозки до -5 0С. В середньому, безморозний період триває 

170 діб. 

Впродовж вегетаційного періоду сума температур вище 5 0С становить, в 

середньому, 2975 0С, вище 10 0С – 2645 0С, сума ФАР – 1463 МДж/м2. На початку 

літа переважає тепла погода, а потім – в липні-серпні – жарка. 
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На більшій частині України протягом вегетаційного періоду основним 

лімітуючим чинником отримання стабільних та високих урожаїв 

сільськогосподарських культур є умови вологозабезпечення [128, 193]. 

Річна сума опадів у зоні проведення досліджень становить 550 мм, з них за 

вегетаційний період випадає близько 65-70 %. Основним джерелом формування 

запасів продуктивної вологи до початку весняних польових робіт є опади 

зимового періоду. Регіон відноситься до зони достатнього зволоження 

(середньобагаторічний гідротермічний коефіцієнт зволоження території 

становить 1,18-1,20) із позитивним балансом вологи впродовж вегетаційного 

періоду. Навесні та восени опади випадають у вигляді дощів помірної 

інтенсивності, влітку – частими є зливові дощі, інколи з градом, що обумовлює 

утворення на поверхні ґрунту ґрунтової кірки та призводить до вилягання посівів. 

Загалом, ґрунтово-кліматичні умови регіону проведення досліджень є 

сприятливими для вирощування більшості сільськогосподарських культур, в 

тому числі, сої. За достатнього забезпечення ґрунту поживними речовинами, 

обмежуючим фактором реалізації високої продуктивності культури є наявність 

необхідної кількості опадів, їх оптимальний розподіл впродовж вегетації рослин 

та достатній вміст вологи в ґрунті. 

 

2.2 Оцінка гідротермічних умов  

 

Реалізація біологічного потенціалу сучасних сортів сої можлива лише за 

повної відповідності технології вирощування вимогам культури до екологічних 

факторів життя в їх оптимальній кількості та співвідношенні [207, 249, 263].  

Соя – дуже чутлива до агрометеорологічних умов вирощування 

теплолюбна культура [12, 14, 42, 100]. Мінімальна температура проростання її 

насіння – 7-8 0С, оптимальна – 15-20 0С, сходи легко витримують приморозки до 

-2-3 0С [178]. У період формування репродуктивних органів сприятливими є 

середньодобові температури на рівні 21-23 0С; під час цвітіння – 22-25 0С. 

Формування бобів найкраще проходить при 20-23 0С, дозрівання насіння – при 
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18-20 0С. Зниження середньодобової температури повітря до 10-13 0С затримує 

дозрівання насіння. 

Культура вимоглива до умов вологозабезпечення, оптимальна вологість 

ґрунту для неї становить 75-80 % НВ, відносна вологість повітря – 70-75 %, 

гідротермічний коефіцієнт – 1,0-1,7, транспіраційний коефіцієнт високий – 520-

600 [188, 213]. 

При проростанні насіння сої поглинає 130-160 % і більше вологи від 

величини своєї маси, для цього необхідний запас води в шарі ґрунту 0-20 см має 

становити близько 30 мм. У процесі подальшого росту та розвитку вимоги до 

наявності вологи змінюються: на початку вегетації рослини сої можуть 

витримувати її нестачу, проте під час цвітіння та росту бобів – потребують її в 

достатній кількості. Нестача води в цей період зумовлює порушення процесів 

цвітіння і плодоношення (обпадання квіток та плодів), зменшення маси насінин 

і врожаю, в цілому. У випадку перезволоження посівів сої відбувається різке 

зниження активності бульбочкових бактерій щодо фіксації азоту з атмосфери 

повітря [56, 121].  

Найкращими для формування високої продуктивності культури є умови, за 

яких впродовж вегетації рослин випадає 300-350 мм опадів та накопичується сума 

активних температур в межах 2000-2500 0С. При цьому, урожай сої визначається не 

абсолютним рівнем гідротермічних ресурсів, а їх розподілом впродовж 

вегетаційного періоду, особливо в критичні фази росту та розвитку рослин [1,190]. 

У роки проведення досліджень гідротермічний режим під час вегетації сої 

відрізнявся від середніх багаторічних значень, що обумовлювало формування 

різного рівня продуктивності її сортів (рис. 2.1, 2.2). 

Протягом вегетаційного періоду у 2013 р. погодні умови найбільш повно 

відповідали вимогам рослин сої (додаток А 1). Так, у квітні середньомісячна 

температура повітря становила 10,0 0С, що перевищувало багаторічний її рівень 

на 1,3 0С, в зв’язку з чим на час проведення сівби сої (4 травня) ґрунт був добре 

прогрітий – його температура на глибині 10 см становила 10 0С. За наявності 
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достатньої кількості вологи в ґрунті та сприятливих температурних умов дружні 

сходи з’явились  через 8-9 діб, залежно від варіанту досліду. 

 
Рис. 2.1 Динаміка середньомісячної температури повітря у роки 

проведення досліджень, 0С (2013-2015 рр.) 

 

 
Рис. 2.2 Сума опадів протягом періоду вегетації сої у роки проведення 

досліджень, мм (2013-2015 рр.) 
 

У цілому, всі гідротермічні параметри погоди в травні перевищували 

багаторічну норму: середньомісячна температура – на 3,4 0С, сума температур 

вище 10 0С – на 135,2 0С, кількість опадів – на 19,9 мм.  

У червні середньомісячна температура повітря переважала багаторічне 

значення на 2,4 0С. Сума опадів за місяць перевищувала норму на 47,8 мм або 
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59,4 %, ГТК становив 2,1. Як наслідок – фази розвитку рослин сої проходили 

інтенсивно, цвітіння відбувалось в сприятливих умовах.  

Середньомісячні значення температури повітря у липні знаходились на 

рівні багаторічної норми та становили 19,4 0С, проте опадів випало лише 41,4 % 

від середньої багаторічної суми – 33,6 мм. Особливо сухою була перша половина 

місяця. В результаті, ГТК за липень становив 0,6 при нормі 1,4. Недостатня 

кількість опадів дещо негативно впливала на проходження фаз цвітіння та 

формування бобів і насіння сої.  

У серпні, під час інтенсивного розвитку рослин складались сприятливі 

погодні умови: на фоні достатньої кількості опадів, температурний режим майже 

не відрізнявся від багаторічної норми та складав 18,8 0С. Гідротермічний 

коефіцієнт дорівнював 1,2. Все це мало позитивний вплив на формування і 

дозрівання насіння сої, оскільки саме в цей період соя потребує достатньої 

кількості опадів – за їх нестачі у верхніх ярусах рослин не відбувається налив 

насіння, що негативно позначається на рівні врожаю. 

У вересні середньомісячна температура була нижчою за норму на 0,6 0С та 

становила 13,1 0С, що обумовлено різким зниженням температури повітря у 

третій декаді місяця. Місячна сума опадів (116,9 мм) переважала середнє 

багаторічне значення на 69,2 мм або 145,1 %. 

Протягом вегетаційного періоду у 2014 р. ріст і розвиток рослин сої часто 

проходив за підвищеної кількості опадів (додаток А 2). Так, у травні 

середньомісячна температура повітря переважала середню багаторічну норму на 

1,1 0С та становила 9,8 0С. При цьому, кількість опадів лише за першу декаду 

місяця відповідала місячній нормі, в цілому ж, за місяць їх випало у 6,8 рази 

більше за середнє багаторічне значення в регіоні. Надмірна кількість опадів 

обумовила затягування періоду проростання через утворення ґрунтової кірки, в 

результаті чого сходи з’явилися зріджені та нерівномірні. 

Сума опадів у червні знаходилась на рівні багаторічної норми, проте 

внаслідок похолодань у 2 та 3 декадах місяця (середньомісячна температура  

повітря була на 1,1 0С нижчою за середньобагаторічну) ГТК становив 1,6. 
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Впродовж липня-серпня, коли відбувається активний розвиток 

генеративних органів, вегетація сої проходила на фоні високих середньодобових 

температур – відповідно на 1,6 та 1,8 0С вищих за середню багаторічну норму. 

При цьому, кількість опадів у липні переважала середньобагаторічне значення 

на 39,4 мм. Рівень зволоження у серпні майже не відрізнявся від багаторічної 

норми та становив 49,3 мм, ГТК дорівнював 0,8.  

Значна кількість опадів у липні на фоні високих середньодобових 

температур повітря обумовлювала інтенсивне наростання вегетативної маси 

рослин сої та подовження фази цвітіння. Проте, в зв’язку з перезволоженням, 

зав’язуваність плодів була нижчою ніж у 2013 р. 

Протягом вересня середньомісячна температура повітря мало відрізнялась 

від середньої багаторічної та становила 13,4 0С, проте різко різнилась за 

декадами, якщо в першій – середні добові температури повітря дорівнювали 

17,5 0С, то в третій декаді під час збирання врожаю – 9,5 0С. Впродовж місяця 

спостерігалась дощова погода – сума опадів переважала багаторічну норму на 

22,6 мм. Особливо прохолодною та дощовою виявилась третя декада місяця. 

Такий гідротермічний режим обумовив збирання насіння із вищою 

передзбиральною вологістю. 

Гідротермічні умови впродовж вегетаційного періоду у 2015 р. були вкрай 

несприятливі для росту і розвитку сої та нетиповими для регіону проведення 

досліджень (додаток А 3). 

Сівбу культури у вказаний рік проводили 12 травня. Інтенсивне наростання 

середньодобової температури повітря, особливо в третій декаді, за достатнього 

вологозабезпечення (на 77,3 мм більше понад норму) сприяло появі дружніх та 

рівномірних сходів. У цілому, середньомісячна температура травня 

перевищувала багаторічний рівень на 1,2 0С та становила 16,3 0С. 

 У червні та липні, в період цвітіння, утворення та наливу насіння 

спостерігались високі середньодобові температурі повітря – відповідно, 23,6 та 

20,9 0С, які перевищували середній багаторічний рівень на 5,3 та 1,4 0С. 

Найбільш екстремальний термічний режим відмічався у першій половині червня 
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– середньодобова температура першої декади становила 32,5 0С, в окремі дні 

температура піднімалась до 36,0 0С. Сума місячних температур вище 10 0С 

перевищувала багаторічний рівень на 162,7 0С. Гідротермічний коефіцієнт за 

червень дорівнював 0,3 при багаторічному значенні 1,5. Спекотна погода на фоні 

недостатньої кількості опадів негативно вплинула на ріст і розвиток рослин сої 

та прискорила настання фази цвітіння. 

Підвищена температура повітря утримувалась і протягом першої та третьої 

декади липня, проте за рахунок опадів у другій та третій декаді гідротермічний 

коефіцієнт за місяць відповідав нормі та становив 1,4. 

Найбільш екстремальним за параметрами гідротермічного режиму для 

росту та розвиту рослин сої видався серпень, протягом якого кількість опадів 

була зафіксована на рівні 3,4 мм або 6,5 % від середньобагаторічної норми – 

52,6 мм. При багаторічному значенні 0,9 гідротермічний коефіцієнт за місяць 

становив 0,1. Тривала відсутність опадів на фоні підвищених (на 1,9 0С) 

середньодобових температур обумовили виникнення повітряної та ґрунтової 

посух, які призвели до абортивності бобів та негативно впливали на формування 

і налив насіння сої. Суха та спекотна погода обумовлювали швидкий відтік 

пластичний речовин з вегетативних органів рослин до плодоелементів та 

прискорювали налив та достигання насіння сої. 

Значні перевищення температурних значень відмічались і протягом 

вересня, протягом якого середньомісячна температура повітря становила 17,5 0С, 

що на 3,8 0С більше за багаторічну норму. Місячна сума опадів на початку 

першої декади на фоні високих температур обумовили ГТК на рівні 0,8, проти 

середньо багаторічного 1,3. 

В цілому, 2015 р. характеризувався значно меншою відносно багаторічної 

норми кількістю опадів та нерівномірним їх розподілом протягом вегетації сої, 

що на фоні підвищеної суми температур вище 10 0С обумовило формування 

низької висоти рослин, швидкі темпи проходження їх фаз росту і вегетації в 

цілому та  не сприяло повній реалізації біологічної продуктивності культури. 
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Отже, порівнюючи роки досліджень за умовами зволоження встановлено, 

що 2013 і 2014 роки були відносно сприятливими для реалізації генетичного 

потенціалу досліджуваних сортів сої та формування ними відповідного рівня 

продуктивності, що підтверджується значенням комплексного показника оцінки 

умов зволоження – гідротермічним коефіцієнтом. Так, у 2013 р. ГТК впродовж 

вегетації сої, залежно від варіанту досліду, становив 1,2-1,5, у 2014 р. – 1,4-1,5. 

У 2015 р. вегетація сої проходила в умовах підвищеної температури повітря та 

недостатньої кількості опадів, в результаті чого ГТК становив 0,6-0,7 при 

оптимальному значенні для культури 1,0-1,7 [188].  

Аналіз погодних умов в роки проведення досліджень свідчить про їх 

мінливість, контрастність та подеколи суттєву різницю порівняно з середніми 

багаторічними даними. Для визначення суттєвості відхилень значень показників 

гідротермічного режиму за період 2013-2015 рр. від середніх багаторічних, 

обраховували показник Кс – коефіцієнт суттєвості відхилень [2.1].  

       Kc = (xi-x) / S,     де         (2.1) 

xi – елемент поточної погоди,  

х – показник середньої багаторічної величини,  

S – середнє квадратичне відхилення, i – порядковий номер року. 

Величина розрахованого коефіцієнта суттєвості (істотності) відхилень 

відповідає наступній градації: 

-  (I категорія) значення в межах від 0 до 0,99 або від 0 до -0,99 вказують на 

те, що умови є наближеними до звичайних і такими, що суттєво не відрізняються 

від середньобагаторічного рівня;  

- (II категорія) значення від 1 до 1,99 або від -1 до -1,99 свідчать про суттєву 

відмінність погодних умов від норми та вказують на необхідність вживання при 

вирощуванні сільськогосподарських культур необхідних спеціальних заходів 

послаблення ймовірного негативного впливу певного метеорологічного фактору 

на стан рослин; 

-  (III категорія) відхилення показника від норми по відношенню до 

величини середнього квадратичного відхилення становить понад 2 чи менше -2, 
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вказує на умови, що вважаються аномальними, а технологія вирощування 

сільськогосподарських культур не може залишатись традиційною [127]. 

Аналіз даних коефіцієнта суттєвості відхилень гідротермічних умов 

протягом квітня-вересня 2013-2015 рр. відносно середніх багаторічних значень 

вказує на те, що вегетація сої проходила, переважно, за підвищеного 

температурного режиму та контрастних за рівнем зволоження умовах (рис. 2.3, 2.4). 
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Рис. 2.3 Коефіцієнти відхилень середньомісячної температури повітря за 

роками досліджень від середньої багаторічної норми 
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Рис. 2.4 Коефіцієнти відхилень місячної кількості опадів за роками 

досліджень від середньої багаторічної норми 
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Встановлено, що середньодобові температури повітря були близькими до 

норми та істотно не відрізнялись від середніх багаторічних значень у  травні 

2014 р. та 2015 р., червні 2013 р. та 2014 р., липні 2013 р., серпні 2013 р., вересні 

2013 р. та 2014 р. – зазначені місяці за рівнем коефіцієнта суттєвості відхилень 

відносились до І категорії. Температура повітря істотно відрізнялась від 

багаторічних параметрів у вересні 2013 р. та квітні і липні 2015 р. – ІІ категорія. 

Нетипові температурні умови (ІІІ категорія) відмічали протягом квітня-травня 

2013 р., у квітні та липні 2014 р., червні, серпні, вересні 2015 р. 

Значення коефіцієнта суттєвості відхилень щодо кількості опадів за 

місяцями в роки досліджень були різними. Впродовж вегетації сої кількість 

опадів була близькою до багаторічних даних та істотно не відрізнялась у 2013 р. 

–  протягом квітня, травня та серпня, у 2014 р. – у квітні, червні, серпні та вересні, 

у 2015 р. – у травні, липні та вересні (І категорія). Водночас, червень 2013 р. та 

липень 2014 р. характеризувались надмірною кількістю опадів (КСВ=1,26-1,27). 

Липень 2013 р. та червень 2015 р., навпаки, відзначались суттєвою нестачею 

опадів – КСВ= -1,52- -1,55. Аномальні умови за кількістю опадів складались у 

вересні 2013 р. (КСВ=2,35), травні 2014 р. (КСВ=2,55) та квітні і серпні 2015 р. – 

КСВ = -2,20 та -2,33, відповідно, в результаті чого зазначені місяці відносяться 

до ІІІ категорії за рівнем типовості умов зволоження. 

У цілому, за рівнем коефіцієнта суттєвості відхилення гідротермічних 

умов найбільш складним для росту та розвитку рослин сої виявився 2015 р. У 

вказаний рік середньодобові температури повітря були часто або суттєво 

підвищеними, або ж зовсім аномальними для даного періоду, що на фоні істотної 

(червень (КСВ=-1,55) та аномальної (квітень (КСВ=-2,20), серпень (КСВ=-2,33) 

нестачі опадів не лише не сприяло реалізації генетичного потенціалу сортів сої, 

але й часом обумовлювало стресові гідротермічні умови вегетації.  

Таким чином, аналіз погодних умов впродовж вегетації сої у 2013-2015 рр. 

свідчить про те, що в умовах Лісостепу правобережного вони різняться за 

роками, проте є цілком сприятливими для вирощування цієї культури. 
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2.3 Схема досліду та методи проведення досліджень 

 

Наукові дослідження за темою дисертаційної роботи проводили впродовж 

2013-2015 рр. на дослідному полі Інституту біоенергетичних культур і цукрових 

буряків НААН на базі ДП «Дослідне господарство «Саливонківське».  

Для вирішення поставлених завдань було закладено багатофакторний 

польовий дослід. Дослідженнями передбачалось вивчення дії та взаємодії трьох 

факторів: А – сорт; В – інокуляція насіння; С – удобрення (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Схема досліду 

Фактор А: 

сорт 

Фактор В: 

інокуляція насіння 

Фактор С: 

удобрення, кг/га д. р. 

Вільшанка 

Сузір’я 

без інокуляції (контроль) 

Фосфонітрагін 

Без добрив (контроль) 

Р60К60 

N15Р60К60 

N30Р60К60 

N45Р60К60 

Р60К60 + N15  

N15Р60К60 + N15  

N30Р60К60 + N15 

 

Співвідношення факторів 2х2х8. Площа облікових ділянок – 25 м2. 

Розміщення варіантів систематичне. Повторність чотириразова. 

Дослідження проводили із рекомендованими для зони Лісостепу сортами 

сої селекції Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН». 

Сорт Вільшанка – до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні, занесений з 2011 р., належить до маньчжурського підвиду, 

апробаційної групи ukrainka. Висота рослин – 92-95 см, висота прикріплення 

нижніх бобів – 13-15 см. Насіння жовтого кольору, овальне, рубчик коричневий, 

овальний з білим «вічком». Насіння містить 41-42 % протеїну та 21-22 % олії. 

Сорт скоростиглий, період вегетації триває 100-105 діб. Стійкий до ураження 

найбільш поширеними хворобами та до дії понижених температур під час 

цвітіння та плодоутворення. Потенційна врожайність – 3,0-3,5 т/га. 
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Сорт Сузір’я – до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні, занесений з 2010 року, відноситься до маньчжурського 

підвиду, апробаційної групи sordida. Висота рослин – 90-92 см, висота 

прикріплення нижніх бобів – 13-15 см. Насіння овальне, жовтого кольору, 

рубчик коричневий, овальний. Насіння містить 42-43 % протеїну та 20-21% олії. 

Сорт середньостиглий, період вегетації триває 110-115 діб. Стійкий до ураження 

найбільш поширеними хворобами та до впливу понижених температур під час 

періоду цвітіння та плодоутворення. Потенційна врожайність – 4,5 т/га. 

Технологія вирощування сої – рекомендована для зони проведення 

досліджень, за виключення заходів, що вивчали. Попередник – пшениця озима. 

Після її збирання проводили основний обробіток ґрунту, який включав лущення 

стерні на глибину 8-10 см та послідуючу зяблеву оранку на глибину 20-22 см. 

Система удобрення передбачала внесення під основний обробіток ґрунту 

фосфорних і калійних добрив (суперфосфат гранульований та 40 % калійна сіль) 

з розрахунку Р60К60 д. р., а також азотних (аміачна селітра) згідно схеми 

досліджень – під передпосівну культивацію та у фазі бутонізації шляхом 

підживлення рослин у відповідних варіантах. Протруєння насіння проводили за 

14 діб до сівби протруйником Максим XL 035 FS (1 л/т насіння). 

У день сівби насіння сої інокулювали бактеріальним препаратом 

Фосфонітрагін сільськогосподарського призначення сертифікованого в Україні, 

відповідно до «Рекомендацій по ефективному застосуванню біопрепаратів 

азотфіксуючих і фосформобілізуючих бактерій в сучасному 

ресурсозберігаючому землеробстві» [200]. Рівень бактеріального навантаження 

складав 400 тис. клітин на 1 насінину. 

Фосфонітрагін – комплексний бактеріальний препарат для сої на основі 

штамів бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і фосформобілізуючих 

мікроорганізмів (B. mucilaginosus), який використовують для покращення 

мінерального живлення рослин, інтенсифікації їх росту і розвитку, зниження 

ураження фітозахворюваннями та підвищення стійкості до абіотичних стресових 

факторів. 
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Сівбу сої проводили при прогріванні ґрунту на глибині 10 см до 

температури 10-12 0С: у 2013 р. – 4 травня, у 2014 р. та 2015 р. – 12 травня. Спосіб 

сівби – широкорядний з шириною міжрядь 45 см. Збирання врожаю проводили 

комбайном Сампо-130 у фазі повної стиглості при вологості насіння 14-16 % з 

подальшим перерахунком на 100 % чистоту та 14 % вологість. 

Спостереження, обліки та лабораторні дослідження проводили згідно 

широко апробованих методик у рослинництві: 

 фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин виконували 

згідно «Методики державного сортовипробування сільськогосподарських 

культур» [147] та «Основ наукових досліджень в агрономії» [169]. Відмічали 

фази росту рослин: сходи, бутонізація, початок цвітіння, кінець цвітіння, повний 

налив насіння, фізіологічна стиглість. Початок фази відмічали, коли вона 

наставала в 10 % рослин, повну – у 75 % рослин; 

 висоту рослин визначали шляхом проведення замірів на закріплених 

кілочками 25 рослинах у 3-разовій повторності у двох несуміжних повтореннях 

[230]; 

 густоту стояння рослин визначали двічі за вегетацію на фіксованих 

ділянках: у фазах повні сходи та повна стиглість насіння. Підрахунок кількості 

рослин виконували на постійно закріплених кілочками ділянках площею 1 м2 у 

всіх варіантах та повтореннях досліду [23, 147]. Виживаність рослин визначали 

за формулою: 

                                        П=
З

С
× 100, де                (2.1) 

З – кількість рослин на період збирання, шт./м2; П – виживаність рослин, %; С – 

кількість рослин у фазі повних сходів, шт./м2;  

 оцінку фотосинтетичної діяльності проводили за наступними 

показниками: площа листкової поверхні, чиста продуктивність фотосинтезу 

(ЧПФ), фотосинтетичний потенціал (ФП) [84, 164] та кількість хлорофілу [66]; 

 накопичення сухої речовини за основними фазами росту і розвитку 

рослин сої визначали термостатно-ваговим методом [230]; 
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– оцінку роботи симбіотичного апарату проводили згідно методик 

Посипанова Г. С. [197] за такими показниками: загальна кількість та маса 

бульбочок, кількість та маса активних бульбочок, загальний (ЗСП) та активний 

(АСП) симбіотичний потенціал, кількість біологічно фіксованого азоту; 

 перед збиранням насіння відбирали пробні снопи з кожного варіанту для 

визначення структури та індивідуальної продуктивності рослин. Облік урожаю 

проводили поділянково методом суцільного обмолоту прямим комбайнуванням 

з наступним перерахунком на стандартну вологість та засміченість насіння [147]; 

 вологість насіння та масу 1000 насінин визначали за стандартом ДСТУ 

4138-2002 [81]; 

 хімічні аналізи виконували за такими стандартами: визначення сирого 

жиру в апаратах Сокслета (органічний розчинник гексан) – ДCТУ ISO 6492:2003 

[83], визначення вмісту сирого протеїну за методом К’єльдаля – ДСТУ ISO 5983-

1:2014 [82]; 

 математичну обробку отриманих результатів досліджень виконували 

методом дисперсійного і кореляційно-регресійного аналізу на персональному 

комп’ютері із використанням спеціальних пакетів прикладних програм Excel, 

Sigma, Statistika [23, 78]; 

 за отриманими результатами насіннєвої урожайності сої розраховували 

економічну та енергетичну ефективність її вирощування залежно від проведення 

інокуляції та внесення мінеральних добрив [143]. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Соя – зернова бобова культура, яка характеризується значною 

пластичністю до умов вирощування та високим потенціалом продуктивності, 

реалізація якого обумовлюється ресурсним забезпеченням технології її 

вирощування та сприятливими ґрунтово-кліматичними умовами. 

2. Дослідження з вивчення впливу мінеральних добрив та інокуляції 

насіння на формування продуктивності сортів сої різних груп стиглості 

проводили впродовж 2013-2015 рр. на дослідному полі Інституту 
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біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН на базі ДПДГ 

«Саливонківське». Обліки і спостереження проводили відповідно до широко 

апробованих методик у рослинництві. 

3. Польові досліди закладали на  чорноземах типових малогумусних в 

умовах Лісостепу правобережного. За достатнього рівня зволоження та 

забезпечення поживними речовинами ґрунти цього типу дозволяють отримувати 

високі врожаї сільськогосподарських культур, в тому числі, сої. 

4. Агрометеорологічні умови впродовж вегетаційного періоду сої у 2013- 

2014 рр. відзначались сприятливим поєднанням високих середньодобових 

температур з достатньою кількістю атмосферних опадів, особливо на початку 

вегетації рослин, що мало позитивний вплив на формування високої врожайності 

досліджуваних сортів. Найбільш складним виявився 2015 р., протягом якого 

вегетація рослин проходила в умовах високих температур повітря на фоні 

тривалих повітряних та ґрунтових посух, що не лише не сприяло реалізації 

генетичного потенціалу сортів сої, але й часом створювало стресові 

гідротермічні умови для росту та розвитку рослин.  

5. У цілому, ґрунтово-кліматичні та погодні умови Лісостепу 

правобережного України є цілком сприятливими для росту, розвитку та 

формування високопродуктивних посівів сої. Виявлено сортову реакцію 

культури на дію та взаємодію організованих факторів.  
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН СОЇ  

ЗАЛЕЖНО ВІД ІНОКУЛЯЦІЇ ТА УДОБРЕННЯ 

 

Соя (Glycine maх (L) Merrill) – головна зернобобова культура світового 

землеробства XXI століття, оскільки її вирощування сприяє вирішенню 

проблеми дефіциту білка, поповненню ресурсів олії та запасів азоту в ґрунті [15, 

41, 54]. Однією з умов зростання обсягів виробництва цієї культури є розробка 

та впровадження таких технологій її вирощування, які найбільш повно 

відповідають генетичним особливостям сорту та враховують взаємодію 

рослинного організму із гідротермічними умовами та антропогенними 

факторами [35, 176]. 

Формування високої врожайності насіння сої можливе, в першу чергу, за 

умови достатнього живлення, яке обумовлюється погодними умовами, 

ґрунтовою родючістю, системою удобрення, а також фотосинтетичною та 

симбіотичною продуктивністю. Змінюючи режим мінерального живлення, 

змінюються й умови, в яких проходить ріст і розвиток рослин [223].  

Важливим резервом підвищення насіннєвої продуктивності сої є 

інокуляція насіння бактеріальними препаратами, оскільки позитивно впливаючи 

на біометричні параметри рослин, покращуючи процеси фотосинтезу та 

азотфіксації і подовжуючи тривалість вегетаційного періоду, вони сприяють 

формуванню вищої врожайності насіння [151]. 

У цілому, застосування тих чи інших агротехнічних заходів обумовлює 

зміни в умовах життя рослин та впливає на процеси їх росту і розвитку. 

 

3.1 Тривалість міжфазних періодів та періоду вегетації залежно від 

впливу елементів технології вирощування 

 

Однією з найважливіших господарських ознак, що визначає придатність 

сорту до вирощування в певній агрокліматичній зоні, є тривалість вегетаційного 
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періоду та окремих його фаз [69, 70, 95, 216], оскільки за оптимальних строків 

сівби сорти повинні гарантувати достигання насіння при мінімальних 

енергетичних затратах на його досушування [228]. Залежно від тривалості 

періоду вегетації та окремих фенологічних фаз росту і розвитку сої змінюється 

також її продуктивність [33, 153, 233]. 

На тривалість вегетаційного періоду впливають генетичні особливості 

сорту, ґрунтово-кліматичні умови регіону та застосування тих чи інших 

елементів технології вирощування [1, 33, 69, 70, 95]. Спадковість обумовлює 

прояв зазначеної ознаки на 70 %, сукупність інших факторів – лише на 30 % [69].  

Більшості сучасних сортів сої властива вузька екологічна пристосованість 

та придатність для вирощування у ґрунтово-кліматичних умовах певної 

географічної широти [39, 41]. Перенесення сорту північніше чи південніше 

призводить до зміни тривалості веґетаційного періоду, продуктивності, якості 

насіння та стійкості проти шкідливих організмів [40].  

В Україні селекціонерами використовується шкала, згідно якої сорти сої 

поділяють на п'ять груп та дев'ять підгруп стиглості [153, 216]. У ґрунтово-

кліматичних умовах Лісостепової зони найбільш придатними  для вирощування 

є скоростиглі, ранньостиглі та середньостиглі сорти [30, 183]. 

У результаті проведених впродовж 2013-2015 рр. досліджень встановлено, 

що тривалість вегетаційного періоду та окремих фенологічних фаз росту і 

розвитку рослин сої значною мірою визначались погодними умовами року, 

сортовими особливостями та дією технологічних факторів. 

Тривалість досходового періоду в роки досліджень була різною та 

обумовлювалась, переважно, гідротермічними умовами. У 2013 р. за 

підвищеного температурного режиму та наявності достатньої кількості вологи в 

ґрунті дружні сходи з’явились через 8-9 діб. У 2014 р. надмірна кількість опадів 

обумовила затягування періоду проростання насіння, в результаті чого сходи 

з’явилися дещо зріджені та нерівномірні через 14-15 діб від дати проведення 

сівби. У 2015 р. фаза повних сходів була відмічена через 11-12 діб від дати 

проведення сівби. В середньому за три роки тривалість досходового періоду у 
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сортів Вільшанка та Сузір’я складала, відповідно, 11 та 12 діб. На посівах сорту 

Сузір’я сходи з’являлись на 1 добу пізніше, ніж у сорту Вільшанка. 

У цілому, під впливом мінеральних добрив, інокуляції насіння і погодних 

умов вегетаційний період у сої сорту Вільшанка становив 100-107 діб, сорту 

Сузір’я – 109-117 діб. Сорт Вільшанка достигав на 8-10 діб раніше, порівняно з 

сортом Сузір’я (табл. 3.1). 

На тривалість періоду вегетації суттєво впливають погодні умови [20, 168,  

233, 256, 257]. У вологі роки він подовжується (на 8-15 діб), у посушливі, 

навпаки, скорочується [215, 265], оскільки нестача вологи спричинює 

призупинення ростових процесів у рослинах, в наслідок чого в них швидше 

настають і проходять фенологічні фази розвитку та скорочується загальна 

тривалість вегетаційного періоду [160].  

У наших дослідженнях за період вегетації рослини сорту Вільшанка 

накопичували суму активних температур на рівні 2021,2-2138,1 0С, сорту Сузір’я 

– 2170,4-2266,6 0С (табл. 3.2). Сума опадів за вказаний період становила, 

відповідно, 231,8-245,2 та 247,1-279,2 мм, ГТК – 1,1 та 1,1-1,2, середньодобова 

температура повітря – 20,1-20,3 та 19,6-20,1 0С. 

Найбільш тривалий вегетаційний період рослин сої відмічено у 2014 р. – 

103-111 діб у сорту Вільшанка та 114-121 добу – у сорту Сузір’я (додаток Б 1). У 

вказаний рік впродовж росту і розвитку рослин випало 308,7-337,2 мм опадів при 

середньодобовій температурі повітря 18,6-19,5 0С та ГТК на рівні 1,4-1,5. В 

цілому, вегетація сої у 2013-2014 рр. проходила за сприятливих погодних умов, 

а тому тривалість періоду вегетації відповідала групі стиглості кожного сорту. У 

2015 р. під дією тривалих посух та підвищених середньодобових температур 

повітря вегетаційний період рослин сої скорочувався та становив у сортів 

Вільшанка і Сузір’я, відповідно, 95-100 та 102-110 діб (додаток Б 2). При цьому, 

кількість опадів за вегетацію становила 135,3-166,5 мм за середньодобової 

температури повітря 21,1-21,6 0С та рівня ГТК 0,6-0,7, що значно менше ніж 

потребує культура – 1,1-1,7 [95]. Сума накопичених рослинами активних 

температур становила 2040,5-2324,4 0С.
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Таблиця 3.1 

Тривалість міжфазних періодів росту і розвитку рослин сортів сої  

залежно від норм мінеральних добрив та інокуляції насіння, діб (у середньому за 2013-2015 рр.)  

Сорт Удобрення 

Тривалість від фази повні сходи до фази 

бутонізація початок цвітіння кінець цвітіння 
повний налив 

насіння 
повна стиглість 

б/і* і б/і і б/і і б/і і б/і і 

В
іл

ь
ш

ан
к
а 

Без добрив (контроль) 31 31 35 35 62 63 85 86 101 102 

P60K60 31 31 34 35 61 63 84 85 100 102 

N15P60K60 31 32 35 36 62 64 85 86 102 104 

N30P60K60 32 33 37 38 63 65 86 87 104 105 

N45P60K60 32 33 37 38 64 65 88 89 105 106 

P60K60 +N15  31 31 35 36 63 64 85 87 102 104 

N15Р60К60 + N15   31 32 36 37 65 66 87 89 105 106 

N30Р60К60 + N15  32 33 37 38 66 67 89 91 106 107 

С
у
зі

р
’я

 

Без добрив (контроль) 36 36 41 42 71 72 91 92 110 111 

P60K60 36 36 40 41 70 72 90 91 109 111 

N15P60K60 36 37 41 42 71 72 91 92 111 112 

N30P60K60 37 38 42 43 73 74 93 94 112 113 

N45P60K60 37 38 43 44 74 75 94 95 113 114 

P60K60 +N15  36 36 41 42 72 73 91 92 111 113 

N15Р60К60 + N15   36 37 41 42 74 75 94 96 114 115 

N30Р60К60 + N15   37 37 43 43 76 77 96 97 116 117 

НІР0,05 загальна 0,8 0,7 0,9 0,7 1,0 

*Примітка: б/і – варіанти досліду без застосування інокуляції;   

      і – варіанти досліду із застосуванням передпосівної інокуляції. 
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Таблиця 3.2 

Наявність гідротермічних ресурсів у період вегетації сортів сої (у середньому за 2013-2015 рр.) 

Сорт Удобрення 

Показник 

середньодобова температура 

повітря, 0С 

сума активних температур 

повітря >10, 0С 
сума опадів, мм ГТК 

проведення передпосівної інокуляції* 

б/і і б/і і б/і і б/і і 

В
іл

ь
ш

ан
к
а 

Без добрив (контроль) 20,2 20,2 2032,4 2050,5 231,8 233,8 1,1 1,1 

P60K60 20,3 20,2 2021,2 2050,5 231,8 233,8 1,1 1,1 

N15P60K60 20,2 20,2 2055,9 2086,5 233,8 233,9 1,1 1,1 

N30P60K60 20,2 20,1 2084,4 2103,4 233,8 236,9 1,1 1,1 

N45P60K60 20,1 20,1 2109,5 2128,8 236,9 236,9 1,1 1,1 

P60K60 +N15  20,2 20,2 2063,5 2078,4 233,8 233,9 1,1 1,1 

N15Р60К60 + N15   20,2 20,1 2103,7 2127,5 236,9 238,9 1,1 1,1 

N30Р60К60 + N15   20,1 20,2 2127,5 2138,1 238,9 245,2 1,1 1,1 

С
у
зі

р
’я

 

Без добрив (контроль) 20,1 20,0 2182,6 2196,1 247,1 251,9 1,1 1,2 

P60K60 20,1 20,0 2170,4 2195,0 247,1 251,8 1,1 1,2 

N15P60K60 20,0 19,9 2200,5 2218,6 251,9 268,9 1,1 1,2 

N30P60K60 19,9 19,8 2214,3 2231,0 268,9 270,4 1,2 1,2 

N45P60K60 19,8 19,8 2231,5 2235,0 268,9 270,4 1,2 1,2 

P60K60 +N15  20,0 19,8 2200,3 2223,3 261,9 268,9 1,2 1,2 

N15Р60К60 + N15   19,8 19,7 2235,0 2249,7 270,4 272,9 1,2 1,2 

N30Р60К60 + N15   19,7 19,6 2254,1 2266,6 272,9 279,2 1,2 1,2 

*Примітка: б/і – варіанти досліду без застосування інокуляції;  

               і – варіанти досліду із застосуванням передпосівної інокуляції. 
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Нами встановлені взаємозв’язки між показниками погоди та тривалістю 

вегетаційного періоду сортів сої, що вивчались (рис. 3.1, 3.2). 

 
 

Вільшанка Сузір’я 

Рис. 3.1. Тривалість вегетаційного періоду рослин сої залежно від 

середньодобової температури повітря та ГТК (середнє за 2013-2015 рр.) 

 

  

Вільшанка Сузір’я 

Рис. 3.2. Тривалість вегетаційного періоду рослин сої залежно від кількості 

опадів та суми активних температур (середнє за 2013-2015 рр.) 
 

На підставі побудови поверхні відгуку визначено, що тривалість 

вегетаційного періоду рослин сої залежно від ГТК (х) та середньодобової 

температури повітря (у) можна описати рівняннями: 

– у сорту Вільшанка: Т = 245,58 –5,23х – 6,75у;  

– у сорту Сузір’я: Т = 208,11 – 0,95х – 4,77у. 
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Тривалість вегетаційного періоду рослин, залежно від кількості опадів (х) 

та накопиченої суми активних температур (у), описується рівняннями: 

– у сорту Вільшанка: Т = – 14,07 + 0,063х + 0,049у; 

– у сорту Сузір’я: Т = 5,14 + 0,07х + 0,39у. 

Взаємозв’язок тривалості вегетаційного періоду на фоні інокуляції рослин 

сої залежно від гідротермічних умов довкілля зображено на рис. 3.3 та 3.4.  

  

Вільшанка Сузір’я 

Рис. 3.3. Тривалість вегетаційного періоду рослин сої на фоні інокуляції 

залежно від кількості опадів та суми активних температур (середнє за 2013-2015 рр.) 
 

  

Вільшанка Сузір’я 

Рис. 3.4. Тривалість вегетаційного періоду рослин сої на фоні інокуляції 

залежно від середньодобової температури повітря та ГТК (середнє за 2013-

2015  рр.) 
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Визначено, що тривалість періоду вегетації сортів сої, залежно від 

кількості опадів (х) та суми активних температур (у) описуються наступними 

регресійними рівняннями: 

– у сорту Вільшанка: Т = – 2,60 + 0,064х + 0,043у; 

– у сорту Сузір’я: Т = 0,96 + 0,071х + 0,041у. 

Залежності тривалості вегетаційного періоду рослин сої від ГТК (х) та 

середньодобової температури повітря (у) описується регресійними рівняннями: 

– у сорту Вільшанка: Т = 205,3 – 0,76х – 4,95у; 

– у сорту Сузір’я: Т = 217,6 – 1,94х – 5,14у. 

Відмічені залежності тривалості вегетаційного періоду від окремих груп 

факторів не можуть відобразити на високому рівні точності загальної ситуації 

щодо особливостей формування періоду вегетації сої, оскільки, як відомо, усі 

чинники навколишнього середовища впливають на ріст і розвиток рослин у 

комплексі взаємодії. Тому необхідно було визначити залежність тривалості 

періоду вегетації від взаємодії усіх обліковуваних нами метеорологічних 

показників. 

На основі проведеного аналізу отримані рівняння регресії, які 

відображають залежність тривалості періоду вегетації рослин сої (В) від дії 

середньодобової температури повітря (Т), суми активних температур (Та), 

кількості опадів (О) та ГТК (ГТК): 

–  для сорту Вільшанка: В = 108,2 – 4,64Т + 0,04Та + 0,07О – 14,07ГТК. 

– для сорту Сузір’я: В = 147,8 – 5,54Т + 0,03Та + 0,15О – 35,2ГТК.  

Отримані рівняння регресії мають коефіцієнти значимі на 5 % рівні (p-level 

< 0,05).  

Окремо, нами проведений аналіз впливу гідротермічних умов довкілля на 

тривалість вегетаційного періоду рослин сої за умови бактеризації насіння. 

Виявлені залежності описуються нижченаведеними рівняннями регресії: 

– для сорту Вільшанка: В = 109,3 – 4,79Т + 0,04Та + 0,06О – 13,4ГТК; 

– для сорту Сузір’я: В = 150,2 – 5,51Т + 0,03Та + 0,17О – 28,7ГТК, де 
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В – тривалість вегетаційного періоду рослин сої, діб; Т – середня температура 

повітря, 0С; Та – сума активних температур, 0С; О – сума опадів, мм; ГТК – 

гідротермічний коефіцієнт. Отримані рівняння регресії мають коефіцієнти 

значимі на 5 % рівні (p-level < 0,05).  

На основі проведеного регресійно-кореляційного аналізу визначали також  

парні коефіцієнти кореляції рослин сої на фоні інокуляції та без її проведення. 

Кореляційні розрахунки вказують на те, що тривалість вегетаційного 

періоду неінокульованих рослин сої сорту Вільшанка позитивно корелює з 

сумою активних температур (r = 0,21), кількістю опадів (r = 0,92) та ГТК (r =0,89), 

і має від’ємну залежність від впливу середньої температури повітря (r = - 0,92). 

У сорту Сузір’я відмічена позитивна кореляція з кількістю опадів (r = 0,94) та 

ГТК (r = 0,93), і від’ємна – з сумою активних температур (r = -0,39) та середньою 

температурою повітря (r = - 0,95). 

За проведення інокуляції насіння Фосфонітрагіном тривалість 

вегетаційного періоду у сортів Вільшанка та Сузір’я позитивно корелює з сумою 

активних температур (відповідно, r = 0,36 та r = 0,30), кількістю опадів – (r = 0,89 

та r = 0,94) і ГТК (r = 0,86 і r = 0,93), та від’ємно – з середньодобовою 

температурою повітря (r = - 0,91 та r = - 0,94). 

Для кожного сорту сої властива своя, генетично обумовлена тривалість 

вегетаційного періоду [256]. Проте, вегетаційний період визначався не лише 

сортовими особливостями та гідротермічними умовами, але й реакцією їх на 

проведення бактеризації насіння та внесення мінеральних добрив. 

Дослідженнями встановлено, що проведення інокуляції насіння 

Фосфонітрагіном сприяло подовженню періоду вегетації рослин обох сортів сої 

на 1 добу. Внесення мінеральних добрив у нормі P60K60, навпаки, скорочувало 

тривалість вегетаційного періоду на 1 добу. Застосування азотних добрив у 

нормах 15, 30 і 45 кг/га д. р. на фоні P60K60, порівняно лише з фосфорно-калійним 

удобренням, подовжувало період вегетації рослин сорту Вільшанка на 2-6 діб,  

сорту Сузір’я – на 2-7 діб. Серед досліджуваних варіантів удобрення найбільш 

тривалий вегетаційний період відмічено за внесення азотних добрив N30 в 
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основне удобрення на фоні P60K60 та додатково N15 у фазі бутонізації рослин. На 

зазначеному варіанті тривалість вегетаційного періоду рослин сорту Вільшанка 

становила 106 діб, сорту Сузір’я – 116 діб. 

Комплекс гідротермічних умов, які складались впродовж вегетації рослин 

сої, та технологічних факторів при її вирощуванні впливав не лише на загальну 

тривалість вегетаційного періоду, але й на тривалість окремих фенологічних фаз.  

У результаті проведених фенологічних спостережень встановлено, що, 

залежно від дії досліджуваних факторів, в середньому за 3 роки, початок фази 

бутонізації у сорту Вільшанка наставав через 31-33 доби від дати появи повних 

сходів, у сорту Сузір’я – через 36-38 діб (табл. 3.2). На швидкість настання фази 

бутонізації рівень мінерального удобрення значною мірою не впливав. 

Інокулювання насіння Фосфонітрагіном, на фоні різного рівня мінерального 

удобрення, затримувало настання фази бутонізації досліджуваних сортів сої на 

1-2 доби. 

Початок цвітіння у ранньостиглих сортів сої, зазвичай, відмічається на 28-

30 добу, у пізньостиглих генотипів – на 55-57 добу [213, 214]. У наших 

дослідженнях початок фази цвітіння у рослин скоростиглого сорту Вільшанка 

відмічався через 34-38 діб, у середньостиглого сорту Сузір’я – через 40-44 доби 

після появи сходів. Причому, за внесення лише фосфорно-калійних добрив у 

нормі P60K60 настання фази початку цвітіння на посівах обох сортів сої 

прискорювалось на 1 добу, відносно контрольних варіантів. Внесення азотних 

добрив на фоні P60K60 затримувало початок цвітіння у рослин обох досліджуваних 

сортів на 1-2 доби. В цілому, за сумісної дії бактеризації насіння та внесення 

мінеральних добрив початок фази цвітіння у рослин обох сортів наставав пізніше 

на 1-3 доби,  відносно значень на контрольних варіантах.  

Закінчення фази цвітіння, залежно від дії досліджуваних факторів та 

гідротермічного режиму у сорту Вільшанка відмічено, в середньому, через 61-67 

діб, у сорту Сузір’я – через 70-77 діб після настання фази повних сходів. 

Інокуляція насіння Фосфонітрагіном подовжувала період цвітіння в обох сортів 

на 1 добу. Роздрібне внесення азотних добрив N30 в основне удобрення на фоні 
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P60K60 та додаткове внесення N15 у фазі бутонізації в поєднанні з інокуляцією 

насіння затримувало закінчення фази цвітіння у рослин сорту Вільшанка на 5 діб, 

у рослин сорту Сузір’я – на 6 діб. 

Аналогічну залежність спостерігали щодо фази наливу насіння, яка у сорту 

Вільшанка, залежно від варіанту досліду, наставала через 84-91 добу після появи 

сходів, у сорту Сузір’я – через 90-97 діб. Відмінності між сортами в настанні усіх 

фаз росту і розвитку рослин сої обумовлені їх біологічними особливостями та 

належністю до різних груп стиглості. 

Таким чином, за результатами наших досліджень встановлено, що сумісна 

дія інокуляції насіння Фосфонітрагіном та роздрібного внесення азотних добрив 

N30 в основне удобрення на фоні P60K60 та додатково N15 у підживлення у фазі 

бутонізації сприяла подовженню тривалості вегетаційного періоду рослин, що 

позитивно вплинуло на формування рівня продуктивності культури. Визначені 

тісні кореляційні зв’язки між тривалістю періоду вегетації досліджуваних сортів 

сої та гідротермічними умовами року. 

 

3.2 Динаміка густоти стояння рослин сої та їх виживаність 

 

Формування високих врожаїв сої можливе лише в посівах з оптимальною 

щільністю стеблостою та добре розвиненими і рівномірно розподіленими на 

площі живлення рослинами. Значною мірою такі параметри соєвого 

агрофітоценозу досягаються за рахунок отримання своєчасних і дружних сходів 

та високих значень польової схожості і виживаності рослин впродовж періоду 

вегетації [12, 26, 109]. За умови достатнього забезпечення вологою та поживними 

речовинами, соя, як світлолюбна культура, реалізує потенціал своєї 

продуктивності лише за оптимальної для сорту площі живлення і густоти 

стояння рослин [17, 75, 80, 155]. 

Надмірна або недостатня густота рослин сої на площі призводить до 

формування недосконалої оптико-біологічної моделі посіву, в результаті чого 

фотосинтетично-активна сонячна радіація використовується нераціонально [18, 
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13, 25]. Крім того, невідповідна сортовим вимогам густота стояння рослин сої 

впливає на формування різної структури врожаю та індивідуальної 

продуктивності рослин сої, перш за все – маси рослин, кількості вузлів, гілок, 

бобів і насінин на одній рослині, а також висоти прикріплення бобів нижнього 

ярусу [10, 14, 27, 188].  

У зріджених посівах рослини інтенсивно гілкуються, формується надмірна 

їх облистненість, утворюється багато насіння і бобів, під масою яких та під дією 

вітру гілки часто обламуються. В таких посівах боби мають низьке прикріплення 

та нерівномірно дозрівають, що в цілому, не зважаючи на, зазвичай, високу 

індивідуальну продуктивність, призводить до зменшення врожайності з одиниці 

площі [75]. У загущених посівах, в наслідок щільного розміщення рослин, 

погіршується їх освітленість, знижується продуктивність фотосинтезу, листя 

передчасно жовтіє та опадає, формується менша кількість бобів і насінин [100]. 

На рівномірність розподілу рослин на площі та формування їх густоти 

стояння значною мірою впливає польова схожість насіння – низькі її значення 

створюють значний розрив між нормою висіву насіння та кількістю рослин на 

одиниці площі на час збирання врожаю. Цей показник є варіабельною ознакою, 

величину якої обумовлюють посівні якості насіння, способи підготовки його до 

сівби, гідротермічні умови, попередники, система удобрення, норма висіву, 

строки та способи сівби тощо [100, 161, 227, 252].  

Нами було встановлено прояв сортових особливостей та дію і взаємодію 

мінерального удобрення та бактеріальної обробки насіння на формування 

польової схожості і густоти стояння рослин сої. В середньому за 2013-2015 рр. 

під дією досліджуваних факторів та гідротермічних умов польова схожість у 

сорту Вільшанка становила 85,3-92,2 %, у сорту Сузір’я – 87,9-95,4 %, що 

забезпечило густоту стояння рослин у фазі сходів, відповідно, 59,7-64,5 та 61,5-

66,8 шт./м2 (табл. 3.3). 

Встановлено, що внесення фосфорно-калійних добрив сприяло зростанню 

польової схожості рослин на 1,1-1,2 %. Дія азотних добрив залежала від їх норми 

та біологічних особливостей сорту.  
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Таблиця 3.3 

Польова схожість насіння та виживаність рослин сої залежно від дії 

досліджуваних факторів (у середньому за 2013-2015 рр.) 

Удобрення Інокуляція 

Густота стояння рослин, 

шт./м2 
Польова 

схожість, 

% 

Виживаність 

на період 

збирання, % 
повні 

сходи 

на період 

збирання 

Вільшанка 

Без добрив 

(контроль) 

1* 62,4 55,6 89,2 89,0 

2 64,0 58,0 91,4 90,7 

P60K60 
1 63,3 57,3 90,4 90,5 

2 64,5 59,5 92,2 92,2 

N15P60K60 
1 63,0 57,7 90,0 91,6 

2 64,4 59,9 92,0 93,0 

N30P60K60 
1 62,6 57,7 89,4 92,2 

2 63,7 59,8 91,0 93,9 

N45P60K60 
1 59,7 54,6 85,3 91,4 

2 60,3 56,1 86,2 93,0 

P60K60 +N15 
1 63,2 57,8 90,3 91,4 

2 64,5 59,9 92,2 92,8 

N15Р60К60 + N15   
1 63,1 58,6 90,1 92,9 

2 64,5 61,0 92,1 94,6 

N30Р60К60 + N15   
1 62,4 58,5 89,2 93,7 

2 63,6 60,5 90,8 95,2 

Сузір’я 

Без добрив 

(контроль) 

1* 64,5 56,8 92,1 88,1 

2 66,0 59,4 94,3 90,0 

P60K60 
1 65,2 58,3 93,2 89,4 

2 66,7 60,7 95,3 91,0 

N15P60K60 
1 65,3 59,3 93,3 90,8 

2 66,8 61,7 95,4 92,4 

N30P60K60 
1 64,9 59,8 92,7 92,2 

2 65,8 61,3 94,0 93,2 

N45P60K60 
1 61,5 56,2 87,9 91,3 

2 62,1 57,6 88,7 92,8 

P60K60 +N15 
1 65,3 59,1 93,3 90,5 

2 66,5 61,3 95,0 92,2 

N15Р60К60 + N15   
1 65,2 60,6 93,2 92,9 

2 66,7 62,7 95,3 94,0 

N30Р60К60 + N15   
1 65,0 60,9 92,8 93,8 

2 65,9 62,4 94,1 94,7 

НІР0,05 загальна 

НІР0,05 сорт 

НІР0,05 удобрення 

НІР0,05 інокуляція 

1,23 

0,34 

0,76 

0,34 

1,11 

0,25 

0,66 

0,25 

– – 

Примітка: 1* – насіння без інокуляції; 2 – інокульоване насіння 
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Визначено, що на фоні основного удобрення доза азоту N45 знижувала схожість 

рослин обох сортів, в результаті чого кількість сходів на посівах сорту Вільшанка 

знижувалась на 3,9 %, сорту Сузір’я – на 4,2 %. Внесення азоту в дозі N15, 

навпаки, обумовлювало зростання схожості, відповідно, на 0,8 та 1,2 %, в 

результаті чого густота сходів становила 63,0 та 65,3 шт./м2. На дозу азоту N30 

рослини реагували незначним підвищенням рівня схожості – скоростиглий сорт 

на 0,2 %, середньостиглий – на 0,6 %. 

Оброблення насіння сої комплексним бактеріальним препаратом на основі 

штамів бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і фосформобілізуючих 

мікроорганізмів (B. mucilaginosus) виявило стимулюючу дію на проростання 

насіння та формування його схожості на всіх дослідних варіантах, що 

підтверджується дослідженнями й інших дослідників [47, 56, 91, 184, 187]. У 

результаті інокуляції насіння Фосфонітрагіном схожість насіння на неудобрених 

варіантах зростала в обох сортів на 2,2 % та формувалась густота сходів у сорту 

Вільшанка на рівні 64,0 шт./м2, у сорту Сузір’я – 66,0 шт./м2. 

Внесення азоту в дозі N45 у поєднанні з бактеризацією насіння, порівняно 

до такого ж варіанту удобрення без інокуляції, підвищувало схожість рослин на 

0,8-0,9 %. 

Таким чином, найвища польова схожість у сортів Вільшанка (92,0-92,2 %) 

та Сузір’я (95,3-95,4 %) формувалась на варіантах досліду, де проводили 

бактеризацію насіння та вносили мінеральні добрива в нормі P60K60 і N15P60K60. 

Формування густоти стояння рослин сої істотно залежить від їх 

виживаності, яка характеризує стійкість рослин до несприятливих умов 

навколишнього середовища протягом вегетації та залежить, в першу чергу, від 

фізіологічних особливостей рослин, середовища їх зростання та оптимізації 

елементів технології вирощування. Даний показник вираховується як 

відношення кількості рослин у фазі повних сходів до їх кількості у фазі повної 

стиглості на одиниці площі [86].  

Спостереження за динамікою густоти стояння рослин впродовж їх 

вегетації вказує на її зменшення в наслідок випадання рослин в процесі їх росту 



 83 

і розвитку. В середньому за 2013-2015 рр., на період збирання врожаю 

виживаність рослин сої становила у сорту Вільшанка 89,0-95,2 %, у сорту Сузір’я 

– 88,1-94,7 %, в результаті чого формувалась густота стояння рослин на рівні 

55,6-60,5 та 56,8-62,4 шт./м2, відповідно. Найбільші втрати в кількості рослин 

спостерігали на контрольних варіантах досліду, на яких у фазі повної стиглості 

виживаність рослин становила у ранньостиглого сорту Вільшанка 89,0 %, у 

середньостиглого сорту Сузір’я – 88,1 %.  

Внесення мінеральних добрив підвищувало відсоток виживання рослин 

сої, залежно від варіанту удобрення, у сорту Вільшанка на 1,5-4,7 %, у сорту 

Сузір’я – на 1,3-5,7 %. За умови сукупної взаємодії на ріст і розвиток рослин 

мінеральних добрив та інокулянта виживаність рослин впродовж вегетації 

зростала, відповідно, на 3,2-6,2 та 2,9-6,6 %.  

За результатами досліджень, найсприятливіші умови для росту, розвитку 

та збереження більшої кількості рослин складались на варіантах, що передбачали 

поєднання інокуляції насіння Фосфонітрагіном та внесення N30P60K60 + N15, що 

дозволяло на період збирання сформувати густоту стояння рослин у сорту 

Вільшанка на рівні 60,5 шт./м2, у сорту Сузір’я – 62,4 шт./м2. 

 

3.3 Характер лінійного росту рослин сої залежно від норм мінеральних 

добрив та інокуляції насіння 

 

Важливим критерієм дослідження технологій вирощування сої є аналіз 

процесів росту та розвитку її рослин. Отримані знання дозволяють визначити 

найбільш оптимальні умови для створення високопродуктивних посівів 

культури [106, 137, 154, 158]. 

Одним з чинників впливу на формування продуктивності сої є висота її 

рослин [89, 137, 154, 158], яка змінюється під впливом сорту, гідротермічного 

режиму впродовж вегетації, ґрунтово-кліматичних умов, довжини світлового 

дня та агротехнічних прийомів вирощування [133, 149, 233, 254]. Лінійний ріст 

стебла, як одного з органів перетворення і транспорту органічних та 
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мінеральних речовин, значною мірою обумовлює вертикальну структуру посіву 

та, відповідно, світловий і повітряний режими в ньому, а також впливає на 

кількість закладених генеративних органів [137]. 

Протягом росту і розвитку рослин сої їх висота, зазвичай, збільшується. 

Проте, несприятливі умови зростання знижують інтенсивність ростових 

процесів і майже повністю зупиняють лінійний ріст стебла. В зв’язку з цим, 

динаміка наростання висоти рослин соє є важливим показником, що відображає 

відповідність умов вирощування культури її біологічним вимогам [89, 137]. 

У результаті проведених нами досліджень встановлено, що величина 

лінійного росту рослин значною мірою обумовлювалась сортовими 

особливостями культури, дією мінеральних добрив, інокуляцією насіння та 

погодними умовами під час вегетації (табл. 3.4). 

Визначено, що у фазі бутонізації найменша висота рослин була характерна 

для рослин контрольних варіантів. Внесення мінеральних добрив сприяло 

збільшенню лінійного росту рослин сорту Вільшанка на 8,7-32,5 %, сорту Сузір’я 

– на 6,4-31,1 %, досягнувши максимальних значень, відповідно, 33,4 та 30,8 см на 

варіанті, що передбачав внесення мінеральних добрив у нормі N45P60K60. 

Збільшення висоти рослин відмічалось також на варіантах, де проводили 

передпосівну бактеризацію насіння – на 8,9-9,5 %, залежно від сорту. 

У цілому, за показником висоти головного пагону у фазі бутонізації 

найкращі умови для росту рослин складались за комплексного застосування 

мінеральних добрив та інокуляції насіння, в результаті чого лінійний ріст рослин 

сорту Вільшанка збільшувався відносно контролю на 19,0-43,3 %, сорту Сузір’я – 

на 15,7-42,6 %, залежно від норм і строків внесення мінеральних добрив. 

Згідно спостереження за динамікою лінійного росту рослин сої 

встановлено, що внаслідок наростання їх біомаси ріст головного стебла 

продовжувався до настання фізіологічної стиглості, досягаючи в зазначеній фазі 

78,7-96,3 см у сорту Вільшанка та 82,9-101,9 см – у сорту Сузір’я. 

Найбільше на висоту рослин сої впливали  мінеральні добрива, на значення 

яких в посиленні ростових процесів наголошують й інші дослідники [33, 89,167]. 
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Таблиця 3.4 

Динаміка висоти рослин сої залежно від мінерального удобрення та 

інокуляції насіння, см (у середньому за 2013-2015 рр.)  

Удобрення 

Ін
о
к
у

- 

л
я
ц

ія
 Фази росту та розвитку 

бутонізація 
початок 

цвітіння 

кінець 

цвітіння 

налив 

насіння 

фізіологічна 

стиглість 

Вільшанка 

Без добрив 
1* 25,2 29,1 68,8 77,8 78,7 

2 27,6 31,7 71,5 80,3 81,3 

P60K60 
1 27,4 31,5 70,5 79,6 80,7 

2 30,0 34,3 73,4 82,6 83,8 

N15P60K60 
1 29,5 33,4 72,6 82,2 83,5 

2 32,2 36,7 76,1 85,7 87,1 

N30P60K60 
1 31,2 35,5 75,0 85,1 86,6 

2 34,0 38,7 79,7 89,1 90,8 

N45P60K60 
1 33,4 37,9 76,6 86,2 88,0 

2 36,1 41,0 80,5 90,0 91,9 

P60K60 +N15 
1 27,9 32,1 72,7 82,6 84,2 

2 30,5 34,9 76,5 86,2 87,9 

N15Р60К60 + N15   
1 30,0 34,2 77,8 87,3 89,8 

2 32,8 37,5 81,6 91,4 94,1 

N30Р60К60 + N15   
1 31,8 36,3 79,4 88,6 91,5 

2 34,6 39,6 83,9 93,2 96,3 

Сузір’я 

Без добрив 
1 23,5 26,4 71,3 81,8 82,9 

2 25,6 28,7 74 84,4 85,6 

P60K60 
1 25,0 28,5 73,2 84,1 85,4 

2 27,2 31,0 76,2 87,3 88,6 

N15P60K60 
1 26,7 30,5 76,1 88,0 89,9 

2 29,3 33,4 79,8 91,3 93,3 

N30P60K60 
1 28,5 32,2 79,3 90,3 92,5 

2 31,3 35,8 83,5 94,0 96,4 

N45P60K60 
1 30,8 35,0 80,6 91,6 94,1 

2 33,5 38,2 84,7 95,1 97,7 

P60K60 +N15 
1 25,4 29,1 76,6 88,5 90,7 

2 27,7 31,7 80,5 91,8 94,1 

N15Р60К60 + N15   
1 27,3 31,3 81,3 92,1 95,1 

2 30,0 34,4 85,9 96,3 99,4 

N30Р60К60 + N15   
1 29,0 33,1 83,0 94,0 97,2 

2 31,9 36,7 87,5 98,5 101,9 

НІР0,05 загальна 

НІР0,05 сорт 

НІР0,05 удобрення 

НІР0,05 інокуляція 

1,69 

0,47 

0,89 

0,47 

1,93 

0,56 

1,07 

0,56 

3,21 

0,89 

1,82 

0,89 

3,87 

1,01 

2,14 

1,01 

4,02 

1,07 

2,21 

1,07 

Примітка: 1* – насіння без інокуляції; 2 – інокульоване насіння 



 86 

Максимальний лінійний ріст рослин сої у фазі фізіологічної стиглості (у сорту 

Вільшанка – 96,3 см, у сорту Сузір’я – 101,9 см) відмічений на варіантах, що 

передбачали передпосівну обробку насіння Фосфонітрагіном та внесення 

N30Р60К60 в основне удобрення і N15 у підживлення у фазі бутонізації. Отримані 

значення перевищували контроль, відповідно, на 22,4 та на 22,9 %. 

Динаміка ростових процесів у рослин сої значною мірою обумовлювалась 

гідротермічним режимом впродовж вегетаційного періоду. Найсприятливіші 

погодні умови, що відповідали біологічним вимогам досліджуваних сортів, 

складались у 2013 та 2014 роках. У зазначені роки рослини формували добре 

розвинену асиміляційну поверхню, а їх висота становила у сорту Вільшанка, 

відповідно, 89,6-110,6 та 89,3-108,5 см, у сорту Сузір’я – 90,3-111,1 та 93,2-

115,7 см, залежно від досліджуваних факторів. За таких умов створювались 

позитивні передумови для формування високих врожаїв насіння сої. У 2015 р., у 

зв’язку зі значним дефіцитом вологи на фоні високих середньодобових 

температур ріст і розвиток рослин проходив часто в екстремальних для культури 

умовах (ГТК 0,6-0,7) у зв’язку з чим висота головного пагону у сорту Вільшанка 

не перевищувала 69,8 см, у сорту Сузір’я – 78,9 см (додаток В). 

На основі проведеного кореляційно-регресійного аналізу виявлено сильний 

позитивний зв'язок між лінійним ростом та кількістю опадів за вегетаційний період 

сої. Виявлена залежність описується такими рівняннями регресії: 

- сорт Вільшанка: y = 1,3168x - 223,1,     

коефіцієнт кореляції r = 0,880, коефіцієнт детермінації R² = 0,7864; 

- сорт Сузір’я: y = 1,3168x - 223,1, 

коефіцієнт кореляції r = 0,947; коефіцієнт детермінації R² = 0,8976, де  

у – висота рослин сої, см; х – кількість опадів, мм. 

Таким чином, у результаті проведених досліджень встановлено, що 

найкращі умови для росту рослин складались за проведення інокуляції насіння 

Фосфонітрагіном та внесення N30Р60К60 в основне удобрення і N15 у підживлення 

у фазі бутонізації. За таких умов висота рослин сорту Вільшанка становила 

96,3 см, сорту Сузір’я – 101,9 см. 
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3.4 Формування вегетативної маси рослинами сої залежно від впливу 

елементів технології вирощування 

 

У процесі онтогенезу всіх сільськогосподарських культур відбувається 

ріст та розвиток їх генеративних і вегетативних органів, а також нагромадження 

продуктів асиміляції, які розподіляються по всій рослині та накопичуються у 

різних її органах [14, 167, 204]. 

Для формування високої продуктивності рослини повинні накопичити 

оптимальну величину надземної маси, що значною мірою обумовлює рівень їх 

урожайності, адже збільшення листостеблової маси рослин сприяє зростанню в 

них запасів пластичних речовин, необхідних для утворення репродуктивних 

органів і формування урожаю [12, 213, 233]. Тому, вже з початкових фаз розвитку 

рослин накопичення ними достатньої вегетативної маси є важливою умовою 

формування високого врожаю. 

Багато вчених зазначає [14, 102, 188, 204], що розміри та темпи 

формування вегетативної маси рослин відображають вплив на них різних 

агротехнічних, погодних та інших факторів, що особливо актуально для 

зернобобових культур, для яких характерний складний, багатоступінчатий 

процес формування надземної маси та урожаю, що обумовлено слабкою 

регуляцією структурних показників їх ценозу та повільною і тривалою 

диференціацією органів рослин. Тому, вивчення динаміки наростання надземної 

маси сої під впливом технологічних заходів вирощування дозволяє визначити 

шляхи управління цим процесом з метою максимальної реалізації потенціалу 

продуктивності культури. 

Темпи наростання надземної маси у рослин сої характеризуються певними 

біологічними закономірностями: на початкових етапах органогенезу, коли 

інтенсивно формуються листки, міжвузля, суцвіття, проходять фази бутонізації 

та цвітіння ріст рослин відбувається більш інтенсивно, аніж під час утворення та 

дозрівання насіння [12, 14]. 
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У результаті проведених нами досліджень встановлено, що в середньому 

за 2013-2015 рр. на формування вегетативної маси сої усі досліджувані фактори 

впливали позитивно, проте, по-різному (табл. 3.5). 

Визначено, що у фазі бутонізації посіви сорту Вільшанка на контрольному 

варіанті формували 7,7 т/га надземної біомаси, сорту Сузір’я – 8,2 т/га. Внесення 

мінеральних добрив підвищувало значення даного показника на 11,7-33,8 % у 

скоростиглого сорту та на 9,8-37,8 % – у середньостиглого сорту. Серед усіх 

варіантів удобрення найменший приріст надземної біомаси відмічено за 

внесення лише фосфорно-калійних добрив – на 0,9 т/га у сорту Вільшанка та на 

0,8 т/га – у сорту Сузір’я.  

Проведення бактеризації насіння сої сприяло збільшенню вегетативної 

маси рослин на неудобрених варіантах на 26,8-29,9 %, залежно від сорту. За 

поєднання інокуляції та внесення мінеральних добрив формувалась найбільша 

вегетативна маса рослин – у сорту Вільшанка 12,0-14,1 т/га, у сорту Сузір’я – 12,6-

14,8 т/га, що більше ніж на контролі, відповідно на 55,8-83,1 та 53,7-80,5 %. 

Максимальне наростання вегетативної маси у фазі бутонізації рослин у 

сорту Вільшанка відмічене за оброблення насіння Фосфонітрагіном та внесення 

мінеральних добрив у нормі N45P60K60 – 14,1 т/га. У сорту Сузір’я максимальна 

надземна маса – на рівні 14,8 т/га, була сформована на аналогічному варіанті. 

У подальшому, відбувалось наростання вегетативної маси рослин, 

величина якої у кінці фази цвітіння становила у сорту Вільшанка 12,8-22,5 т/га, 

у сорту Сузір’я – 13,3-24,6 т/га. Приріст сирої маси залежно від варіанту 

удобрення становив у сорту Вільшанка 1,9-6,6 т/га, у сорту Сузір’я – 2,4-7,0 т/га.  

Передпосівна інокуляція насіння також позитивно впливала на наростання 

вегетативної маси, обсяг якої на неудобрених ділянках становив у сорту 

Вільшанка 15,3 т/га, у сорту Сузір’я – 16,6 т/га, що перевищувало контроль, 

відповідно, на 2,5 та 3,3 т/га. Формування найбільшої надземної сирої маси 

рослин, як і в фазі бутонізації, було відмічено на варіантах, де вивчали взаємодію 

факторів бактеризації насіння та внесення мінеральних добрив – на рівні 18,4-

22,5 т/га у скоростиглого сорту та 19,8-24,6 т/га – у середньостиглого сорту сої. 
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Таблиця 3.5 

Динаміка формування вегетативної маси рослин сортів сої залежно від норм 

мінеральних добрив та інокуляції, т/га (у середньому за 2013-2015 рр.)  

Удобрення Інокуляція 

Фази росту та розвитку 

бутонізація 
початок 

цвітіння 

кінець 

цвітіння 

налив 

насіння 

Вільшанка 

Без добрив 
1* 7,7 9,0 12,8 14,9 

2 10,0 11,9 15,3 18,5 

P60K60 
1 8,6 10,4 14,7 17,1 

2 12,0 14,1 18,4 20,7 

N15P60K60 
1 9,5 12,1 16,0 18,2 

2 13,1 15,8 19,3 21,1 

N30P60K60 
1 10,1 12,5 16,8 18,8 

2 13,8 16,2 20,0 21,8 

N45P60K60 
1 10,3 12,8 17,3 19,4 

2 14,1 16,6 20,8 22,0 

P60K60 +N15 
1 8,7 10,8 16,1 18,6 

2 12,2 14,6 19,7 21,8 

N15Р60К60 + N15   
1 9,6 12,3 18,1 20,3 

2 13,3 16,3 21,8 23,7 

N30Р60К60 + N15   
1 10,2 12,5 19,4 21,8 

2 13,9 16,4 22,5 24,4 

Сузір’я 

Без добрив 
1 8,2 9,8 13,3 16,5 

2 10,4 12,5 16,6 20,0 

P60K60 
1 9,0 10,9 15,7 18,8 

2 12,6 14,8 19,8 21,3 

N15P60K60 
1 10,0 12,4 16,5 19,7 

2 13,9 16,2 21,1 22,0 

N30P60K60 
1 10,8 13,1 17,3 20,5 

2 14,4 16,7 21,5 23,1 

N45P60K60 
1 11,3 13,6 17,7 21,1 

2 14,8 17,2 21,8 23,7 

P60K60 +N15 
1 9,1 11,3 16,7 20,1 

2 12,7 15,3 21,4 22,8 

N15Р60К60 + N15   
1 10,1 12,7 18,9 23,0 

2 14,1 16,5 23,7 26,4 

N30Р60К60 + N15   
1 11,0 13,4 20,3 23,5 

2 14,6 17,0 24,6 27,2 

НІР0,05 загальна 

НІР0,05 сорт 

НІР0,05 удобрення 

НІР0,05 інокуляція 

1,96 

0,71 

1,30 

0,71 

2,80 

0,93 

1,82 

0,93 

3,01 

1,00 

2,05 

1,00 

3,31 

1,19 

2,32 

1,19 

Примітка: 1* – насіння без інокуляції; 2 – інокульоване насіння 
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За обсягом наростання надземної біомаси ефективнішим було роздрібне 

внесення азотних добрив, порівняно з внесенням такої ж їх маси однократно. 

До фази наливу насіння відбувалось наростання вегетативної маси рослин, 

обсяг якої на контрольному варіанті у сорту Вільшанка  становив 14,9 т/га, у 

сорту Сузір’я – 16,5 т/га. За внесення мінеральних добрив значення даного 

показника зростали на 14,8-46,3 та 13,9-42,4 %, відповідно, і становили у 

скоростиглого сорту 17,1-21,8 т/га, у середньостиглого сорту – 18,8-23,5 т/га. 

Найбільшу вегетативну масу (Вільшанка – 21,8 т/га, Сузір’я – 23,5 т/га) посіви 

сої формували за внесення мінеральних добрив у нормі N30Р60К60 +N15. 

Передпосівна бактеризація насіння сприяла збільшенню надземної біомаси 

на неудобрених варіантах у скоростиглого сорту на 24,2 %, у середньостиглого 

сорту – на 21,2 %. 

У розрізі досліджуваних варіантів найефективнішими виявились ті, які 

передбачали взаємодію оброблення насіння Фосфонітрагіном та внесення 

мінеральних добрив. Проведення зазначених технологічних заходів дозволило 

сформувати вегетативну масу рослин сої сорту Вільшанка на рівні 20,7-24,4 т/га, 

сорту Сузір’я – 21,3-27,2 т/га.  

Залежності, щодо інтенсивності накопичення вегетативної маси посівами 

досліджуваних сортів з одиниці площі в розрізі варіантів досліду були 

аналогічними і щодо формування надземної сирої маси окремими рослинами 

(додаток Г). 

У цілому, найбільша вегетативна маса у сорту Вільшанка – 24,4 т/га та у 

сорту Сузір’я – 27,2 т/га, була сформована за оброблення насіння препаратом на 

основі штамів бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і фосформобілізуючих 

мікроорганізмів (B. mucilaginosus) на фоні внесення мінеральних добрив у нормі 

N30Р60К60 в основне удобрення та N15 у підживлення у фазі бутонізації, що на 63,8 

та 64,9 % перевищувало значення контрольних варіантів. На вказаних варіантах 

формувались і найбільші за масою рослини – 40,4 г/рослину у скоростиглого 

сорту та 43,6 г/рослину – у середньостиглого сорту, що, відповідно, на 13,6 та 

14,6 г/рослину переважало значення на контролі. 
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3.5 Динаміка накопичення сухої речовини посівами сої 

 

Динаміка накопичення рослинами сухої речовини значною мірою 

відображає усі фізіологічні та біохімічні процеси, що відбувалися в рослинному 

організмі впродовж вегетації та є одним з найважливіших чинників формування 

рівня продуктивності посівів. 

Утворення та нагромадження рослинами сухої речовини відбувається 

внаслідок фотосинтезу, завдяки якому з вуглекислого газу і води, під дією 

сонячного світла, утворюються органічні сполуки, які становлять 90-95 % від 

сухої маси врожаю. Засвоєння елементів мінерального живлення, що складають 

близько 5 % сухої речовини, також можливо лише за наявності енергії, отриманої 

в результаті фотосинтезу [12, 164, 165, 261]. 

Найбільше органічних сполук накопичується завдяки фотосинтезу, що 

проходить в листках, тому рівень накопичення сухої речовини є узагальнюючим 

показником ефективності роботи фотосинтетичного апарату рослин, що в 

підсумку визначає рівень врожайності сільськогосподарських культур [165, 261].  

Оптимальний ріст листкової поверхні та накопичення сухої речовини 

рослинами сої значною мірою обумовлюється агротехнологічними прийомами 

вирощування, здатними забезпечити найбільш тривалу роботу листкового 

апарату, максимальне використання енергії сонячної радіації на фотосинтез і 

формування високого урожаю. До факторів, які значною мірою визначають 

темпи росту рослин сої відносяться також забезпеченість ґрунту елементами 

живлення, сортові особливості та інокуляція насіння [164, 167, 214, 261]. Тому, з 

метою об’єктивної оцінки потенціалу продуктивності посівів досліджуваних 

сортів сої в наших дослідженнях ми вивчали динаміку накопичення ними сухої 

речовини залежно від норм мінеральних добрив та інокуляції насіння. 

У результаті проведених впродовж 2013-2015 рр. обліків та розрахунків 

встановлено, що в молодих рослинах сої синтез органічної речовини відбувався 

повільно, а по мірі їх росту та розвитку зростав, досягаючи максимальних 

значень у фазі фізіологічної стиглості (табл. 3.6). 
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Таблиця 3.6 

Динаміка формування сухої речовини рослинами сої залежно від впливу 

організованих факторів, т/га (у середньому за 2013-2015 рр.) 

Удобрення 

Ін
о
к
у

-

л
я
ц

ія
 Фази росту та розвитку 

бутонізація 
початок 

цвітіння 

кінець 

цвітіння 

налив 

насіння 

фізіологічна 

стиглість 

Вільшанка 

Без добрив 
1* 1,50 1,78 2,68 3,70 3,81 

2 2,05 2,52 3,33 4,82 4,93 

P60K60 
1 1,84 2,23 3,26 4,29 4,47 

2 2,47 3,05 4,22 5,22 5,40 

N15P60K60 
1 2,02 2,52 3,43 4,45 4,64 

2 2,77 3,23 4,41 5,30 5,52 

N30P60K60 
1 2,12 2,66 3,55 4,68 4,85 

2 2,93 3,42 4,51 5,42 5,66 

N45P60K60 
1 2,17 2,72 3,66 4,75 4,97 

2 2,97 3,55 4,60 5,49 5,71 

P60K60 +N15 
1 1,85 2,35 3,45 4,49 4,69 

2 2,50 3,13 4,48 5,37 5,56 

N15Р60К60 + N15   
1 2,03 2,59 3,83 5,16 5,39 

2 2,79 3,37 4,89 6,02 6,32 

N30Р60К60 + N15   
1 2,13 2,71 4,05 5,27 5,51 

2 2,95 3,51 5,09 6,20 6,51 

Сузір’я 

Без добрив 
1 1,67 2,01 2,85 4,18 4,34 

2 2,20 2,67 3,83 5,02 5,19 

P60K60 
1 1,96 2,44 3,52 4,82 5,02 

2 2,67 3,27 4,71 5,39 5,60 

N15P60K60 
1 2,18 2,72 3,68 5,04 5,16 

2 2,99 3,62 4,95 5,57 5,76 

N30P60K60 
1 2,25 2,84 3,87 5,20 5,32 

2 3,10 3,66 5,02 5,86 6,11 

N45P60K60 
1 2,30 2,92 3,94 5,23 5,34 

2 3,17 3,82 5,03 5,94 6,21 

P60K60 +N15 
1 1,97 2,51 3,73 5,06 5,20 

2 2,70 3,33 5,05 5,67 5,86 

N15Р60К60 + N15   
1 2,21 2,80 4,28 5,64 5,94 

2 3,02 3,67 5,44 6,50 6,84 

N30Р60К60 + N15   
1 2,27 2,91 4,47 5,85 6,21 

2 3,12 3,75 5,64 6,78 7,15 

НІР0,05 загальна 

НІР0,05 сорт 

НІР0,05 удобрення 

НІР0,05 інокуляція 

0,31 

0,08 

0,16 

0,08 

0,59 

0,15 

0,29 

0,15 

0,92 

0,23 

0,46 

0,23 

1,11 

0,28 

0,56 

0,28 

1,17 

0,29 

0,59 

0,29 

Примітка: 1* – насіння без інокуляції; 2 – інокульоване насіння 
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У фазі бутонізації найменший вихід сухої речовини посіви сої формували 

на контрольних варіантах: у сорту Вільшанка – 1,50 т/га, у сорту Сузір’я – 

1,67 т/га. Внесення мінеральних добрив підвищувало інтенсивність ростових 

процесів у рослинах та збільшувало рівень накопичення ними сухої біомаси у 

скоростиглого сорту на 22,7-44,7 %, у середньостиглого сорту – на 17,4-37,7 %, 

досягаючи максимальних значень (Вільшанка 2,17 т/га, Сузір’я 2,30 т/га) на 

варіантах, що передбачали внесення мінеральних добрив у нормі N45P60K60.  

Найкращі агротехнічні умови для накопичення сухої речовини посівами 

сої формувались за поєднання інокуляції насіння Фосфонітрагіном та внесення 

мінеральних добрив, в результаті чого обсяг нагромадженої сухої біомаси 

зростав у сорту Вільшанка на 0,97-1,47 т/га, у сорту Сузір’я – на 1,0-1,5 т/га. 

Максимальний вихід сухої речовини у фазі бутонізації обидва сорти сої 

забезпечували за комплексної дії оброблення насіння Фосфонітрагіном та 

внесення мінеральних добрив у нормі N45P60K60 – 2,97 т/га у сорту Вільшанка та 

3,17 т/га у сорту Сузір’я. 

Аналізуючи результати досліджень щодо динаміки нагромадження сухої 

біомаси посівами сої визначено, що інтенсивне її накопичення продовжувалось до 

настання фази наливу насіння. Зокрема, на контрольних варіантах формувалось 

3,70 т/га сухої речовини у сорту Вільшанка та 4,18 т/га – у сорту Сузір’я. Внесення 

мінеральних добрив сприяло збільшенню приросту сухої речовини, відповідно, на 

0,59-1,57 та 0,64-1,67 т/га або 16,0-42,4 та 15,3-40,0 %. Проте, як і у фазі бутонізації, 

найефективнішим було поєднання бактеризації насіння та застосування мінеральних 

добрив, в результаті чого обсяг накопиченої сухої біомаси зростав на 1,52-2,50 т/г у 

скоростиглого сорту та на 1,21-2,60 т/га у середньостиглого сорту або на 41,1-67,6 та 

29,0-62,2 %, відповідно.  

Дослідженнями також встановлено, що зі збільшенням норм азотних 

добрив маса сухої речовини зростала, причому кращими за даним показником 

виявились варіанти, на яких азотні добрива вносились роздрібним способом. 

Так, за внесення N30Р60К60 + N15 у фазі бутонізації, порівняно з одноразовим 

внесенням такої ж маси азотних добрив, обсяг накопиченої сухої речовини 
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збільшувався на 11,0 % у сорту Вільшанка та на 11,9 % у сорту Сузір’я. За 

проведення бактеризації насіння приріст сухої біомаси на зазначених варіантах 

становив, відповідно, 12,9 та 14,1 %. 

Накопичення сухої речовини посівами сої продовжувалось до настання 

фази фізіологічної стиглості, в якій залежно від досліджуваних факторів, вихід 

сухої біомаси з посівів сорту Вільшанка складав 4,93-6,51 т/га, сорту Сузір’я – 

5,19-7,15 т/га, що перевищувало контроль, відповідно, на 29,4-70,9 та 19,6-

64,7 %. Найбільш продуктивними за даним показником – 6,51 та 7,15 т/га були 

варіанти, де проводили інокуляцію насіння Фосфонітрагіном та вносили 

N30Р60К60 + N15 у фазі бутонізації. На цих ділянках рослини скоростиглого та 

середньостиглого сортів формували, відповідно, 10,77 та 11,46 г/рослину, що на 

57,0 та 50,2 % більше ніж на контролі (додаток Д). 

На обсяги накопичення сухої речовини в значній мірі впливали 

гідротермічні умови впродовж вегетації сої. Визначено, що найменший вихід 

сухої біомаси посіви формували у 2015 р., який характеризувався високими 

середньодобовими температурами повітря та недостатньою кількістю 

атмосферних опадів, що обумовлювало швидке проходження фенологічних фаз 

розвитку рослин сої та формуванням ними малого габітусу (додаток Е). Як 

наслідок, вихід сухої речовини з посівів сорту Вільшанка не перевищував 3,25-

5,41 т/га, сорту Сузір’я – 3,87-6,00 т/га.  

У всі роки спостережень найбільш продуктивним за рівнем накопичення 

сухої біомаси виявився середньостиглий сорт Сузір’я. 

За результатами проведеного кореляційно-регресійного аналізу 

встановлений сильний позитивний зв'язок (сорт Вільшанка r = 0,845, сорт Сузір’я 

r = 0,777) між рівнем накопичення сухої речовини та активним симбіотичним 

потенціалом. 

Таким чином, проведення бактеризації насіння препаратом на основі 

штамів бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і фосформобілізуючих 

мікроорганізмів (B. mucilaginosus) та внесення мінеральних добрив позитивно 

впливало на нагромадження рослинами сої сухої речовини. Найбільш 
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продуктивними за даним показником виявились варіанти, де вносили N30Р60К60 в 

основне удобрення + N15 у підживлення в фазі бутонізації та проводили 

оброблення насіння Фосфонітрагіном, в результаті чого посіви сорту Вільшанка 

та Сузір’я накопичували 6,51 та 7,15 т/га сухої біомаси, відповідно. 

 

Висновки до розділу 3 

На основі аналізу результатів досліджень щодо впливу мінеральних 

добрив та інокуляції на ріст і розвиток рослин сої сформульовані наступні 

висновки: 

1. Найдовший вегетаційний період у рослин сої сортів Вільшанка (107 діб) 

та Сузір’я (117 діб) відмічено на варіантах, де вносили N30Р60К60 в основне 

удобрення + N15 у підживлення в  фазі бутонізації та проводили інокуляцію 

насіння Фосфонітрагіном. За сівби інокульованим насінням та відсутності 

удобрення вегетація рослин подовжувалась не більш як на 1 добу. Внесення 

повного удобрення за сівби необробленим насінням подовжувала вегетаційний 

період на 1-5 діб у скоростиглого сорту та 1-6 діб у середньостиглого сорту. 

2.  Найбільш сприятливі умови для росту, розвитку та збереження більшої 

кількості рослин на одиниці площі в продовж вегетації складались на варіантах, 

що передбачали поєднання інокуляції насіння препаратом на основі штамів 

бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і фосформобілізуючих мікроорганізмів 

(B. mucilaginosus) та внесення N30P60K60 + N15. За таких умов вирощування 

виживаність рослин складала 95,2 % у сорту Вільшанка та 94,7 % у сорту Сузір’я, 

що дозволяло сформувати густоту стояння рослин на період збирання, 

відповідно 60,5 та  62,4 шт/м2. 

3. Максимальна висота рослин сорту Сузір’я (101,9 см) відмічена у фазі 

фізіологічної стиглості на варіанті, де вносили N30 в основне удобрення на фоні 

P60K60 та N15 у фазі бутонізації в поєднанні з інокуляцією – лінійний приріст 

стебла порівняно до контролю становив  22,9 %. Рослини сорту Вільшанка 

формували найвищі рослини (96,3 см) на аналогічному варіанті та перевищували 

за даним показником контрольні рослини на 22,4 %. 
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4. За величиною наростання вегетативної маси найбільш продуктивними 

(сорт Вільшанка – 24,4 т/га, сорт Сузір’я – 27,2 т/га) були посіви сої на варіантах 

з внесенням N30P60K60 + N15 та сівбою насінням, інокульованим бактеріальним 

препаратом Фосфонітрагін. За взаємодії означених елементів технології 

вирощування приріст за даним показником відносно контрольних значень 

становив 63,8 та 64,9 %. На вказаних ділянках досліду формувались і найбільші 

за масою рослини – 40,4 г/рослину у скоростиглого сорту та 43,6 г/рослину – у 

середньостиглого сорту, що, відповідно, на 13,6 та 14,6 г/рослину більше за масу 

рослин на контрольних варіантах. 

5. Максимальне нагромадження сухої речовини у сортів Вільшанка 

(6,51 т/га) та Сузір’я (7,15 т/га) було відмічене у фазі фізіологічної стиглості на 

ділянках досліду, де вносили N30 в основне удобрення на фоні P60K60 та N15 у 

підживлення у фазі бутонізації і проводили бактеризацію насіння препаратом 

Фосфонітрагін. За такого поєднання технологічних прийомів вирощування 

рослини скоростиглого сорту формували 10,77 г/рослину сухої речовини, 

середньостиглого сорту – 11,46 г/рослину, що на 3,91 та 3,83 г/рослину 

перевищувало контрольні значення. 

Результати розділу 3 опубліковано у публікаціях [52, 53, 241]. 
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РОЗДІЛ 4 

ФОТОСИНТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСІВІВ СОЇ ЗАЛЕЖНО  

ВІД ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 

 

Основою створення і накопичення органічної речовини та енергії зеленими 

рослинами є фотосинтез, інтенсивність якого позитивно корелює з рівнем 

урожаю насіння [165, 175, 270]. Сучасні посіви сільськогосподарських культур 

використовують лише 0,5-1,5 % фотосинтетично активної радіації та формують 

3-6 т/га біологічного врожаю. За підвищення рівня засвоєння ФАР до 4-5 % 

можливим є отримання врожайності на рівні 10,0-15,0 т/га [4, 164]. Тому, знання 

закономірностей, які визначають ті чи інші зміни інтенсивності та 

продуктивності фотосинтезу, а також вміння управляти цими змінами – важлива 

умова отримання високих врожаїв якісного насіння сої [165].  

Одним з основних шляхів підвищення продуктивності фотосинтезу є 

формування посівів з оптимально розвиненим листковим апаратом, оскільки 

саме листок – основний фотосинтезуючий орган, що засвоює сонячну енергію і 

синтезує органічні сполуки, які використовуються на формування нових органів 

рослин та врожаю [140]. Добре розвинений фотосинтетичний апарат – важливий 

фактор отримання високого врожаю сільськогосподарських культур, а тому він 

повинен характеризуватись високою інтенсивністю та продуктивністю в усі фази 

росту і розвитку рослин [18, 25, 27, 99, 165]. У зв’язку з цим, всі технологічні 

заходи вирощування сої повинні бути спрямовані на створення сприятливих 

умов для функціонування фотосинтетичного апарату та підвищення коефіцієнту 

використання рослиною сонячної енергії. 

 

4.1 Особливості формування площі листкової поверхні рослин сої 

залежно від норм мінеральних добрив та інокуляції 

 

Чинниками, що значною мірою обумовлюють величину врожаю сої, є 

розмір листкової поверхні та час її продуктивної дії [3, 117, 164, 165, 194], 
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оскільки в результаті фотосинтезу, що відбувається в листках, формується до 90-

95 % сухої маси урожаю. 

Оптимальна площа асиміляційної поверхні для сої повинна становити 40-

50 тис. м2/га [181]. Посіви з площею листя на рівні 40 тис. м2/га поглинають 70-

80 % сонячної радіації, зростання площі листкової поверхні до 50 тис. м2/га 

збільшує відсоток використання ФАР до 95 %. Значне зменшення площі листя 

призводить до не раціонального використання ФАР, у випадку ж його 

збільшення (понад 60 тис. м2 на 1 га) – у посівах порушується нормальний 

газообмін та освітленість, внаслідок чого продуктивність фотосинтезу 

знижується, а в результаті взаємозатінення значна частина листків нижнього 

ярусу обпадає [181]. Відтак, найвищі та найкращі за якістю врожаї 

сільськогосподарських рослин отримують в посівах, що характеризуються 

оптимальними розмірами площі асиміляційної поверхні та ходом її формування 

[33, 87, 108, 165].  

Інтенсивність наростання, площа і тривалість функціонування листкової 

поверхні рослин залежать від генотипу сорту, ґрунтово-кліматичних умов та 

обґрунтованості технологій вирощування [35, 140]. Саме тому, вивчення 

фотосинтетичної продуктивності сої за різних норм внесення мінеральних 

добрив та інокуляції насіння є актуальним питанням, що потребує наукового 

обґрунтування. 

За результатами досліджень, проведеними впродовж 2013-2015 рр., 

встановлено, що усі фактори, що були поставлені на вивчення, мали позитивний 

вплив на формування площі листя сої (табл. 4.1).  

Визначено, що досліджувані сорти характеризуються високим рівнем 

розвитку листкової поверхні, проте більшу площу листя формує 

середньостиглий сорт Сузір’я. Листкова поверхня у зазначеного сорту сої, 

залежно від варіанту досліду та фенологічної фази розвитку, перевищувала 

площу листя скоростиглого сорту Вільшанка на 0,3-1,9 тис. м2/га. 

В усі періоди визначення на покращення умов мінерального живлення 

рослини сої реагували збільшенням площі листкової поверхні.  
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Таблиця 4.1 

Динаміка формування площі листкової поверхні рослин сої залежно від 

норм мінеральних добрив та інокуляції насіння, тис. м2/га  

(у середньому за 2013-2015 рр.) 

Удобрення 

Фаза росту і розвитку рослин 

цвітіння 
утворення  

бобів 

налив  

насіння 

початок 

фізіологічної 

стиглості 

передпосівна інокуляція насіння* 

б/і і б/і і б/і і б/і і 

Вільшанка 

Без добрив (контроль) 22,7 25,1 29,5 31,7 34,8 37,3 20,1 21,8 

P60K60 24,5 26,7 31,0 33,1 37,0 39,6 21,3 23,8 

N15P60K60 25,7 27,8 31,9 33,7 37,8 40,1 22,4 24,4 

N30P60K60 26,8 29,1 32,9 35,3 39,1 42,0 23,2 25,1 

N45P60K60 28,1 29,8 34,1 35,9 40,4 42,7 24,6 25,8 

P60K60 +N15  26,2 28,0 32,1 35,0 38,7 41,6 23,0 25,2 

N15Р60К60 + N15   28,2 29,8 34,4 36,7 41,1 43,7 24,9 26,3 

N30Р60К60 + N15   28,5 30,7 35,4 37,5 42,5 45,1 26,0 27,3 

Сузір’я 

Без добрив (контроль) 23,2 25,4 30,7 32,2 35,7 37,9 20,8 22,1 

P60K60 25,6 27,2 32,6 34,2 38,3 40,6 22,6 24,2 

N15P60K60 26,2 28,4 33,3 35,2 39,5 41,8 23,7 25,2 

N30P60K60 27,9 29,5 34,3 36,0 40,8 43,2 24,8 26,1 

N45P60K60 28,8 30,3 35,3 36,8 42,0 44,1 25,9 26,9 

P60K60 +N15  26,5 28,6 34,0 35,8 40,3 42,7 24,4 25,7 

N15Р60К60 + N15   29,0 30,9 36,1 37,6 42,9 45,5 26,2 27,6 

N30Р60К60 + N15   29,6 31,8 36,8 38,9 44,2 46,8 27,4 28,7 

НІР0,05 загальна 

НІР0,05 сорт 

НІР0,05 удобрення 

НІР0,05 інокуляція 

1,80 

0,50 

0,60 

0,30 

2,00 

0,40 

0,70 

0,50 

2,20 

0,60 

1,00 

0,50 

1,60 

0,40 

0,40 

0,40 

*Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 

 

Так, у фазі цвітіння, залежно від варіанту досліду, рослини сорту 

Вільшанка формували площу листя на рівні 22,7-30,7 тис. м2/га, сорту Сузір’я – 

23,2-31,8 тис. м2/га. Внесення мінеральних добрив сприяло збільшенню 

листкової поверхні у посівах скоростиглого сорту на 7,9-25,6 %, 

середньостиглого сорту – на 10,3-27,6 %, відносно контролів, на яких абсолютні 
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значення становили, відповідно, 22,7 та 23,2 тис. м2/га. Найбільша площа листя, 

відповідно, 28,5 та 29,6 тис. м2/га була відмічена на варіантах із внесенням 

N30Р60К60 в основне удобрення та N15 у підживлення у фазі бутонізації.  

За умов проведення бактеризації насіння сої препаратом на основі 

штамів бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і фосформобілізуючих 

мікроорганізмів (B. mucilaginosus) додаткові прирости площі листя становили 

2,4 тис.м2/га у сорту Вільшанка та 2,2 тис.м2/га у сорту Сузір’я, відносно 

контрольного варіанту. Максимальні розміри листкової поверхні у фазі цвітіння 

(скоростиглий сорт – 30,7 тис.м2/га, середньостиглий сорт – 31,8 тис.м2/га) були 

відмічені на варіантах, де висівали насіння, інокульоване Фосфонітрагіном та 

вносили мінеральні добрива у нормі N30Р60К60 + N15. 

У подальшому відмічали наростання площі листової поверхні, яка 

досягала найбільших розмірів у фазі наливу насіння, коли рослини в більшій мірі 

потребують продуктів фотосинтезу для їх накопичення у насінні та, залежно від 

дії факторів, що були поставлені на вивчення, становила 34,8-45,1 тис.м2/га у 

сорту Вільшанка та 35,7-46,8 тис. м2/га – у сорту Сузір’я. 

Інокуляція насіння і внесення добрив, як і в попередні фази розвитку, 

стимулювали ростові процеси та сприяли збільшенню листкової поверхні. Так, 

за рахунок бактеризації насіння Фосфонітрагіном розміри площі листя посівів 

сої у зазначеній фазі на неудобреному варіанті зростали на 2,5 тис. м2/га у сорту 

Вільшанка і на 2,2 тис. м2/га – у сорту Сузір’я або 7,2 та 6,2 % відповідно. 

Внесення мінеральних добрив обумовлювало більш інтенсивне наростання 

листкової поверхні в посівах сої – на 6,3-23,8 % (на 2,2-7,7 тис. м2/га у сорту 

Вільшанка та на 2,6-8,5 тис. м2/га у сорту Сузір’я, за абсолютних значень на 

контролі, відповідно – 34,8 та 35,7 тис. м2/га). Найбільша площа листя у 

скоростиглого та  середньостиглого сортів – 42,5 та 44,2 тис. м2/га була 

сформована на ділянках, де вносили мінеральні добрива у нормі N30Р60К60 та 

проводили підживлення рослин N15 у фазі бутонізації. Слід відмітити, що 

збільшення норми азотних добрив та внесення їх роздрібним способом, порівняно 
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з одноразовим, сприяло зростанню площі листової поверхні на посівах обох сортів 

сої, що вивчались у досліді.  

Максимальну площу листкової поверхні у фазі наливу насіння  посіви сої 

формували на варіантах, що передбачали поєднання інокуляції насіння 

Фосфонітрагіном та внесення мінеральних добрив у нормі N30P60K60 + N15 – 

45,1 тис. м2/га у сорту Вільшанка та 46,8 тис. м2/га у сорту Сузір’я.  

З настанням фізіологічної стиглості, як зазначають й інші автори [5, 27, 90], 

відмічене суттєве зниження площі листової поверхні, що пов’язано з опаданням 

листя з нижніх ярусів в період відтоку органічних речовин з вегетативних органів 

до генеративних. На абсолютному контролі цей показник становив 20,1 тис. м2/га 

у сорту Вільшанка та 20,8 тис. м2/га у сорту Сузір’я. 

Проведення бактеризації насіння та внесення мінеральних добрив сприяло, 

як і в попередні фази розвитку, формуванню більшої площі листя – на 18,4-

35,8 % у скоростиглого сорту та на 16,3-38,0 % – у середньостиглого сорту. За 

внесення лише мінеральних добрив приріст листкової поверхні становив 6,0-29,4 

та 8,7-31,7 % або 1,2-5,9 та 1,8-6,6 тис. м2/га, відповідно. Причому, зі зростанням 

норми добрив площа листя зростала. 

Найбільший приріст листкової поверхні (6,2-7,2 тис. м2/га у сорту 

Вільшанка та 6,8-7,9 тис. м2/га у сорту Сузір’я) відмічено за сумісної дії 

інокуляції насіння та роздрібного внесення азотних добрив на фоні основного 

удобрення. Серед сортів сої, що вивчали в досліді, в зазначеній фенологічній фазі 

найбільш розвинена листкова поверхня була відмічена у сорту Сузір’я, посіви 

якого на варіанті із внесенням N30P60K60 + N15 та інокуляцією насіння 

Фосфонітрагіном формували площу листя на рівні 28,7 тис.м2/га. За аналогічних 

умов листкова поверхня в посівах сорту Вільшанка становила 27,3 тис. м2/га. 

Аналіз отриманих результатів досліджень свідчить також про значний 

вплив на формування площі листкової поверхні гідротермічних умов, які за 

роками значно різнилися (рис. 4.1).  

Варіювання площі листкової поверхні за роками визначалось, переважно, 

умовами вологозабезпечення.  
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Зміст варіантів: 1 – контроль, 2 – інокуляція, 3 – N45P60K60, 4 – N30Р60К60 + N15 у фазі 

бутонізації, 8 – N30Р60К60 + N15 у фазі бутонізації та інокуляція  
 

Рис. 4.1 Площа листкової поверхні рослин сої сорту Сузір’я залежно від 

інокуляції та норм мінеральних добрив за роками досліджень, тис. м2/га 

 

Найбільш оптимальним за гідротермічними умовами для росту і розвитку 

рослин був 2013 р. У вказаний рік посіви сої формували площу листової поверхні 

у фазі наливу насіння на рівні 37,19-49,89 тис. м2/га, в тому числі сорт Сузір’я – 

37,84-49,89 тис. м2/га (додаток Ж 1). 

Впродовж вегетаційного періоду у 2015 р. випала найменша кількість 

опадів на фоні найбільшої суми активних температур, у результаті чого площа 

листя не перевищувала у скоростиглого сорту 30,37-39,35 тис. м2/га, у 

середньостиглого сорту –  31,15-40,84 тис. м2/га (додаток Ж 2). 

Отже, найкращі умови для формування максимальних розмірів площі 

листкової поверхні у сорту сої Вільшанка (45,1 тис. м2/га) та сорту Сузір’я 

(46,8 тис. м2/га) складались на варіанті, де проводили інокуляцію насіння 

Фосфонітрагіном та вносили мінеральні добрива у нормі N30P60K60 + N15. 

 

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ц
в
іт

ін
н

я

у
тв

о
р

ен
н

я
 б

о
б

ів

н
ал

и
в
 н

ас
ін

н
я

п
о
ч
ат

о
к
 ф

із
іо

л
о

гі
ч
н

о
ї 

ст
и

гл
о

ст
і

ц
в
іт

ін
н

я

у
тв

о
р
ен

н
я
 б

о
б

ів

н
ал

и
в
 н

ас
ін

н
я

п
о
ч
ат

о
к
 ф

із
іо

л
о

гі
ч
н

о
ї 

ст
и

гл
о

ст
і

ц
в
іт

ін
н

я

у
тв

о
р
ен

н
я
 б

о
б

ів

н
ал

и
в
 н

ас
ін

н
я

п
о
ч
ат

о
к
 ф

із
іо

л
о

гі
ч
н

о
ї 

ст
и

гл
о

ст
і

2013 2014 2015

П
л

о
щ

а
 л

и
ст

я
, 

т
и

с.
м

 к
в

/г
а

1 2 3 4 5



 103 

4.2. Динаміка формування фотосинтетичного потенціалу 

 

Відомо, що основним процесом живлення зелених рослин та джерелом 

синтезу і нагромадження ними органічної речовини є процес фотосинтезу, який 

відбувається у результаті складних біохімічних перетворень, що проходять з 

використанням сонячного світла та вуглекислого газу [3, 4, 135, 164]. За даними 

дослідників [25, 160, 164], маса сухої речовини врожаю сільськогосподарських 

культур, утворена в процесі фотосинтезу, на 90-95% складається з органічної 

речовини, а тому між фотосинтетичною активністю та врожайністю польових 

культур, в тому числі сої, існує позитивна кореляція. 

Оскільки фотосинтез характеризується величезними невикористаними 

резервами та обумовлює повноту реалізації генетичного потенціалу 

продуктивності сільськогосподарських культур, важливим є створення 

агрофітоценозів з високим коефіцієнтом використання енергії Сонця, що, в 

першу чергу, визначається  розміром листкової поверхні, адже листя – основний 

фотосинтезуючий апарат, в якому створюються асиміляти, завдяки яким і 

відбувається ріст та розвиток рослин і формування ними урожаю [3, 164, 165]. 

Частково фотосинтез відбувається також в зелених стеблах, суцвіттях на 

початку їх утворення та навіть коренях, проте, найдинамічнішим показником 

фотосинтетичної діяльності посівів є площа листкової поверхні, збільшення 

розмірів якої сприяє більш повному поглинанню рослинами сонячної радіації та 

активнішому нагромадженню сухої речовини, обсяг якої обумовлює рівень 

урожайності культури [3, 99, 164, 167, 261].  

Однак, наявність добре розвиненої листкової поверхні у рослин не завжди 

забезпечує формування високого урожаю зерна [164, 261]. Показником 

ефективної діяльності листкової апарату є фотосинтетичний потенціал посіву 

(ФП), який відображає тривалість активної роботи листя на одиниці площі та 

характеризує його потенційні можливості [3, 261]. Багатьма дослідниками [3, 

160, 261, 258] встановлений тісний зв’язок між величиною фотосинтетичного 

потенціалу листя та урожайністю культур, у тому числі, сої. 
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Доведено, що оптимальні умови для процесу фотосинтезу створюються за 

умови швидкого наростання листової поверхні до максимальних розмірів на 

початку вегетації і збереження її в активному стані впродовж тривалого часу [12, 

164, 214]. За даними А. О. Ничипоровича [173], високопродуктивними посівами 

є ті, в яких фотосинтетичний потенціал становить 2-3 млн м2·діб/га у 

перерахунку на кожні 100 діб вегетації, що фактично відбулася. 

Оскільки площа листя і фотосинтетичний потенціал посівів 

сільськогосподарських рослин визначаються погодними умовами року, сортовими 

особливостями та технологічними заходами їх вирощування, всі агротехнологічні 

прийоми вирощування культур повинні бути спрямовані на створення найбільш 

сприятливих умов для функціонування фотосинтетичного апарату та підвищення 

коефіцієнту використання рослинами сонячної енергії [3, 18, 117, 262, 295]. 

У наших дослідженнях ми визначали вплив на величину фотосинтетичного 

потенціалу посівів сої інокуляції, біологічних особливостей сорту та норм і 

строків внесення мінеральних добрив (табл. 4.2).  

Встановлено, що в середньому фотосинтетичний потенціал посівів сої в 

період повні сходи - початок цвітіння становив на контрольних варіантах у сортів 

Вільшанка та Сузір’я 0,329 та 0,348 млн м2·діб/га, відповідно. Покращення 

мінерального живлення за рахунок внесення мінеральних добрив сприяло 

зростанню значень даного показника на 0,079-0,189 та 0,069-0,183 млн м2·діб/га, 

відносно контролю. Бактеризація насіння збільшувала фотосинтетичний потенціал 

посівів на неудобреному варіанті на 37,1 % у скоростиглого сорту та на 32,8 % – у 

середньостиглого сорту. За умови поєднання даних технологічних прийомів рівень 

фотосинтетичного потенціалу посівів у сорту Вільшанка збільшувався на 73,0-

105,5 %, у сорту Сузір’я – на 67,0-101,4 %.  

У середньому за роки досліджень, найвищі значення фотосинтетичного 

потенціалу посівів в усіх варіантах досліду відмічено за період повні сходи- 

фізіологічна стиглість – на рівні 2,097-3,647 млн м2·діб/га. Проведення інокуляції 

насіння препаратом Фосфонітрагін підвищувало фотосинтетичний потенціал 
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посіву сої сорту Вільшанка на 0,512 млн м2·діб/га (на 24,4 %) та сорту Сузір’я – 

на 0,432 млн м2·діб/га (на 19,8 %).  

Таблиця 4.2 

Фотосинтетичний потенціал посівів сортів сої залежно від удобрення та 

інокуляції насіння, млн.м2·діб./га (у середньому за 2013-2015 рр.) 

Удобрення 

Фази росту і розвитку рослин 

повні сходи 

– початок 

цвітіння 

повні сходи – 

кінець 

цвітіння 

повні сходи – 

налив насіння 

повні сходи -  

фізіологічна 

стиглість 

передпосівна інокуляція насіння* 

б/і і б/і і б/і і б/і і 

Вільшанка 

Без добрив (контроль) 0,329 0,451 0,871 1,079 1,661 2,171 2,097 2,609 

P60K60 0,408 0,569 0,972 1,297 1,894 2,377 2,327 2,832 

N15P60K60 0,463 0,627 1,097 1,401 2,037 2,432 2,546 3,039 

N30P60K60 0,497 0,663 1,134 1,473 2,118 2,508 2,621 3,167 

N45P60K60 0,538 0,691 1,189 1,505 2,203 2,577 2,716 3,249 

P60K60 +N15  0,428 0,587 1,114 1,422 2,061 2,451 2,563 3,102 

N15Р60К60 + N15   0,476 0,641 1,234 1,587 2,341 2,692 2,817 3,378 

N30Р60К60 + N15   0,518 0,676 1,283 1,639 2,412 2,783 3,027 3,481 

Сузір’я 

Без добрив (контроль) 0,348 0,462 0,952 1,117 1,802 2,219 2,182 2,614 

P60K60 0,417 0,581 1,068 1,405 2,057 2,363 2,416 2,865 

N15P60K60 0,485 0,639 1,184 1,517 2,231 2,481 2,623 3,098 

N30P60K60 0,514 0,681 1,263 1,578 2,292 2,627 2,731 3,161 

N45P60K60 0,551 0,722 1,318 1,639 2,356 2,712 2,843 3,281 

P60K60 +N15  0,431 0,598 1,202 1,537 2,243 2,503 2,649 3,117 

N15Р60К60 + N15   0,491 0,654 1,357 1,701 2,492 2,856 2,984 3,496 

N30Р60К60 + N15   0,531 0,701 1,388 1,747 2,587 2,971 3,156 3,647 

*Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 
 

Внесення фосфорно-калійних добрив у нормі P60K60 сприяло зростанню 

значень даного показника на 0,230 млн м2·діб/га або на 11,0 % у сорту Вільшанка 

та 0,234 млн м2·діб/га або на 10,7 % – у сорту Сузір’я. За поєднання фосфорно-

калійного удобрення та проведення бактеризації насіння фотосинтетичний 

потенціал посіву зростав відносно контролю на 35,1 та 31,3 %. 
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Ефективнішим було внесення повного мінерального добрива, в наслідок 

чого фотосинтетичний потенціал посівів сої сорту Вільшанка зростав на 21,4-

44,4 %, сорту Сузір’я – на 20,2-44,6 %, відносно контролю. Найбільші значення 

даного показника, відповідно, 2,817-3,027 та 2,984-3,156 млн м2·діб/га були 

відмічені на варіантах, де вносили N15-30Р60К60 в основне удобрення та N15 – у 

підживлення у фазі бутонізації. Найвищий фотосинтетичний потенціал за період 

повні сходи - фізіологічна стиглість (Вільшанка – 3,481 млн м2·діб/га, Сузір’я – 

3,647 млн м2·діб/га) відмічено за умови поєднання бактеризації насіння 

Фосфонітрагіном та внесення мінеральних добрив у нормі N30Р60К60 + N15. За всіх 

періодів аналізування вищий фотосинтетичний потенціал властивий сорту 

Сузір’я (рис. 4.2). 

 

Зміст варіантів: 1 – контроль, 2 – інокуляція, 3 – N45P60K60, 4 – N45P60K60 + інокуляція, 

5–  N30Р60К60 + N15 у фазі бутонізації, 6 – N30Р60К60 + N15 у фазі бутонізації та інокуляція 
  

Рис. 4.2 Вплив інокуляції та удобрення на формування фотосинтетичного 

потенціалу сої сорту Сузір’я, млн м2·діб/га (середнє за 2013-2015 рр.) 
 

Таким чином, оцінка результатів досліджень щодо особливостей 

формування фотосинтетичного потенціалу, який характеризує динамічні зміни 

площі листків за певний період вегетації, показує, що максимальних значень у 

досліді – 3,647 млн м2·діб/га даний показник досягав на посівах сорту сої Сузір’я 

за умови проведення бактеризації насіння Фосфонітрагіном та внесення 

мінеральних добрив у нормі N30Р60К60 + N15 у фазі бутонізації. 
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4.3 Вміст хлорофілу в листках сої залежно від удобрення та інокуляції  

 

Ріст і розвиток рослин є відображенням складних динамічних змін, що 

відбуваються в рослинному організмі в результаті комплексу взаємопов'язаних 

фізіологічних і біохімічних процесів, з яких найбільш важливим є фотосинтез [18].  

Головною передумовою для проходження процесу фотосинтезу є наявність 

пігментів: хлорофілу і каротиноїдів – основних компонентів фотосинтетичного 

апарату, з яких найбільш функціональним пігментом є хлорофіл а – безпосередній 

донор енергії для фотосинтезуючих рослин. Він входить до клітинного складу 

листків рослин та виконує найважливішу функцію для рослинного організму – 

синтез органічної речовини із неорганічних сполук СО2 і Н2О при поглинанні 

променевої енергії світла. Вміст хлорофілу в фотосинтезуючих тканинах рослин 

визначає ефективність поглинання фотосинтезуючою поверхнею сонячної енергії, 

тому нестача його різко обмежує інтенсивність фотосинтезу [5, 18, 117, 164]. 

Впродовж онтогенезу рослин та під дією різних зовнішніх факторів 

кількість пігментів у рослинах змінюються, тому, концентрація і загальна 

кількість хлорофілу у листках рослин – важливий фізіологічний параметр, який 

характеризує потенційну активність фотосинтетичного апарату та реакцію 

рослинного організму на дію різних зовнішніх чинників (мінеральне живлення, 

хімічне навантаження, природні екологічні чинники тощо) [5, 221, 275, 285, 287, 

293]. Висока здатність рослини впродовж вегетації за будь-яких погодних умов 

ефективно використовувати сонячну енергію вказує на значний адаптаційний 

потенціал сорту, що відображається у динаміці зміни вмісту зелених пігментів 

хлоропластів рослини [18, 117, 164].  

Оскільки в результаті синтезу найпростіших первинних продуктів 

фотосинтезу відбувається утворення вуглеводів та білків, вміст азотовмісного 

пігменту – хлорофілу і динаміка його накопичення в рослинах істотно впливає 

на формування врожаю [3, 285, 290]. За результатами досліджень багатьох 

авторів [5, 292, 294] встановлено, що рівень врожаю більш тісно корелює саме з 

вмістом суми пігментів, ніж з розмірами асимілюючої поверхні рослин.  
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У нормально розвинених листках вміст хлорофілу становить 0,5-3 мг на 1 г 

свіжої маси при співвідношенні «а» : «б» – 2,5...3,0 [58]. Однак, в дослідженнях 

багатьох авторів отримані рівні вмісту пігментів значно відрізняються від 

оптимальних значень, що вказує на їх значну залежність від біологічних 

особливостей сорту та умов вирощування [275]. 

Окрім інших факторів впливу, інтенсивність процесів фотосинтезу і 

обміну речовин в рослинному організмі тісно пов'язана з мінеральним 

живленням, в тому числі, з умовами забезпечення рослин азотом. Кількість 

азоту, використання нітратної чи амонійної його форми обумовлюють ріст 

рослини, внутрішньоклітинний рН, аніонно-катіонний склад тканин, вміст 

органічних кислот, білків та вуглеводів, а також активність ферментів, які 

включені в процеси асиміляції азоту та синтез органічних кислот [64, 221, 248].  

Залежно від концентрації азотні добрива можуть як позитивно, так і 

негативно впливати на рослинний організм та є суттєвим стресорним фактором. 

Одним з індикаторів адаптивної відповіді рослин на стрес є зміна вмісту 

фотосинтетичних пігментів [122, 279, 294]. При дефіцитному азотному живленні 

синтез фотосинтетичних пігментів скорочується [261, 291]. 

За результатами досліджень Каленської С.М.  [99], під час вегетації рослин 

в найбільш критичній фазі розвитку рослин – цвітіння, при додаванні різних 

норм азотних добрив спостерігалась тенденція до збільшення вмісту 

фотосинтетичних пігментів у рослин, що підтверджує роль азоту для синтезу 

хлорофілів та інших органічних молекул з порфіриновими кільцями.  

У наших дослідженнях ми визначали вміст хлорофілу в листках сої у фазі 

повного цвітіння під впливом норм і строків внесення мінеральних добрив, 

інокуляції та біологічних особливостей сорту. За результатами проведених 

лабораторних аналізів витяжки клітинного соку визначено, що бактеризація 

насіння та мінеральні добрива позитивно впливали на вміст даного пігменту у 

листках сої (табл. 4.3).  

За даними багатьох дослідників [99, 277, 281, 294] зі зростанням норм 

азотних добрив вміст хлорофілів, до певної межі, збільшується.  
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Таблиця 4.3 

Вміст хлорофілу a і b в листках сої у фазі цвітіння залежно від інокуляції та 

удобрення, мг/г сирої маси (у середньому за 2013-2015 рр.) 

Удобрення Інокуляція 
Вміст хлорофілу 

а в а+в 
а, % до 

контролю 
а+в, % до 
контролю 

Вільшанка 

Без добрив 

(контроль) 

б/і 1,01 0,42 1,43 0,00 0,00 

і 1,26 0,52 1,78 24,75 24,48 

P60K60 
б/і 1,05 0,45 1,50 3,86 4,90 

і 1,34 0,53 1,87 32,67 30,77 

N15P60K60 
б/і 1,12 0,47 1,59 10,89 11,19 

і 1,47 0,58 2,05 45,54 43,36 

N30P60K60 
б/і 1,21 0,50 1,71 19,80 19,58 

і 1,57 0,61 2,18 55,45 52,45 

N45P60K60 
б/і 1,30 0,54 1,84 28,71 28,67 

і 1,68 0,64 2,32 66,34 62,24 

P60K60 +N15 
б/і 1,14 0,48 1,62 12,87 13,29 

і 1,53 0,60 2,13 51,49 48,95 

N15Р60К60 + N15   
б/і 1,40 0,57 1,97 38,61 37,76 

і 1,77 0,68 2,45 75,25 71,33 

N30Р60К60 + N15   
б/і 1,51 0,61 2,12 49,50 48,25 

і 1,88 0,66 2,54 86,14 77,62 

Сузір’я 

Без добрив 

(контроль) 

б/і 1,11 0,47 1,58 0,00 0,00 

і 1,32 0,54 1,86 18,92 17,72 

P60K60 
б/і 1,17 0,50 1,67 5,21 5,70 

і 1,45 0,58 2,03 30,63 28,48 

N15P60K60 
б/і 1,21 0,53 1,74 9,01 10,13 

і 1,57 0,62 2,19 41,44 38,61 

N30P60K60 
б/і 1,27 0,55 1,82 14,66 15,19 

і 1,66 0,65 2,31 49,55 46,20 

N45P60K60 
б/і 1,37 0,57 1,94 23,42 22,78 

і 1,80 0,68 2,48 62,16 56,96 

P60K60 +N15 
б/і 1,26 0,52 1,78 13,51 12,66 

і 1,58 0,65 2,23 42,34 41,14 

N15Р60К60 + N15   
б/і 1,49 0,62 2,11 34,23 33,54 

і 1,88 0,74 2,62 69,37 65,82 

N30Р60К60 + N15   
б/і 1,57 0,64 2,21 41,44 39,87 

і 2,03 0,71 2,74 82,88 73,42 

НІР0,05 загальна 

НІР0,05 сорт 

НІР0,05 удобрення 

НІР0,05 інокуляція 

0,20 

0,09 

0,14 

0,09 

0,13 

0,04 

0,07 

0,04 

0,34 

0,11 

0,19 

0,11 

– 

*Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 
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У наших дослідженнях підтверджується подібна закономірність – у розрізі 

варіантів удобрення найвищий вміст хлорофілу (a+b) відмічений за внесення 

азотних добрив у нормі N45 на фоні P60K60 – 1,84-2,12 мг/г сирої маси у сорту 

Вільшанка та 1,94-2,21 мг/г сирої маси – у сорту Сузір’я, що, відповідно на 28,67-

48,25 та 22,78-39,87 % перевищує значення на контролі. За внесення N15 на такому 

ж фосфорно-калійному фоні, вміст даного фотосинтетично пігменту зростав у 

скоростиглого сорту на 11,19-13,29 %, у середньостиглого сорту – на 10,13-12,66 %. 

На варіанті, де вносили лише P60K60 приріст хлорофілів складав 4,90-5,70 %. 

Нами також відмічено, що вміст даного фотосинтетичного пігменту значною 

мірою залежить від строків внесення азотних добрив. Визначено, що найвищим 

вмістом хлорофільних пігментів під час цвітіння характеризувалися рослини, 

вирощені за умов внесення N30Р60К60 та підживлення N15 у фазу бутонізації – 

2,12 мг/г сирої маси у рослин сорту Вільшанка та 2,21 мг/г сирої маси – у сорту 

Сузір’я. Порівняно до варіанту, де мінеральні добрива не вносились, вміст 

хлорофілів a+b зростав, відповідно, на 48,25 та 39,87 %. За внесення N45 в один 

прийом вміст хлорофілу, порівняно з роздрібним внесенням азотних добрив, 

знижувався на 0,28 мг/г сирої маси у сорту Вільшанка та на 0,27 мг/г сирої маси – у 

сорту Сузір’я. 

Багато вчених [5, 8, 58, 135, 287, 289], що займалися дослідженням зелених 

пігментів у сільськогосподарських культур вважають, що вміст 

фотосинтетичних пігментів в листках інокульованої бобової рослин є одним з 

непрямих показників ефективності симбіозу. 

У наших дослідженнях бактеризація насіння сої препаратом на основі 

штамів бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і фосформобілізуючих 

мікроорганізмів (B. mucilaginosus) сприяла зростанню хлорофілів (a+b) на 17,7-

24,5 %. На думку Коць С. Я. та інших вчених [234, 294] підвищення 

концентрації хлорофілу у листках за проведення інокуляції обумовлене її 

прямопропорційним зв’язком з інтенсивністю азотфіксації, яка істотно 

залежить від симбіотичних властивостей бульбочкових бактерій, що 

визначають азотне живлення рослин [122].  
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Найбільш ефективним було поєднання факторів інокуляції насіння та 

удобрення. В результаті сумісної дії цих технологічних прийомів вміст хлорофілу 

(a+b) у сорту Вільшанка зріс на 0,44-1,11 мг/г сирої маси, у сорту Сузір’я – на 

0,45-1,16 мг/г сирої маси, або на 30,77-77,62 та 28,48-73,42 %, відповідно.  

Максимальний вміст фотосинтетичних пігментів було відмічено за умови 

поєднання бактеризації насіння Фосфонітрагіном та внесення мінеральних 

добрив у нормі N30Р60К60 + N15 у фазу бутонізації – 2,54-2,74 мг/г сирої маси, 

залежно від сорту. На всіх варіантах аналізування вища сумарна концентрація  

хлорофілу a+b властива сорту Сузір’я. 

На дію агротехнічних заходів та особливо умови мінерального живлення 

[261] фотосинтетичний апарат рослин реагує не лише зміною загального вмісту 

хлорофілу, але й співвідношенням між його фракціями – a і b [124]. Відомо, що 

інтенсивність фотосинтезу залежить, в основному, від концентрації та активності 

хлорофілу a і b. Проте, лише хлорофіл a є первинним донором електронів та 

відповідає за здатність рослин до фотосинтезу [117]. 

За результатами досліджень встановлено, що незалежно від факторів, що 

вивчались, у рослин сортів Вільшанка та Сузір’я вміст хлорофілу а переважав  

вміст хлорофілу b, майже в 2,5 рази (рис. 4.3, 4.4). 

 

Зміст варіантів: 1 – контроль, 2 – P60K60, 3 – N15P60K60, 4 – N30P60K60, 5 – N45P60K60, 6 –P60K60 

+N15, 7 – N15Р60К60 + N15 у фазі бутонізації, 8 – N30Р60К60 + N15 у фазі бутонізації  

Рис. 4.3 Вміст хлорофілу (a і b) в листках сої сорту Сузір’я у фазі цвітіння 

залежно від впливу норм мінеральних добрив (середнє за 2013-2015 рр.). 
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Зміст варіантів: 1 – контроль, 2 – інокуляція, 3 – P60K60 та інокуляція, 4 – N15P60K60 та 

інокуляція, 5 – N30P60K60 та інокуляція, 6 – N45P60K60 та інокуляція, 7 – P60K60 +N15 та 

інокуляція, 8 – N15Р60К60 + N15 та інокуляція, 9 – N30Р60К60 + N15 та інокуляція 

Рис. 4.4 Вміст хлорофілу (a і b) в листках сої сорту Сузір’я у фазі 

цвітіння залежно від впливу інокуляції та норм мінеральних добрив (середнє 

за 2013-2015 рр.). 
 

У сорту Сузір’я, в розрізі варіантів досліду кількість хлорофілу а у фазі 

цвітіння становила 1,11-2,03 мг/г сирої маси, а хлорофілу b – 0,47-0,71 мг/г сирої 

маси. Покращення живлення рослин за рахунок внесення мінеральних добрив та 

бактеризації насіння позитивно впливало на зростання, як хлорофілу а, так і 

хлорофілу b. 

Отже, всі фактори, що були поставлені на вивчення, мали позитивний 

вплив на вміст хлорофілу (a і b) в листках сої сортів Вільшанка та Сузір’я. 

Максимальна концентрація зелених пігментів хлорофілу a+b – 2,54-2,74 мг/г 

сирої маси відмічена за умови поєднання бактеризації насіння Фосфонітрагіном 

та внесення мінеральних добрив у нормі N30Р60К60 + N15 у фазу бутонізації. В 

рослинах зазначених варіантів відмічено і вищий вміст хлорофілу а. Сорту 

Сузір’я характерний вищий вміст фотосинтетичних пігментів. Виявлені 

залежності засвідчують сортову реакцію на дію і взаємодію досліджуваних 

факторів та сортову чутливість, що дуже важливо при запровадженні нових 

технологій їх вирощування.  
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 4.4 Динаміка чистої продуктивності фотосинтезу 

 

Важливим показником, що тісно корелює з рівнем урожайності насіння та 

вказує на реальні можливості агробіоценозу щодо синтезу органічних речовин є 

чиста продуктивність фотосинтезу (ЧПФ), яка характеризує продуктивність 

фотосинтетичної роботи кожної одиниці асиміляційної поверхні посіву щодо 

накопичення сухої речовини за одиницю часу [3, 194, 270]. 

Чиста продуктивність фотосинтезу відображає кількість сухої біомаси 

рослин, що створюється в процесі фотосинтезу впродовж доби з розрахунку на 

1 м2 поверхні листя. На відміну від загальної продуктивності фотосинтезу, даний 

показник не враховує органічну масу, використану рослинами на дихання, а 

лише ту, що накопичується за добу [80, 214]. 

На думку багатьох науковців [35, 165, 269], ЧПФ дозволяє відобразити 

динамічні зміни, які відбуваються під час росту рослин і формування ними 

органічної речовини в окремі міжфазні періоди, а тому є показником, що 

характеризує потенційні можливості рослин та дозволяє спрогнозувати рівень їх 

врожайності. Хоча тісна пряма залежність між найвищими значеннями ЧПФ і 

врожайності насіння сої спостерігається не завжди. 

За результатами досліджень авторів [10, 87, 148, 205, 295], показник ЧПФ 

є досить пластичною ознакою, яка під дією сортових особливостей,  зовнішніх 

факторів (погодно-кліматичні та ґрунтові умови) та технологічних прийомів 

вирощування може змінюватись у значних межах. 

Відомо, що динаміка чистої продуктивності фотосинтезу має синусоїдний 

характер [13, 73, 80, 157, 164, 262]. Найвищою ЧПФ в посівах сої є в період від 

початку формування листкового апарату до початку цвітіння [27, 165, 214]. 

Впродовж наступних періодів вегетації відмічається зниження інтенсивності 

накопичення органічної речовини: в період від початку до кінця цвітіння – майже 

вдвічі, але в проміжку від кінця цвітіння до повного наливу насіння – дещо 

зростає. Найменші значення чистої продуктивності фотосинтезу 

спостерігаються в період від повного наливу насіння до настання фізіологічної 
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стиглості, що пояснюється коливанням інтенсивності відтоку продуктів 

асиміляції впродовж вегетації [73]. 

Встановлено, що покращення умов мінерального живлення за рахунок 

внесення мінеральних добрив та проведення бактеризації насіння 

Фосфонітрагіном позитивно впливало на інтенсивність накопичення посівами 

сої сухої речовини, що в підсумку сприяло зростанню значень чистої 

продуктивності фотосинтезу та формуванню величини господарсько цінної 

частини врожаю (табл. 4.4). 

Найвищі значення ЧПФ як у сорту Вільшанка  (2,10-4,01 г/м2 за добу), так 

і в сорту Сузір’я (2,29-4,21 г/м2 за добу) формувалися за період від повних сходів 

до початку цвітіння, що з одного боку обумовлювалось інтенсивними темпами 

наростання вегетативної маси, з іншого – завдяки ще незначній площі листкової 

поверхні рослин у даній фенологічній фазі розвитку, взаємозатінення рослин 

було відсутнє, що сприяло проходженню фотосинтезу в листках нижнього і 

верхнього ярусів з однаковою інтенсивністю. 

У період від початку до кінця цвітіння, внаслідок перерозподілу поживних 

речовин та їх використання на формування генеративних органів, інтенсивність 

чистої продуктивності фотосинтезу у розрізі варіантів досліду знижувалась до 

0,92-1,73 г/м2 за добу у сорту Вільшанка та 1,21-2,03 г/м2 за добу – у сорту Сузір’я.  

Починаючи з кінця цвітіння до повного наливу насіння ЧПФ знову 

зростала, досягаючи свого другого максимуму (1,45-2,48 г/м2 за добу), який, 

порівняно з першим зростанням чистої продуктивності фотосинтезу, був помітно 

нижчим. Найнижчі значення даного показника (0,28-0,83 г/м2 за добу) на всіх 

варіантах досліду були зафіксовані у період від повного наливу насіння до 

настання фізіологічної стиглості. 

Нами встановлено, що на величину чистої продуктивності фотосинтезу 

впливали всі досліджувані фактори: бактеризація насіння препаратом на основі 

штамів бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і фосформобілізуючих 

мікроорганізмів (B. mucilaginosus), внесення мінеральних добрив та біологічні 

особливості сортів (рис. 4.5). 
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Таблиця 4.4 

Динаміка чистої продуктивності фотосинтезу рослин сої залежно від 

елементів технології вирощування, г/м2·добу (у середньому за 2013-2015 рр.), 

**M±m 

У
д
о
б
р
ен

н
я
*

 

Фаза росту і розвитку рослин 

повні сходи – 

початок цвітіння 

початок цвітіння 

– кінець цвітіння 

кінець цвітіння – 

повний налив 

насіння 

повний налив насіння 

- фізіологічна 

стиглість 

передпосівна інокуляція насіння*** 

б/і і б/і і б/і і б/і і 

Вільшанка 

1 2,10±0,2 2,65±0,2 0,92±0,1 1,15±0,3 1,45±0,1 1,57±0,3 0,28±0,02 0,40±0,05 

2 2,43±0,2 3,07±0,3 1,04±0,2 1,29±0,2 1,51±0,2 1,79±0,5 0,31±0,03 0,43±0,1 

3 2,75±0,1 3,42±0,5 1,11±0,1 1,37±0,3 1,58±0,4 1,89±0,5 0,34±0,2 0,47±0,1 

4 3,02±0,4 3,78±0,4 1,24±0,1 1,48±0,4 1,67±0,3 2,02±0,4 0,38±0,3 0,51±0,2 

5 3,22±0,4 4,01±0,8 1,31±0,2 1,57±0,3 1,72±0,3 2,16±0,3 0,40±0,1 0,55±0,1 

6 2,52±0,3 3,27±0,2 1,16±0,3 1,40±0,2 1,61±0,2 1,92±0,4 0,36±0,2 0,49±0,2 

7 2,83±0,4 3,51±0,8 1,38±0,4 1,66±0,3 1,77±0,4 2,23±0,3 0,42±0,4 0,62±0,3 

8 3,11±0,6 3,85±0,8 1,46±0,1 1,73±0,2 1,85±0,5 2,31±0,5 0,46±0,1 0,67±0,3 

Сузір’я 

1 2,29±0,2 2,81±0,4 1,21±0,1 1,47±0,3 1,58±0,3 1,78±0,2 0,36±0,2 0,51±0,1 

2 2,71±0,4 3,36±0,7 1,35±0,2 1,59±0,2 1,80±0,2 1,98±0,3 0,40±0,3 0,55±0,3 

3 3,08±0,5 3,79±0,6 1,42±0,2 1,68±0,3 1,91±0,3 2,10±0,2 0,42±0,3 0,60±0,5 

4 3,39±0,6 4,15±0,9 1,54±0,3 1,80±0,3 1,98±0,2 2,24±0,2 0,47±0,5 0,65±0,5 

5 3,42±0,4 4,21±1,0 1,63±0,3 1,90±0,5 2,06±0,5 2,30±0,3 0,51±0,6 0,72±0,6 

6 2,82±0,3 3,61±0,9 1,45±0,2 1,72±0,5 1,95±0,3 2,17±0,2 0,43±0,4 0,61±0,3 

7 3,18±0,3 3,91±0,8 1,70±0,3 1,96±0,4 2,15±0,4 2,36±0,1 0,57±0,3 0,78±0,4 

8 3,40±0,5 4,17±1,0 1,78±0,2 2,03±0,3 2,23±0,4 2,48±0,1 0,62±0,4 0,83±0,5 

Примітка: *1 – Без добрив (контроль); 2 – P60K60; 3 – N15P60K60; 4 – N30P60K60; 

5 – N45P60K60; 6 – P60K60 +N15; 7 – N15Р60К60 + N15; 8 – N30Р60К60 + N15. 

**M ± m – довірчий інтервал середньої арифметичної на 5 %-му рівні значущості; **б/і 

– насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння.  

***б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 
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          Вільшанка                                                         Сузір’я  

 

Рис. 4.5 Динаміка чистої продуктивності фотосинтезу у сортів сої 

Вільшанка та Сузір’я залежно від інокуляції та норм мінеральних добрив 

(середнє за 2013-2015 рр.). 

 

У середньому за роки досліджень інокуляція насіння Фосфонітрагіном 

сприяла зростанню чистої продуктивності фотосинтезу, яка в період від повних 

сходів до початку цвітіння перевищувала значення контрольного варіанту на 

0,55 г/м2 за добу у сорту сої Вільшанка та на 0,52 г/м2 за добу – у сорту Сузір’я. 

Позитивний вплив на формування інтенсивності чистої продуктивності 

фотосинтезу мали також мінеральні добрива, що співпадає з результатами 

досліджень й інших авторів [264]. Так, на варіантах, де вносили P60K60 величина 

чистої продуктивності фотосинтезу від сходів до початку цвітіння зростала, 

порівняно до контролю, у сорту Вільшанка на 0,33 г/м2 за добу, у сорту Сузір’я 

– на 0,42 г/м2 за добу. Внесення повного мінерального удобрення підвищувало 

ЧПФ на 0,65-1,01 г/м2 за добу у скоростиглого сорту та 0,79-1,11 г/м2 за добу – у 

середньостиглого сорту.  

Більш ефективним було поєднання технологічних заходів інокуляції та 

внесення мінеральних добрив, в результаті чого чиста продуктивність 

фотосинтезу зростала, відповідно, на 0,97-1,91 та 1,07-1,92 г/м2 за добу. 
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Найвищий рівень ЧПФ в період повні сходи-початок цвітіння відмічено на 

варіанті, що передбачав проведення бактеризації насіння Фосфонітрагіном та 

внесення N45P60K60.  

У період цвітіння за інтенсивністю ЧПФ найбільш продуктивними були 

варіанти, на яких азотні добрива вносили роздрібним способом: N15-30 під 

передпосівну культивацію та ще N15 у підживлення у фазі бутонізації на фоні 

бактеризації насіння. Аналогічна тенденція спостерігалась і в наступні періоди 

вегетації рослин обох сортів, що вивчались. 

Таким чином, встановлено, що динаміка формування чистої 

продуктивності фотосинтезу впродовж вегетації рослин сої мала чітко 

виражений синусоїдний характер. У період від початку цвітіння до настання 

фізіологічної стиглості рослини сортів Вільшанка та Сузір’я формували 

максимальні значення ЧПФ за умови проведення бактеризації насіння 

препаратом на основі штамів бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і 

фосформобілізуючих мікроорганізмів (B. mucilaginosus) та внесення 

мінеральних добрив у нормі N30Р60К60 + N15 у фазі бутонізації. В період від кінця 

цвітіння до повного наливу насіння прибавка до контролю на вказаних 

варіантах становила 59,3 та 57,0 %.  

 

Висновки до розділу 4 

Викладені у цьому розділі результати досліджень щодо впливу інокуляції 

та норм мінеральних добрив на фотосинтетичну продуктивність посівів сої 

дозволяють зробити наступні висновки: 

1. Найбільша площа асиміляційної поверхні у сортів Вільшанка 

(45,1 тис. м2/га) та Сузір’я (46,8 тис. м2/га) була сформована у фазі наливу 

насіння за поєднання інокуляції насіння Фосфонітрагіном із внесенням 

мінеральних добрив у нормі N30Р60К60 + N15. Отримані результати приростів 

листкової поверхні були достовірними і перевищували контрольні значення, 

відповідно, на 29,6 та 31,1 %. 
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2. Максимальний рівень фотосинтетичного потенціалу посівів сорту 

Вільшанка (3,481 млн м2·діб/га) та сорту Сузір’я (3,647 млн м2·діб/га) відмічено 

за період повні сходи-фізіологічна стиглість на варіантах, де проводили 

бактеризацію насіння препаратом на основі штамів бульбочкових бактерій 

(Br. japonicum) і фосформобілізуючих мікроорганізмів (B. mucilaginosus) та 

вносили N30Р60К60 + N15 у фазі бутонізації, що перевищувало ділянки 

контрольного варіанту, відповідно, на 66,0 та 67,1 %. 

3. Найкращі умови для синтезу хлорофілу (a + b) у листках рослин сої – 

на рівні 2,54 мг/г сирої маси у сорту Вільшанка та 2,74 мг/г сирої маси – у сорту 

Сузір’я були сформовані за взаємодії факторів інокуляції насіння препаратом 

на основі штамів бульбочкових і фосформобілізуючих бактерій та внесення  

N30P60K60 в основне удобрення та N15 у фазі бутонізації.  Концентрація 

хлорофілу (a+b) на контрольному варіанті була нижчою за наведені значення, 

відповідно, на 77,6 та 73,4 %. 

4. Динаміка формування показників чистої продуктивності фотосинтезу 

впродовж вегетації рослин сої, мала чітко виражений синусоїдний характер. 

Найвищого рівня ЧПФ досягала у сорту Вільшанка  (2,10-4,01 г/м2 за добу) та 

сорту Сузір’я (2,29-4,21 г/м2 за добу) впродовж періоду від повних сходів до 

початку цвітіння. З кінця цвітіння до повного наливу насіння ЧПФ знову 

зростала, досягаючи свого другого максимуму (1,45-2,48 г/м2 за добу).  

У період від початку цвітіння до настання фізіологічної стиглості найбільш 

продуктивними за даним показником були посіви сортів, де проводили 

бактеризацію насіння Фосфонітрагіном та вносили мінеральні добрива у нормі 

N30Р60К60 + N15 у фазі бутонізації.  

Результати розділу 4 опубліковано у публікаціях [238, 239, 244, 245, 280]. 
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РОЗДІЛ 5 

СИМБІОТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСІВІВ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД 

ВПЛИВУ НОРМ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ 

 

Симбіотична фіксація молекулярного азоту атмосфери бульбочковими 

бактеріями роду Rhizobium в симбіозі із рослинами родини бобових (Fabaceae), 

на рівні з іншим глобальним процесом – фотосинтезом, є унікальним 

біологічним явищем живої природи планетарного значення та одним з головних 

факторів забезпечення ґрунту біологічним азотом [43]. 

Завдяки азотфіксації, рослини сої частково або навіть повністю 

задовольняють свою потребу в азоті, що зменшує їх залежність від наявності 

азотних сполук в ґрунті та дозволяє вирощувати за відсутності або мінімального 

використання азотних добрив [43, 204]. Однак, симбіотична взаємодія між 

рослинами сої та бульбочковими бактеріями не  завжди характеризується високою 

ефективністю щодо фіксації молекулярного азоту із атмосфери повітря [123].  

На рівень активності симбіозу суттєво впливають комплементарність 

симбіотичних партнерів, гідротермічний режим, азотне живлення та інші 

чинники [121, 172, 184, 185, 283], тому при вирощуванні високопродуктивних 

сортів сої не завжди вдається повною мірою забезпечити її рослини азотом за 

рахунок біологічної азотфіксації. В результаті, азотне живлення бобових 

культур, яке ґрунтується лише на біологічно фіксованому азоті, піддається 

певному ризику, оскільки необхідну кількість азоту рослини можуть одержати 

лише за умови достатнього розвитку симбіотичного апарату та активної його 

діяльності. За недостатнього надходження біологічного азоту соя з культури, що 

акумулює фіксований азот, перетворюється в культуру, яка використовує азот 

ґрунту [130]. Тому застосування бактеріальних препаратів не виключає 

можливість внесення помірних доз азотних мінеральних добрив, оскільки 

недостатня концентрація цього елементу живлення, особливо на початкових 

етапах росту рослини, часто є причиною низької інтенсивності процесу 

фотосинтезу [38, 43, 172]. 
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Таким чином, не дивлячись на значну кількість робіт, присвячених 

вивченню співвідношення автотрофного та симбіотичного азотного  живлення 

рослин сої дане питання не є достатньо вивченим, оскільки істотно залежить від 

сорту та умов вирощування. 

 

5.1 Формування симбіотичного апарату у рослин сої 

 

Одна з найбільш унікальних особливостей сої – здатність у симбіозі з 

азотфіксуючими бульбочковими бактеріями засвоювати азот повітря, завдяки 

чому у біологічний кругообіг вводиться величезна кількість атмосферного азоту  

[43, 286]. За сприятливих умов соя може біологічно фіксувати до 180 кг/га та 

більше азоту, який на відміну від азоту мінеральних добрив, не забруднює 

навколишнє середовища та краще засвоюється іншими рослинами, що робить 

сою цінним попередником для наступних культур сівозміни [142]. 

Завдяки симбіозу з ризобіями рослини бобових культур менш залежні від 

наявності сполук азоту в ґрунті та більш стійкі до дії стресових чинників, 

покращується фітосанітарний стан їх посівів, зростає інтенсивність фотосинтезу, 

у сої збільшується в середньому на 20-35 % урожай та на 5-6 % – вміст у її насінні 

білка [116, 173, 209]. 

Оскільки бульбочкові бактерії у складі мікробіоценозу насіння сої не 

виявлені [125], для формування ефективного соєво-ризобіального симбіозу 

обов’язковим агрозаходом є штучна інокуляція насіння високоактивними 

штамами специфічних бульбочкових бактерій, які  характеризуються високою 

екологічною пластичністю і комплементарністю до широкого спектру сучасних 

сортів. Створення ефективної симбіотичної системи шляхом ретельного добору 

симбіотичних партнерів в значній мірі підвищує реалізацію генетичного 

потенціалу сої [43, 121, 172]. 

Однак, симбіотична взаємодія макро- і мікросимбіонтів не завжди 

відмічається високою ефективністю щодо фіксації молекулярного азоту, що 
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обумовлюється різноманітними екологічними факторами: біотичними, 

абіотичними та антропогенними [121, 123]. 

Одним з факторів інтенсифікації симбіотичної азотфіксації є 

використанням різних норм мінеральних добрив [207]. Найбільш дискусійним є 

питання доцільності та строків внесення азотних добрив під бобові культури 

[202, 213, 254, 264]. За вирощування сої без проведення бактеризації насіння 

відмічається різке збільшення виносу азоту з ґрунту [204]. 

Інтенсивність азотфіксації рослинами сої в різні періоди їх вегетації 

неоднакова. Найбільш інтенсивно засвоєння молекулярного азоту у сої 

проходить у фазі цвітіння, формування і наливу насіння за температури повітря 

24-28 ºС та відносної вологості 40-60 %. Активна робота бульбочок триває 

близько 40-45 діб, в подальшому відбувається зниження їх здатності до 

азотфіксації, вони старіють та відмирають з одночасним утворенням на коренях 

нових активних бульбочок [33]. 

У наших дослідженнях ми вивчали особливості формування 

симбіотичного апарату рослин сої під впливом інокуляції та норм мінеральних 

добрив. Згідно результатів аналізу отриманих експериментальних даних 

встановлений позитивний вплив досліджуваних елементів технології 

вирощування на формування кількості та маси бульбочок на коренях сої.  

Визначено, що впродовж вегетації рослин кількість бульбочок поступово 

зростає, досягаючи свого максимуму у фазі наливу насіння, та знижується з 

наближенням фази фізіологічної стиглості (табл. 5.1, табл. 5.2).  

У середньому за три роки досліджень у фазі бутонізації на контрольному 

варіанті (без внесення добрив та проведення інокуляції насіння) на коренях 

однієї рослини сої сорту Вільшанка формувалося 10,1 бульбочок, сорту Сузір’я 

– 11,8 бульбочок, з них активних – відповідно 6,6 та 8,1 шт./рослині. Внесення 

фосфорно-калійних добрив (P60K60) сприяло зростанню загальної кількості 

бульбочок у скоростиглого сорту на 3,4 шт./рослині, у середньостиглого – на 

4,1 шт./рослині, з них активних, відповідно, на 3,6 та 4,3 шт./рослині. Більш 

інтенсивне наростання загальної кількості бульбочок та їх активної частини було 
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відмічене за внесення повного мінерального удобрення, проте, з урахуванням норм 

і строків внесення азотних добрив мало свої відмінності.  

Таблиця 5.1 

Динаміка загальної кількості бульбочок у рослин сої залежно від 

удобрення та інокуляції, шт./рослину (у середньому за 2013-2015 рр.) 

Удобрення 

Фаза росту і розвитку рослин 

бутонізація повне цвітіння 
налив  

насіння 

фізіологічна 

стиглість 

передпосівна інокуляція насіння* 

б/і і б/і і б/і і б/і і 

Вільшанка 

Без добрив (контроль) 10,1 25,1 14,2 29,6 18,2 39,8 12,0 22,3 

P60K60 13,5 28,3 19,4 32,4 25,4 41,5 14,1 23,8 

N15P60K60 16,0 28,9 21,1 32,7 26,2 43,1 14,9 25,4 

N30P60K60 19,2 29,5 22,2 33,4 31,5 45,2 16,3 27,5 

N45P60K60 12,6 17,7 17,8 23,1 24,5 33,4 12,8 17,2 

P60K60 +N15  13,7 28,2 20,2 32,6 26,2 44,3 15,0 25,6 

N15Р60К60 + N15   16,2 28,7 22,8 34,3 33,2 50,0 18,3 28,3 

N30Р60К60 + N15   19,4 29,0 25,2 35,4 34,5 51,3 19,1 28,5 

Сузір’я 

Без добрив (контроль) 11,8 26,7 20,5 38,1 24,5 48,3 12,3 22,5 

P60K60 15,9 30,8 26,3 41,6 33,1 52,2 14,7 24,4 

N15P60K60 21,1 32,6 29,1 43,2 35,2 53,0 15,2 25,9 

N30P60K60 25,2 35,6 32,2 44,8 38,4 54,1 16,7 27,7 

N45P60K60 14,7 21,1 25,7 33,6 29,3 40,9 13,9 17,3 

P60K60 +N15  16,0 30,8 27,1 42,8 36,0 53,8 15,2 26,2 

N15Р60К60 + N15   21,0 32,3 33,2 46,1 40,2 56,5 18,6 29,0 

N30Р60К60 + N15   24,9 35,2 34,6 47,2 41,4 57,1 19,7 29,1 

НІР0,05 загальна 

НІР0,05 сорт 

НІР0,05 удобрення 

НІР0,05 інокуляція 

3,44 

1,23 

2,57 

1,23 

4,05 

1,39 

3,08 

1,39 

5,21 

1,56 

3,46 

1,56 

2,71 

0,98 

1,28 

0,98 

*Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 
 

За даними багатьох дослідників [12, 14, 43, 276] невеликі стартові дози 

азоту (15-30 кг/га) посилюють процес формування бульбочок на коренях рослин 

сої в початковий період їх росту. Внесення вищих доз азоту пригнічує розвиток 

бульбочкових бактерій. 
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Таблиця 5.2 

Динаміка кількості активних бульбочок у рослин сої залежно від 

удобрення та інокуляції, шт./рослину (у середньому за 2013-2015 рр.) 

Удобрення 

Фаза росту і розвитку рослин 

бутонізація повне цвітіння 
налив  

насіння 

фізіологічна 

стиглість 

передпосівна інокуляція насіння* 

б/і і б/і і б/і і б/і і 

Вільшанка 

Без добрив (контроль) 6,6 20,5 11,9 25,2 14,5 34,6 3,9 13,1 

P60K60 10,2 23,8 17,1 26,8 21,2 36,4 5,8 14,9 

N15P60K60 12,5 24,1 17,9 27,3 23,5 37,8 6,1 15,5 

N30P60K60 15,6 24,5 18,2 27,7 27,3 40,0 6,5 15,7 

N45P60K60 8,4 12,0 13,2 17,6 19,4 27,0 4,0 6,7 

P60K60 +N15  10,4 23,7 17,7 27,1 23,6 38,6 6,2 15,6 

N15Р60К60 + N15   12,7 23,8 19,4 29,0 29,4 42,8 8,3 15,9 

N30Р60К60 + N15   15,8 23,6 20,8 29,4 30,0 43,3 8,3 16,0 

Сузір’я 

Без добрив (контроль) 8,1 22,2 18,1 34,8 20,7 42,8 4,1 13,3 

P60K60 12,4 26,5 24,2 36,1 28,7 47,3 6,2 15,2 

N15P60K60 17,6 27,6 25,7 37,5 31,3 47,8 6,7 15,7 

N30P60K60 21,4 30,4 27,9 38,7 33,9 48,3 6,8 16,0 

N45P60K60 10,1 16,7 21,6 26,4 24,0 33,8 4,3 7,1 

P60K60 +N15  12,6 26,0 24,7 36,6 32,3 48,0 6,8 16,6 

N15Р60К60 + N15   17,4 27,2 29,7 40,7 35,9 50,3 8,8 16,1 

N30Р60К60 + N15   21,1 29,6 29,9 41,0 36,8 51,0 8,4 16,3 

НІР0,05 загальна 

НІР0,05 сорт 

НІР0,05 удобрення 

НІР0,05 інокуляція 

1,38 

0,49 

1,03 

0,49 

1,62 

0,56 

1,23 

0,56 

2,13 

0,62 

1,38 

0,62 

1,08 

0,39 

0,51 

0,39 

*Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 
 

Результати наших досліджень підтверджують ефективність невеликих доз 

азотних добрив при формуванні симбіотичного апарату. За внесення стартової 

дози N15-30 на фоні P60K60 загальна кількість бульбочок у сорту Вільшанка 

зростала, відносно контролю, на 5,9-9,1 шт./рослину, у сорту Сузір’я – на 9,3-

13,4 шт./рослину, в тому числі кількість активних бульбочок, відповідно – на 5,9-

9,0 та 9,5-13,3 шт./рослині.  
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Доза азотних добрив N45 на фоні P60K60 пригнічувала симбіотичний процес, 

в результаті чого приріст кількості бульбочок відносно неудобреного варіанту, у 

сорту Вільшанка не перевищував 2,5 шт./рослину, у сорту Сузір’я – 

2,9 шт./рослину, з них активних – відповідно, 1,8 та 2,0 шт./рослину. 

Формування кількості бульбочок на коренях рослин сої обох сортів 

більшою мірою визначалось бактеризацією насіння Фосфонітрагіном, аніж 

мінеральним удобренням. Інокуляція насіння препаратом на основі штамів 

бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і фосформобілізуючих мікроорганізмів 

(B. mucilaginosus) сприяла покращенню поживного режиму в посівах сої та 

підвищувала загальну кількість бульбочок і їх активну частину у сорту 

Вільшанка, відповідно, на 15,0 та 13,9 шт./рослину та сорту Сузір’я – на 14,9 та 

14,1 шт./рослину. Бульбочки інокульованих рослин мали рожеве забарвлення, 

що вказувало на наявність леггемоглобіну та їх здатність до активної біологічної 

фіксації молекулярного азоту. 

Найефективнішим агрозаходом при створенні максимально сприятливих 

умов для формування симбіотичного партнерства виявилась сумісна дія 

бактеризації насіння та внесення мінеральних добрив у нормі N30P60K60. У 

результаті, на коренях рослин сорту Вільшанка у фазі бутонізації була 

сформована загальна кількість бульбочок на рівні 29,5 шт./рослині, з них 

активних – 24,5 шт./рослині, у сорту Сузір’я – 35,6 та 30,4 шт./рослині. 

До фази наливу насіння, в якій за даними досліджень було відмічене 

максимальне наростання як загальної кількості бульбочок, так і їх активної 

складової, відбувся деякий перерозподіл між варіантами досліду за кількістю 

сформованих бульбочок на коренях рослин обох сортів. 

Встановлено, що внесення мінеральних добрив збільшувало загальну 

кількість бульбочок на коренях рослин сої у скоростиглого сорту від 

25,4 шт./рослину на фоні Р60К60 до 34,5 шт./рослину за внесення N30Р60К60+N15, у 

середньостиглого сорту – від 33,1 до 41,4 шт./рослину. Відповідно, зростала і 

кількість активних бульбочок: від 21,2 до  30,0 та від 28,7 до 36,8 шт./рослину. 
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Найбільш сприятливі умови для формування максимальної кількості 

бульбочок були сформовані за сумісної дії оброблення насіння Фосфонітрагіном та 

внесення N30Р60К60+N15 – 51,3 шт./рослину, в тому числі активних 43,3 шт./рослину, 

у сорту Вільшанка та від 57,1 та 51,0 шт./рослину – у сорту Сузір’я (рис. 5.1). 
 

 

Зміст варіантів: 1 – контроль, 2 – P60K60, 3 – N15P60K60, 4 – N30P60K60, 5 – N45P60K60, 6 – P60K60 

+N15, 7 – N15Р60К60 + N15 у фазі бутонізації, 8 – N30Р60К60 + N15 у фазі бутонізації  

 

Рис. 5.1 Кількість бульбочок на рослинах сої сорту Сузір’я у фазі наливу 

насіння залежно від норм мінеральних добрив та інокуляції, шт./рослину 

(у середньому за 2013-2015 рр.)  

 

Ще одним вагомим показником активності фіксації азоту повітря бобовими 

культурами, в тому числі, соєю є маса бульбочок і тривалість їх функціонування.  

Згідно результатів трирічних спостережень, за значеннями загальної маси 

кореневих бульбочок і масою їх активної частини відмічалась закономірності, 

відмічені при аналізуванні динаміки кількості бульбочок (табл. 5.3, 5.4). У фазі 

бутонізації  загальна маса бульбочок становила 0,29-0,95 г/рослину, з них маса 

активних бульбочок – 0,19-0,70 г/рослину, залежно від варіанту досліду. 

Найменші значення за даним показником були на контрольних варіантах: у 

сорту Вільшанка 0,29 та 0,19 г/рослину, у сорту Сузір’я – 0,33 та 0,22 г/рослину, 

відповідно. За проведення бактеризації насіння та внесення N30P60K60 було 

отримано найбільшу як загальну масу бульбочок у досліді під час бутонізації 
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рослин, так і масу активних бульбочок – відповідно, 0,84 та 0,58 г/рослину у 

сорту Вільшанка та 0,95 і 0,70 г/рослину – у сорту Сузір’я. 

Таблиця 5.3 

Динаміка загальної маси бульбочок у рослин сої залежно від 

удобрення та інокуляції, г/рослину (у середньому за 2013-2015 рр.) 

Удобрення 

Фаза росту і розвитку рослин 

бутонізація повне цвітіння 
налив  

насіння 

фізіологічна 

стиглість 

передпосівна інокуляція насіння* 

б/і і б/і і б/і і б/і і 

Вільшанка 

Без добрив (контроль) 0,29 0,67 0,45 0,97 0,61 1,27 0,27 0,54 

P60K60 0,34 0,75 0,58 1,04 0,78 1,32 0,32 0,60 

N15P60K60 0,41 0,79 0,65 1,06 0,86 1,36 0,35 0,68 

N30P60K60 0,52 0,84 0,77 1,08 0,92 1,39 0,41 0,72 

N45P60K60 0,30 0,47 0,53 0,80 0,73 0,97 0,28 0,41 

P60K60 +N15  0,36 0,76 0,63 1,05 0,87 1,37 0,36 0,70 

N15Р60К60 + N15   0,43 0,77 0,79 1,10 0,95 1,43 0,44 0,76 

N30Р60К60 + N15   0,54 0,82 0,86 1,14 0,97 1,45 0,47 0,78 

Сузір’я 

Без добрив (контроль) 0,33 0,78 0,61 1,23 0,77 1,49 0,30 0,63 

P60K60 0,38 0,84 0,84 1,30 0,87 1,61 0,35 0,68 

N15P60K60 0,56 0,90 0,93 1,37 0,98 1,68 0,41 0,75 

N30P60K60 0,68 0,95 1,05 1,43 1,11 1,75 0,45 0,81 

N45P60K60 0,35 0,54 0,78 1,10 0,83 1,24 0,32 0,48 

P60K60 +N15  0,39 0,84 0,87 1,33 1,00 1,71 0,43 0,77 

N15Р60К60 + N15   0,53 0,89 1,09 1,47 1,21 1,81 0,52 0,85 

N30Р60К60 + N15   0,67 0,91 1,15 1,52 1,29 1,84 0,56 0,87 

НІР0,05 загальна 

НІР0,05 сорт 

НІР0,05 удобрення 

НІР0,05 інокуляція 

0,16 

0,05 

0,09 

0,05 

0,20 

0,08 

0,13 

0,08 

0,31 

0,11 

0,18 

0,11 

0,14 

0,04 

0,08 

0,05 

*Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 
 

У подальшому, до настання фази наливу насіння, зі зростанням загальної 

кількості бульбочок та їх активної частини відмічалось і зростання їх маси – до 

рівня 0,61-1,45 та 0,51-1,26 г/рослину, відповідно, у сорту Вільшанка і 0,77-1,84 

та 0,63-1,56 г/рослину –  у сорту Сузір’я. У розрізі варіантів досліду найбільш 
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ефективними за створенням умов для високопродуктивного симбіотичного 

партнерства були ті, що передбачали бактеризацію насіння Фосфонітрагіном, та 

внесення N30Р60К60+N15 у фазі бутонізації.  

Таблиця 5.4 

Динаміка маси активних бульбочок у рослин сої залежно від удобрення та 

інокуляції, г/рослину (у середньому за 2013-2015 рр.) 

Удобрення 

Фаза росту і розвитку рослин 

бутонізація повне цвітіння 
налив  

насіння 

фізіологічна 

стиглість 

передпосівна інокуляція насіння* 

б/і і б/і і б/і і б/і і 

Вільшанка 

Без добрив (контроль) 0,19 0,46 0,39 0,85 0,51 1,07 0,10 0,21 

P60K60 0,23 0,51 0,52 0,92 0,66 1,12 0,12 0,23 

N15P60K60 0,28 0,56 0,59 0,96 0,73 1,16 0,14 0,27 

N30P60K60 0,36 0,58 0,70 0,98 0,78 1,19 0,16 0,28 

N45P60K60 0,20 0,28 0,46 0,69 0,60 0,78 0,11 0,16 

P60K60 +N15  0,24 0,50 0,56 0,94 0,75 1,17 0,15 0,28 

N15Р60К60 + N15   0,30 0,54 0,72 1,01 0,81 1,23 0,18 0,30 

N30Р60К60 + N15   0,38 0,55 0,80 1,06 0,83 1,26 0,19 0,30 

Сузір’я 

Без добрив (контроль) 0,22 0,53 0,52 1,07 0,63 1,22 0,11 0,23 

P60K60 0,26 0,58 0,72 1,15 0,72 1,33 0,14 0,26 

N15P60K60 0,39 0,64 0,84 1,23 0,81 1,39 0,16 0,29 

N30P60K60 0,48 0,70 0,93 1,28 0,92 1,46 0,18 0,32 

N45P60K60 0,23 0,37 0,67 0,93 0,68 0,98 0,12 0,18 

P60K60 +N15  0,27 0,56 0,77 1,18 0,83 1,42 0,17 0,30 

N15Р60К60 + N15   0,38 0,61 0,96 1,33 1,01 1,52 0,21 0,34 

N30Р60К60 + N15   0,46 0,66 1,05 1,39 1,07 1,56 0,23 0,35 

НІР0,05 загальна 

НІР0,05 сорт 

НІР0,05 удобрення 

НІР0,05 інокуляція 

0,10 

0,03 

0,06 

0,03 

0,13 

0,05 

0,08 

0,05 

0,12 

0,04 

0,09 

0,04 

0,09 

0,03 

0,05 

0,03 

*Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 
 

У результаті, загальна маса бульбочок у скоростиглого сорту становила 

1,45 г/рослину, з них маса активних бульбочок – 1,26 г/рослину, у сорту Сузір’я 

– відповідно, 1,84 та 1,56 г/рослину. 
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До настання фізіологічної стиглості рослин сої відмічалось зниження як 

кількості бульбочок, так і їх маси – до рівня 0,27-0,87 г/рослину за масою всіх 

бульбочок, та 0,10-0,35 г/рослину – за масою активних бульбочок.  У всі періоди 

спостережень найбільш потужний симбіотичний апарат за кількістю 

сформованих бульбочок та їх масою формував сорт Сузір’я (рис. 5.2).  

 

Зміст варіантів: 1 – контроль, 2 – P60K60, 3 – N15P60K60, 4 – N30P60K60, 5 – N45P60K60, 6 – 

P60K60 +N15, 7 – N15Р60К60 + N15 у фазі бутонізації, 8 – N30Р60К60 + N15 у фазі бутонізації  

 

Рис. 5.2 Маса бульбочок на рослинах сої сорту Сузір’я у фазі наливу 

насіння залежно від норм мінеральних добрив та інокуляції, г/рослину 

(у середньому за 2013-2015 рр.)  
 

Таким чином, передпосівна обробка насіння Фосфонітрагіном та роздрібне 

внесення азотних добрив на фоні P60K60 сприяли збільшенню кількості активних 

бульбочок на кореневій системі та їх масу у сорту Вільшанка, відповідно, до 42,8-

43,3 шт./рослину та 1,23-1,26 г/рослину і у сорту Сузір’я – 50,3-51,0 шт./рослину 

та 1,52-1,56 г/рослину. 

 

5.2. Загальний та активний симбіотичний потенціал посіву сої 

 

Рівень продуктивності бобових культур, у тому числі сої, значною мірою 

обумовлюється формуванням їх симбіотичних взаємовідносин з бульбочковими 

бактеріями [185]. За умови ефективного симбіозу зростає екологічний потенціал 
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обох партнерів: мікросимбіонт одержує елементи живлення та захист від впливу 

чинників зовнішнього середовища, макросимбіонт – отримує нову метаболічну 

функцію, таку як фіксація молекулярного азоту повітря [42, 43, 123, 129]. 

Одним з показників, які дозволяють оцінити ефективність бобово-

ризобіального симбіозу впродовж вегетаційного періоду є загальний та активний 

симбіотичний потенціал, величина якого визначається тривалістю роботи 

симбіотичного апарату. Зазвичай значення загального симбіотичного потенціалу 

(ЗСП) більші за значення активного симбіотичного потенціалу (АСП), оскільки 

загальний симбіоз триває від появи перших бульбочок на коренях рослин до 

повного їх розпаду, при цьому період активного симбіозу обмежується часом від 

появи до руйнування в бульбочках червоного пігменту [43, 57, 123, 197].  

Загальний симбіотичний потенціал має переважно теоретичне значення, 

оскільки зростання його величини не завжди обумовлює збільшення величини 

активного симбіотичного потенціалу, який в тій чи іншій мірі відображає вплив 

окремих чинників на рівень накопичення біологічного азоту [197]. 

Соя характеризується високою сортовою специфічністю до штаму 

бульбочкових бактерій [12, 184, 185, 187, 259], однак, розвиток її симбіотичних 

відносин, як і в інших зернобобових культур, залежить не лише від ефективної 

комплементарності рослинно-мікробних асоціацій, але й від окремих прийомів 

технології вирощування [174, 197]. Найбільш неоднозначним залишається 

питання доцільності застосування під сою азотних добрив [14, 48, 63, 65]. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що внесення 

мінеральних добрив та інокуляція насіння мали позитивний вплив на 

формування загального та активного симбіотичного потенціалу (табл. 5.5, 5.6).  

З поміж факторів, які були поставлені на вивчення, найсуттєвіше на 

формування величини симбіотичного потенціалу впливала інокуляція насіння, 

внаслідок чого відбувалось інтенсивніше заселення коренів рослин 

симбіотичними бактеріями та формування більшої кількості і маси бульбочок. 

Інокуляція насіння сої препаратом на основі штамів бульбочкових 

бактерій (Br. japonicum) і фосформобілізуючих мікроорганізмів 
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(B. mucilaginosus) забезпечила зростання ЗСП та АСП за період бутонізація - 

фізіологічна стиглість у сорту Вільшанка, відповідно, на 9,20 та 4,81 тис. кг·діб/га, 

у сорту Сузір’я – 9,53 та 5,46 тис. кг·діб/га, порівняно до контролю. 

Таблиця 5.5 

Динаміка формування загального симбіотичного потенціалу (ЗСП) 

залежно від норм мінеральних добрив та інокуляції насіння, тис. кг·діб/га 

(у середньому за 2013-2015 рр.) 

У
д
о
б
р
ен

н
я
*

 

Фаза росту і розвитку рослин За період 

бутонізація-

фізіологічна 

стиглість 
бутонізація 

повне 

цвітіння 

налив 

насіння 

фізіологічна 

стиглість 

передпосівна інокуляція насіння** 

б/і і б/і і б/і і б/і і б/і і 

Вільшанка 

1 1,35 2,67 6,47 10,07 7,31 11,08 0,52 1,03 15,65 24,85 

2 1,62 3,12 7,43 10,43 8,19 11,60 0,64 1,18 17,88 26,33 

3 1,98 3,56 8,09 10,67 8,81 11,93 0,75 1,25 19,63 27,41 

4 2,30 3,79 8,71 10,81 9,31 12,18 0,81 1,33 21,13 28,11 

5 1,51 2,16 6,93 8,83 7,61 10,00 0,56 0,83 16,61 21,82 

6 1,69 3,18 7,78 10,58 8,83 12,01 0,77 1,27 19,07 27,04 

7 2,03 3,23 8,79 10,97 9,49 12,87 0,86 1,39 21,17 28,46 

8 2,37 3,67 9,37 11,24 9,63 13,12 0,91 1,47 22,28 29,50 

Сузір’я 

1 1,41 2,98 7,39 10,87 8,17 12,07 0,61 1,19 17,58 27,11 

2 1,68 3,38 8,67 11,41 8,61 12,64 0,73 1,28 19,69 28,71 

3 2,07 3,67 9,21 11,72 9,21 13,38 0,81 1,37 21,30 30,14 

4 2,51 3,91 10,01 12,03 10,03 13,84 0,90 1,46 23,45 31,24 

5 1,58 2,11 8,61 10,27 8,37 10,83 0,67 0,87 19,23 24,08 

6 1,73 3,55 8,74 11,48 9,33 13,43 0,82 1,39 20,62 29,85 

7 2,06 3,64 10,18 12,21 10,71 13,96 0,98 1,53 23,93 31,34 

8 2,48 3,88 10,51 12,77 11,03 14,21 1,03 1,60 25,05 32,46 

НІР0,05 загальна 

НІР0,05 сорт 

НІР0,05 удобрення 

НІР0,05 інокуляція 

0,26 

0,12 

0,18 

0,12 

0,93 

0,34 

0,61 

0,34 

1,56 

0,52 

0,96 

0,52 

0,30 

0,11 

0,15 

0,11 

2,17 

1,10 

1,83 

1,10 

Примітка: *1 – Без добрив (контроль); 2 – P60K60; 3 – N15P60K60; 4 – N30P60K60; 

5 – N45P60K60; 6 – P60K60 +N15; 7 – N15Р60К60 + N15; 8 – N30Р60К60 + N15. 

**б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння 
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Таблиця 5.5 

Динаміка формування активного симбіотичного потенціалу (АСП) сої 

залежно від норм мінеральних добрив та інокуляції, тис. кг·діб/га 

(у середньому за 2013-2015 рр.) 

У
д
о
б
р
ен

н
я
*

 Фаза росту і розвитку рослин За період 

бутонізація-

фізіологічна 

стиглість 
бутонізація цвітіння 

налив 

насіння 

фізіологічна 

стиглість 

передпосівна інокуляція насіння** 

б/і і б/і і б/і і б/і і б/і і 

Вільшанка 

1 1,08 1,97 4,12 5,23 4,58 7,03 0,28 0,64 10,06 14,87 

2 1,37 2,46 4,39 5,48 5,11 7,38 0,34 0,72 11,21 16,04 

3 1,53 2,64 4,57 5,66 5,63 7,54 0,38 0,79 12,11 16,63 

4 1,67 2,81 4,83 5,80 6,14 7,82 0,42 0,84 13,06 17,27 

5 1,24 1,47 4,13 4,84 4,83 6,18 0,30 0,38 10,50 12,87 

6 1,40 2,46 4,48 5,58 5,70 7,58 0,40 0,81 11,98 16,43 

7 1,57 2,61 4,96 6,04 6,31 8,27 0,47 0,90 13,31 17,82 

8 1,70 2,71 5,20 6,30 6,58 8,41 0,56 0,97 14,11 18,40 

Сузір’я 

1 1,17 2,18 4,91 6,47 5,31 7,81 0,30 0,69 11,69 17,15 

2 1,49 2,58 5,39 6,87 5,78 8,32 0,38 0,78 13,04 18,55 

3 1,62 2,82 5,76 7,32 6,30 8,77 0,42 0,84 14,10 19,75 

4 1,73 3,02 6,14 7,51 6,81 9,09 0,47 0,89 15,15 20,51 

5 1,31 1,58 5,11 6,12 5,52 6,24 0,35 0,46 12,29 14,40 

6 1,51 2,57 5,51 7,09 6,37 8,91 0,45 0,86 13,84 19,43 

7 1,60 2,80 6,28 7,74 7,32 9,78 0,55 0,98 15,75 21,30 

8 1,72 2,97 6,39 8,03 7,51 10,17 0,66 1,06 16,28 22,23 

НІР0,05 загальна 

НІР0,05 сорт 

НІР0,05 удобрення 

НІР0,05 інокуляція 

0,24 

0,11 

0,16 
0,11 

0,89 

0,32 

0,56 
0,32 

1,44 

0,46 

0,89 
0,46 

0,21 

0,09 

0,14 
0,09 

1,05 

0,52 

0,87 

0,52  

Примітка: *1 – Без добрив (контроль); 2 – P60K60; 3 – N15P60K60; 4 – N30P60K60; 

5 – N45P60K60; 6 – P60K60 +N15; 7 – N15Р60К60 + N15; 8 – N30Р60К60 + N15. 

**б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 
 

Внесення мінеральних добрив збільшувало симбіотичний потенціал обох 

сортів, однак приріст його, залежно від норми азотних добрив був різним. 

Найменший ЗСП та АСП відмічено на варіантах, де вносили N45Р60К60 – у 
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скоростиглого сорту 16,61 та 10,50 тис. кг·діб/га, у середньостиглого сорту – 

19,23 та 12,29 тис. кг·діб/га. Роздрібне внесення азотних добрив сприяло 

підвищенню інтенсивності процесів життєдіяльності рослинного організму і в 

тому числі симбіотичного апарату. В результаті, на ділянках, де вносили 

N15Р60К60 + N15 та N30Р60К60 + N15 ЗСП та АСП зростав у сорту Вільшанка, 

відповідно, на 5,52-6,63 та 3,25-4,05 тис. кг·діб/га, у сорту Сузір’я – на 6,35-7,47 

та 4,06-4,59 тис. кг·діб/га. Найбільш ефективним було поєднання всіх 

технологічних елементів, що вивчались.  

У цілому, за період бутонізація - фізіологічна стиглість максимальні 

значення загального симбіотичного потенціалу (29,50 тис. кг·діб/га у сорту 

Вільшанка, 32,46 тис. кг·діб/га у сорту Сузір’я) та активного симбіотичного 

потенціалу – відповідно, 18,40 та 22,23 тис. кг·діб/га було сформовано на 

варіантах, що передбачали проведення інокуляції насіння Фосфонітрагіном та 

внесення N30Р60К60 + N15 у фазі бутонізації рослин. Найвища симбіотична 

активність властива сорту Сузір’я. 

 

5.3 Продуктивність симбіотичної азотфіксації 

 

Проблема інтенсифікації аграрного виробництва та охорони 

навколишнього середовища викликає інтерес до біологічного азоту в усіх країнах 

світу [12]. Накопичуючись в ґрунтах у результаті фіксації з атмосфери бактеріями-

діазотрофами при взаємодії з рослинами, він сприяє підвищенню врожайності 

сільськогосподарських культур, збереженню родючості ґрунтів та поліпшенню їх 

екологічного стану. Тому залучення бобово-ризобіального симбіозу в 

сільськогосподарське виробництво є альтернативним способом забезпечення 

культурних рослин біологічно чистим азотом [38, 43, 56], обсяги накопичення 

якого рослинами сої, за оптимальних умов,  можуть досягати 150-190 кг/га [43, 

123]. До того ж, симбіотично фіксований азот надходить до рослини в органічній 

формі, завдяки чому рівень його засвоєння становить 100 % [1, 123, 172].  
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Однак, взаємодія мікро- і макросимбіонтів щодо фіксації молекулярного 

азоту є не завжди високоефективною, оскільки багатьом сортам зернобобових 

культур, в тому числі сої, властива недостатньо висока сприйнятливість до 

інокуляції активними штамами бульбочкових бактерій, як наслідок, їх кореневу 

систему заселяють спонтанні малоактивні місцеві раси [187, 234]. 

Значною мірою азотфіксуюча активність симбіотичних систем сої 

обумовлюється також факторами навколишнього середовища, серед яких 

особливе місце займає мінеральний азот, високі концентрації якого в ґрунті 

інгібують формування симбіозу, знижують його ефективність або призводять до 

повного припинення симбіотичних взаємовідносин [33, 38, 43, 63]. Під впливом 

надлишку мінерального азоту відбуваються зменшення розміру бактероїдів та 

швидке старіння бактероїдних тканин [63, 121]. При цьому, невеликі «стартові» 

дози азотних добрив (20-30 кг/га), навпаки, можуть бути необхідними для рослин 

на перших етапах їх розвитку до формування симбіотичної системи. У зв’язку з 

цим, на сьогодні найбільш неоднозначним є питання доцільності застосування 

азотних добрив під бобові культури, головною причиною чого є складність та 

багатоетапність формування і функціонування бобово-ризобіальних структур 

[14, 43, 57, 56, 121]. 

У наших дослідженнях ми вивчали вплив мінеральних добрив та інокуляції 

насіння препаратом на основі штамів бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і 

фосформобілізуючих мікроорганізмів (B. mucilaginosus) на кількість 

симбіотично фіксованого азоту, використовуючи для розрахунків значення 

активного симбіотичного потенціалу та питомого активного симбіозу. 

За результатами проведених досліджень встановлено, що найбільшу 

кількість біологічного азоту у досліді фіксували посіви сої сорту Сузір’я – 70,9-

130,3 кг/га (рис. 5.5). На посівах обох сортів, в середньому за три роки, найнижча 

кількість симбіотично фіксованого азоту була відмічена на контрольних 

варіантах – 65,1 кг/га у сорту Вільшанка та 70,9 кг/га у сорту Сузір’я. 

Бактеризація насіння істотно поліпшувала симбіотичну продуктивність 

агрофітоценозу сої, в результаті чого рівень накопичення біологічного азоту 
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зростав у скоростиглого сорту – на 34,1 кг/га, у середньостиглого сорту – на 

33,4 кг/га або, відповідно, на 52,4 та 47,1 % (додаток З). 

 

Зміст варіантів: 1 – контроль, 2 – P60K60, 3 – N15P60K60, 4 – N30P60K60, 5 – N45P60K60, 6 – P60K60 

+N15, 7 – N15Р60К60 + N15 у фазі бутонізації, 8 – N30Р60К60 + N15 у фазі бутонізації  
 

Рис. 5.5 Кількість фіксованого азоту рослинами сої залежно від 

елементів технології вирощування, кг/га (у середньому за 2013-2015 рр.)  

 

Проте, величина біологічно фіксованого азоту обумовлюється не лише 

фотосинтетичною та симбіотичною активністю, але й гідротермічними умовами 

року, забезпеченістю посівів поживними речовинами та біологічними 

особливостями рослин щодо умов мінерального живлення [57]. 

У наших дослідженнях мінеральні добрива, порівняно з обробленням 

насіння інокулянтом,  менш ефективно впливали на показники азотфіксації – 

залежно від варіанту удобрення кількість біологічно фіксованого азоту у сорту 

Вільшанка зростала лише на 2,9-15,0 кг/га, у сорту Сузір’я – на 3,3-10,1 кг/га. 

При цьому слід відмітити, що за рівнем накопичення біологічного азоту, з усіх 

варіантів, які передбачали внесення азотних добрив, найменш продуктивними 

були ті, де вносили N45P60K60, що пояснюється пригнічуючою дією підвищених 

доз азотних добрив на активність процесу азотфіксації. 

Найбільш інтенсивно накопичення біологічного азоту відбувалось за 

комплексної дії мінеральних добрив та оброблення насіння Фосфонітрагіном, у 

наслідок чого на посівах сорту Вільшанка кількість фіксованого азоту становила 
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106,3-124,2 кг/га,  сорту Сузір’я – 112,5-130,3 кг/га, що перевищувало значення 

контрольних варіантів на 41,2-59,4 кг/га. 

На рівні з дією чинників, що вивчались відповідно до схеми досліду, 

значний вплив на формування симбіотичної продуктивності здійснювали 

гідротермічні умови року. Згідно проведених розрахунків найбільша кількість 

симбіотично фіксованого азоту (77,2-145,6 кг/га) була отримана у 2013 р., який 

характеризувався достатньою кількістю та рівномірним випаданням опадів на 

фоні помірних середньодобових температур (додаток К). Умови 2015 р., 

впродовж вегетації сої, були несприятливими для ефективної роботи 

симбіотичного апарату. У результаті недостатньої кількості опадів і високих 

середньодобових температур рівень накопиченого біологічного азоту не 

перевищував 49,6-107,5 кг/га. На думку науковців за недостатнього 

водозабезпечення відбувається порушення тонких механізмів кисневого 

контролю у бульбочках, що призводить до їх старіння. Зокрема, зменшується 

проникність бар’єра дифузії кисню в кортексі бульбочок, що призводить до 

зниження доступу кисню в бактероїди [121]. 

Отже, максимально продуктивними за рівнем накопичення біологічного 

азоту в досліді були симбіотичні системи скоростиглого (124,2 кг/га) та 

середньостиглого (130,3 кг/га) сортів сої на ділянках із внесенням мінеральних 

добрив у нормі N30Р60К60 + N15 у фазі бутонізації та проведенням бактеризації 

насіння препаратом  на основі штамів бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і 

фосформобілізуючих мікроорганізмів (B. mucilaginosus).  

 

Висновки до розділу 5 

Проведений у цьому розділі дисертаційної роботи аналіз впливу норм і 

строків внесення мінеральних добрив та інокуляції насіння на симбіотичну 

діяльність посівів сої дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Найбільш сприятливі умови для формування максимальної кількості 

загальних та активних бульбочок у сорту Вільшанка (51,3/43,3 шт./рослину) та 

сорту Сузір’я  (57,1/51,0 шт./рослину) було відмічено за сумісної дії оброблення 
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насіння Фосфонітрагіном та внесення N30Р60К60+N15 у фазі бутонізації. На цих 

варіантах спостерігали і найвищу загальну масу бульбочок та бульбочок з 

леггемоглобіном – у скоростиглого сорту Вільшанка, відповідно, 1,45 та 

1,26 г/рослину, у середньостиглого сорту Сузір’я – 1,84 та 1,56 г/рослину. 

2. Найвищий рівень активного симбіотичного потенціалу – 

18,40 тис. кг·діб/га у сорту Вільшанка та 22,23 тис. кг·діб/га у сорту Сузір’я 

формувався на варіантах досліду, що передбачали проведення інокуляції насіння 

та внесення N30Р60К60 + N15 у фазі бутонізації рослин. На цих ділянках накопичено 

також найбільшу кількість біологічного азоту – 124,2 кг/га у скоростиглого сорту 

та 130,3 кг/га – у середньостиглого сорту. На всіх варіантах досліду вища 

симбіотична активність була відмічена у сорту Сузір’я.  

Результати розділу 5 опубліковано у публікаціях [236]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 137 

РОЗДІЛ 6 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОСІВІВ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ 

ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 

 

Соя – унікальна білково-олійна культура, яка характеризується високими 

адаптивними властивостями до умов вирощування, універсальністю використання 

та збалансованістю білка за амінокислотним складом і його функціональною 

активністю. Завдяки цим особливостям та високій продуктивності соя, порівняно з 

іншими однорічними зернобобовими та олійними культурами, займає перше місце 

у світі як за площами посіву, так і за  валовим збором зерна [14, 145]. 

Завдяки здатності до біологічної фіксації атмосферного азоту вирощування 

сої дозволяє також покращити азотний баланс ґрунту та поліпшити його 

родючість, збільшити обсяг доступних поживних речовин для наступних після 

неї культур, одержувати екологічно чисту продукцію та підвищити 

продуктивність одиниці сівозмінної площі [12]. 

В Україні площі під посівами сої продовжують зростати, однак реалізація 

генетичного потенціалу продуктивності її сортів у виробничих умовах не 

перевищує 38-56 % [15, 92, 108, 249].  

Однією з причин низької врожайності цієї культури є, насамперед, 

відсутність науково обґрунтованих рекомендацій щодо технології її 

вирощування, які б гарантовано забезпечували високий збір врожаю якісного 

насіння [12]. Такі технологічні прийоми повинні забезпечувати ефективне 

використання біокліматичного потенціалу зони вирощування, оптимізацію 

умов мінерально-бактеріального живлення та правильний добір сортів 

інтенсивного типу [186]. 

Одним із найбільш ефективних заходів підвищення врожайності сої є 

використання при її вирощуванні мінеральних добрив та інокулянтів. Однак, 

думки щодо сумісного їх застосування різняться [6, 112, 113, 146]. Тому питання 

вивчення сортової реакції на дію бактеріальних препаратів і мінеральних добрив 
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на формування урожайності та якості насіння сої є актуальними і потребують 

наукового обґрунтування. 

 

6.1 Індивідуальна продуктивність рослин сої 

 

Формування врожаю насіння сої – це надзвичайно складний процес, що 

пов’язано зі слабкою здатністю рослин до регулювання кількості плодоносних 

стебел, тривалою диференціацією генеративних органів та значною залежністю 

їх розвитку від зовнішніх умов [65]. Саме тому урожайність є інтегральним 

показником, який дозволяє оцінити ефективність технології вирощування цієї 

культури та відповідність її біологічним вимогам сорту [12]. В значній мірі 

рівень продуктивності сої визначається структурою та індивідуальною 

продуктивністю окремих рослин [288]. 

Під впливом конкретних ґрунтово-кліматичних умов, гідротермічних 

особливостей впродовж вегетації та технологічних заходів, у формуванні 

структури урожаю відбуваються певні зміни, які відображають забезпеченість 

рослин факторами життя впродовж їх росту і розвитку [92, 288]. У повній мірі 

реалізувати біолого-генетичний потенціал сортів та отримати максимальну їх 

продуктивність можливо лише за оптимального співвідношення між 

структурними елементами врожаю та агротехнічними і погодними умовами під 

час вегетації рослин [24]. 

Структурні показники включають у себе наступні елементи: кількість бобів 

на рослині, кількість насінин у бобі, маса 1000 насінин та  маса насіння з однієї 

рослини [1, 31, 68], причому збільшення одного з них не завжди призводить до 

зростання рівня врожайності, хоча між ними й встановлений тісний зв'язок [137].  

У значній мірі структура урожаю сої залежить від дії бактеріальних 

препаратів та забезпеченості рослин елементами мінерального живлення 

впродовж вегетаційного періоду, оскільки сучасні високоінтенсивні сорти, як 

більш вимогливі до умов живлення, можуть формувати високу зернову 
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продуктивність лише за оптимального їх забезпечення поживними 

речовинами [37]. 

За результатами наших досліджень визначено, що застосування 

мінеральних добрив та проведення інокуляції насіння бактеріальним препаратом 

мало позитивний вплив на формування структури урожаю обох сортів сої, що 

вивчались у досліді (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1 

Біометрична структура сортів сої залежно від норм мінеральних добрив та 

інокуляції (у середньому за 2013-2015 рр.) 

Удобрення 

Висота 

прикріплення 

нижнього бобу, см 

Кількість плодоелементів, 

шт./рослину Маса насіння з 

однієї рослини, г 
бобів насіння 

передпосівна інокуляція насіння* 

б/і і б/і і б/і і б/і і 

Вільшанка 

Без добрив 

(контроль) 
11,7 11,5 13,8 16,8 26,4 28,9 3,53 4,04 

P60K60 11,9 11,8 16,9 20,7 32,1 40,9 4,39 5,77 

N15P60K60 12,0 12,3 17,8 21,1 33,9 41,9 4,65 6,00 

N30P60K60 12,2 12,9 18,0 21,9 34,9 45,5 4,83 6,55 

N45P60K60 12,6 13,4 19,8 22,6 38,7 47,7 5,39 6,90 

P60K60 +N15  12,0 12,4 17,9 21,3 34,1 43,1 4,70 6,18 

N15Р60К60 + N15   12,5 13,6 20,6 24,1 39,3 49,4 5,53 7,19 

N30Р60К60 + N15   12,8 14,1 20,9 24,7 40,4 51,0 5,70 7,50 

Сузір’я 

Без добрив 

(контроль) 
11,8 11,9 16,9 20,2 31,4 34,5 4,12 4,69 

P60K60 12,1 12,1 20,9 24,6 38,3 45,9 5,08 6,35 

N15P60K60 12,4 12,8 21,9 25,1 40,5 47,9 5,41 6,66 

N30P60K60 12,7 13,5 22,6 25,6 42,4 49,9 5,73 7,01 

N45P60K60 13,1 14,0 23,9 26,7 44,0 51,3 5,99 7,28 

P60K60 +N15  12,3 12,8 22,3 25,2 40,6 48,6 5,46 6,77 

N15Р60К60 + N15   12,8 13,8 24,8 27,5 44,9 53,4 6,19 7,63 

N30Р60К60 + N15   13,2 14,7 25,0 28,8 45,0 56,1 6,29 8,11 

НІР0,05 загальна 

НІР0,05 сорт 

НІР0,05 удобрення 

НІР0,05 інокуляція 

1,12 

0,11 

0,63 

0,11 

2,36 

0,43 

1,24 

0,43 

4,12 

0,87 

2,34 

0,87 

0,86 

0,20 

0,44 

0,20 

    *Примітка: б/і – варіанти досліду без застосування інокуляції;  

                  і – варіанти досліду із застосуванням передпосівної інокуляції. 
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З усіх структурних елементів урожайності сої найбільш нестабільним 

показником є кількість бобів на рослині, оскільки під впливом різних чинників 

довкілля та біологічних особливостей сорту на одній рослині їх може 

формуватися від 10 до 500 штук [105]. Застосовуючи ті чи інші технологічні 

заходи, до певної міри можна змінювати значення цього показника, а відповідно, 

й впливати на рівень урожайності [37]. 

У наших дослідженнях, в середньому за три роки, на варіантах без 

інокуляції та удобрення кількість бобів на одній рослині у сорту Вільшанка 

становила 13,8 шт./рослині, у сорту Сузір’я – 16,9 шт./рослині. Проведення 

бактеризації насіння Фосфонітрагіном збільшувало отримані значення, 

відповідно, на 21,7 та 19,5 %. 

Більш інтенсивному формуванню бобів на рослині сприяло внесення 

мінеральних добрив – залежно від варіанту досліду, їх кількість порівняно до 

контролю зростала на 22,5-51,4 % у скоростиглого сорту та 23,7-47,9 % – у 

середньостиглого сорту. 

Найбільша кількість бобів на одній рослині, як у сорту Вільшанка 

(24,7 шт./рослині), так і в сорту Сузір’я (28,8 шт./рослині) була сформована на 

варіантах, які передбачали сумісну дію оброблення насіння Фосфонітрагіном та 

внесення N30Р60К60 + N15  у фазі бутонізації – отримані значення перевищували 

результати контрольного варіанту, відповідно, на 79 та 70,4 %. 

Окрім кількості бобів на одній рослині, важливою характеристикою 

структури врожаю сої, на яку можна впливати агротехнічними заходами є 

кількість насіння з однієї рослини [278].  

У наших дослідженнях всі фактори, що були поставлені на вивчення, як 

окремо, так і за їх взаємодії, сприяли збільшенню значень даного показника. Так, 

за умови проведення бактеризації насіння кількість насінин на одній рослині у 

сорту сої Вільшанка зростала на 2,5 шт./рослині, у сорту Сузір’я – на 

3,1 шт./рослині, відносно контрольного варіанту. При внесенні мінеральних 

добрив відмічали збільшення кількості насінини на одній рослині на 21,6-53,0 % 

у скоростиглого сорту та 22,0-43,3 % – у середньостиглого сорту. Найбільше 
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насінин на одній рослині було сформовано на ділянках, де вносили N30Р60К60 + 

N15  у фазі бутонізації – відповідно 40,4 та 45,0 шт./рослині. Максимальна 

кількість насінин на рослині була відмічена на варіантах досліду, де вивчали 

сумісну дію інокулянта та удобрення – у сорту Вільшанка 40,9-51,0 шт./рослині, 

у сорту Сузір’я – 45,9-56,1 шт./рослині, що на 54,9-93,6 та 46,2-78,7 % більше, 

ніж на контролі. 

Важливим показником індивідуальної продуктивності сої є також маса 

насіння з однієї рослини, яка залежно від умов росту та розвитку і біологічних 

особливостей сорту може коливатись в межах від 0,1 до 30 г [92]. 

У наших дослідженнях найбільші значення даного показника були відмічені 

у рослин сорту Сузір’я (8,11 г/рослину), технологія вирощування яких передбачала 

бактеризацію насіння препаратом Фосфонітрагін та внесення мінеральних добрив 

у нормі N30Р60К60 + N15. У сорту Вільшанка максимальна маса насіння з однієї 

рослини (7,50 г/рослину) була сформована на аналогічному варіанті.  

За умови внесення лише мінеральних добрив індивідуальна 

продуктивність рослин у сорту Вільшанка збільшувалась на 24,4-61,5 %, 

відносно контрольного варіанту, у сорту Сузір’я – на 23,3-52,7 %. У розрізі 

варіантів удобрення, найкращі результати, відповідно, 5,53-5,70 та 6,19-

6,29 г/рослину були отримані за роздрібного внесення азотних добрив.  

У результаті проведення інокуляції насіння препаратом на основі штамів 

бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і фосформобілізуючих мікроорганізмів 

(B. mucilaginosus) маса насіння з однієї рослини у сортів Вільшанка та Сузір’я 

збільшувалась, відносно контролю, відповідно на 14,5 та 13,8 %. 

Як свідчать багаточисельні дослідження, умови вирощування впливають і 

на масу 1000 насінин сої. Незважаючи на те, що величина даного показника є 

сортовою ознакою, під впливом різних чинників впливу на ріст та розвиток 

рослин її значення можуть варіюватись в межах 20-30 %. Зміна маси однієї 

насінини має тісний зв'язок із рівнем урожайності в цілому [12, 14]. 

У наших дослідженнях у результаті дії та взаємодії факторів інокуляції та 

удобрення встановлена певна мінливість маси 1000 насінин сої (табл. 6.2).  
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Таблиця 6.2 

Маса 1000 насінин сої залежно від норм мінеральних добрив та інокуляції, г 

(у середньому за 2013-2015 рр.) 

Удобрення 

Вільшанка Сузір’я 

передпосівна інокуляція насіння* 

б/і і б/і і 

Без добрив (контроль) 133,6 139,9 131,3 136,1 

P60K60 136,6 141,0 132,8 138,3 

N15P60K60 137,1 143,2 133,7 139,1 

N30P60K60 138,3 144,0 135,0 140,6 

N45P60K60 139,1 144,8 136,1 141,8 

P60K60 +N15  137,7 143,3 134,4 139,4 

N15Р60К60 + N15   140,6 145,6 138,0 142,8 

N30Р60К60 + N15   141,2 147,2 139,7 144,6 

НІР0,05 загальна 

НІР0,05 сорт 

НІР0,05 удобрення 

НІР0,05 інокуляція 

6,73 

2,13 

4,21 

2,13 

   *Примітка: б/і – варіанти досліду без застосування інокуляції;  

                і – варіанти досліду із застосуванням передпосівної інокуляції. 
 

Загалом, збільшення значень даного показника відбувалось аналогічно 

іншим складовим структури урожаю в досліді. Найбільшою маса 1000 насінин в 

обох сортів сої (Вільшанка – 147,2 г, Сузір’я – 144,6 г) була на варіантах, де 

проводили інокуляцію насіння Фосфонітрагіном та вносили мінеральні добрива у 

нормі N30Р60К60 + N15. Приріст до контролю складав, відповідно 13,6 та 13,3 г або 

10,2 та 10,1 %. 

За результатами проведеного кореляційно-регресійного аналізу 

встановлений дуже сильний позитивний зв'язок  між масою 1000 насінин та 

рівнем накопичення сухої речовини (сорт Вільшанка r = 0,977, сорт Сузір’я 

r = 0,966).  

Важливим параметром, що визначає придатність рослин сої до 

механізованого збирання з найменшими втратами насіння є висота прикріплення 

нижнього бобу, оптимальною вважається висота 12-15 см [14]. На значення даного 
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показника впливають сортові ознаки, гідротермічні особливості впродовж вегетації 

рослин, ґрунтово-кліматичні умови та агротехнічні прийоми вирощування, в тому 

числі інокуляція насіння та умови мінерального живлення [94, 233, 254].  

У результаті проведених нами досліджень встановлено, що під дією 

факторів, які вивчались, висота прикріплення нижнього бобу у сорту Вільшанка 

становила 11,5-14,1 см, у сорту Сузір’я – 11,9-14,7 см, що відповідає допустимим 

технологічним нормам. Крім того, визначено, що на висоту прикріплення 

нижнього бобу інокуляція насіння Фосфонітрагіном без внесення мінеральних 

добрив не має суттєвого впливу. Однак, за умови поєднання бактеризації та 

мінерального удобрення значення даного показника зростали у скоростиглого 

сорту на 0,1-2,4 см, у середньостиглого сорту – на 0,3-2,9 см. 

Отже, найбільш сприятливі умови для формування оптимальних 

параметрів індивідуальної продуктивності рослин сортів сої Вільшанка та 

Сузір’я створювались за умови проведення інокуляції насіння препаратом 

Фосфонітрагін та внесення мінеральних добрив у нормі N30Р60К60 + N15 у фазі 

бутонізації, що в підсумку позитивно вплинуло на рівень урожаю в цілому. 

 

6.2. Урожайність насіння сої залежно від елементів технології 

вирощування 

 

Завдяки досягненням селекціонерів, на сьогодні з’явилося багато 

високотехнологічних, високопродуктивних та стійких до хвороб сортів сої. 

Проте рівень реалізації потенціалу їх урожайності значною мірою 

обумовлюється ґрунтово–кліматичними особливостями та адаптованою 

технологією вирощування [14, 92, 188], що особливо актуально за останніх 

тенденцій зміни клімату [145]. 

Сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур, в тому 

числі сої, стають все більш складними та наукоємними, оскільки отримати 

високий урожай можна лише за наявності повної інформації про дію та 
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взаємодію різних чинників на ріст і розвиток рослин, а також вміти передбачити 

та спрогнозувати реакцію на них рослинного організму [235]. 

Серед головних факторів формування високої продуктивності культури 

найдоступнішим та найдешевшим, на сьогодні, є сорт [152], генотип якого 

визначає рівень врожаю приблизно на 25 % [21].  

У значній мірі розкрити потенціал продуктивності сої дозволяє внесення 

мінеральних добрив [227]. Особливо важливим є оптимальне забезпечення 

рослин елементами живлення в критичні періоди росту та розвитку: цвітіння-

формування бобів. Нестача хоча б одного із елементів призводить до 

абортивності квіток, зав’язей та формування малої кількості і недостатньо 

виповненого насіння [188]. Та найбільш дискусійним залишається питання 

доцільності застосування азотних добрив, на ефективність яких істотно 

впливають строки та норми їх внесення, сортові особливості, умови 

вологозабезпеченості тощо [227]. Оскільки мінеральні добрива є найвитратнішою 

складовою технології, в контексті загальної проблеми ресурсозбереження пошук 

шляхів їх зменшення все ще залишається актуальним [205]. 

Завдяки поліпшеному фосфорному та азотному живленню, важливим 

способом підвищення урожайності сої є інокуляція насіння мікробними 

препаратами комплексної дії на основі азотфіксуючих і фосформобілізуючих 

мікроорганізмів [91, 184, 282]. Застосування високоефективних штамів 

бульбочкових бактерій у симбіозі з сучасними сортами сої здатне підвищувати 

продуктивність останніх на 10-30 % [74]. 

Оцінити ефективність тих чи інших агротехнічних заходів дозволяє аналіз 

отриманого рівня урожаю та його якість. Згідно проведених нами трирічних 

досліджень з вивчення впливу інокуляції насіння Фосфонітрагіном та норм і 

строків внесення мінеральних добрив на формування врожайності сортів сої 

Вільшанка та Сузір’я встановлено, що рівень їх насіннєвої продуктивності 

значною мірою залежав від дії досліджуваних факторів (табл. 6.3).  

У середньому за 2013-2015 рр. максимальну врожайність сорти сої формували 

за умови поєднання інокуляції насіння Фосфонітрагіном та внесення N30P60K60 в 
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основне удобрення з підживленням рослин N15 у фазі бутонізації, що дозволило 

отримати на посівах сорту Вільшанка 2,91 т/га насіння, сорту Сузір’я – 3,17 т/га.  

Таблиця 6.3 

Урожайність насіння сої залежно від інокуляції та норм  

мінеральних добрив, т/га 

Удобрення Інокуляція 
Рік 

Середнє 
Прибавка 

2013 2014 2015 т/га % 

Вільшанка 

Без добрив 
б/і* 2,16 1,90 1,61 1,89 - - 

і 2,51 2,22 1,74 2,16 0,27 14,3 

P60K60 
б/і 2,32 2,08 1,76 2,05 0,16 8,5 

і 2,76 2,48 1,97 2,40 0,51 27,0 

N15P60K60 
б/і 2,49 2,21 1,85 2,18 0,29 15,3 

і 2,81 2,52 2,06 2,46 0,57 30,2 

N30P60K60 
б/і 2,54 2,41 2,04 2,33 0,44 23,3 

і 2,99 2,86 2,24 2,70 0,81 42,9 

N45P60K60 
б/і 2,67 2,54 2,19 2,47 0,58 30,7 

і 3,08 2,89 2,22 2,73 0,84 44,4 

P60K60 +N15 
б/і 2,52 2,29 1,89 2,23 0,34 18,0 

і 2,84 2,56 2,09 2,50 0,61 32,3 

N15Р60К60 + N15   
б/і 2,68 2,56 2,21 2,48 0,59 31,2 

і 3,13 2,92 2,38 2,81 0,92 48,7 

N30Р60К60 + N15   
б/і 2,75 2,61 2,27 2,54 0,65 34,4 

і 3,21 3,06 2,45 2,91 1,02 54,0 

Сузір’я 

Без добрив 
б/і 2,40 2,21 1,95 2,19 - - 

і 2,69 2,48 2,13 2,43 0,24 11,0 

P60K60 
б/і 2,68 2,48 2,21 2,46 0,27 12,3 

і 2,94 2,69 2,31 2,65 0,46 21,0 

N15P60K60 
б/і 2,80 2,54 2,25 2,53 0,34 15,5 

і 3,00 2,78 2,34 2,71 0,52 23,7 

N30P60K60 
б/і 2,97 2,67 2,35 2,66 0,47 21,5 

і 3,16 2,92 2,43 2,84 0,65 29,7 

N45P60K60 
б/і 3,04 2,75 2,39 2,73 0,54 24,7 

і 3,23 2,98 2,44 2,88 0,69 31,5 

P60K60 +N15 
б/і 2,87 2,59 2,28 2,58 0,39 17,8 

і 3,05 2,81 2,37 2,74 0,55 25,1 

N15Р60К60 + N15 
б/і 3,12 2,81 2,45 2,79 0,60 27,4 

і 3,36 3,12 2,57 3,02 0,83 37,9 

N30Р60К60 + N15   
б/і 3,21 3,01 2,52 2,91 0,72 32,9 

і 3,51 3,32 2,67 3,17 0,98 44,7 

НІР0,05 загальна 

НІР0,05 сорт 

НІР0,05 удобрення 

НІР0,05 інокуляція 

0,42 

0,12 

0,24 

0,12 

0,48 

0,13 

0,26 

0,13 

0,36 

0,10 

0,22 

0,10 

0,54 

0,14 

0,28 

0,14 

– – 

*Примітка: б/і – варіанти досліду без застосування інокуляції;  

          і – варіанти досліду із застосуванням передпосівної інокуляції. 
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Порівняно з абсолютним контролем приріст урожаю на цих варіантах становив, 

відповідно, 1,02 та 0,98 т/га або 54,0 та 44,7 %. 

При застосуванні лише мінеральних добрив рівень урожаю у скоростиглого 

сорту зростав на 0,16-0,65 т/га або 8,5-34,4 %, у середньостиглого сорту – на 0,27-

0,72 т/га або 12,3-32,9 % за абсолютних контролів – 1,89 та 2,19 т/га, відповідно. 

Найвищі прирости були відмічені на варіантах досліду, які передбачали внесення 

мінеральних добрив у нормі N30P60K60+N15 – урожайність на вказаних варіантах у 

сорту Вільшанка становила 2,54 т/га, у сорту Сузір’я – 2,91 т/га. 

На формування насіннєвої продуктивності позитивно впливала 

бактеризація насіння – на ділянках без внесення добрив прибавка урожаю від 

проведення інокуляції у сорту Вільшанка складала 0,27 т/га або 14,3 %, у сорту 

Сузір’я – 0,24 т/га або 11,0 %. 

Визначено, що за рівнем приросту насіння сорти сої мали подібну 

залежність від проведення інокуляції насіння Фосфонітрагіном та внесених норм 

мінеральних добрив. У середньому за 2013-2015 рр. урожайність насіння сорту 

Вільшанка знаходилась у межах 1,89-2,91 т/га, сорту Сузір’я –2,19-3,17 т/га. 

За результатами проведеного дисперсійного аналізу встановлено частки 

впливу досліджуваних факторів та їх взаємодії на формування рівня 

урожайності сої (рис. 6.1, 6.2). 

Встановлено, що норми мінеральних добрив майже рівнозначно впливали 

на насіннєву продуктивність сортів сої, що вивчались у досліді. В середньому за 

3 роки досліджень частка участі вказаного фактору у формуванні урожаю у сорту 

Вільшанка складала 42,31 %, а у сорту Сузір’я – 37,76 %. За фактором 

«інокуляція» відмічена більш виразна реакція сортів – частка впливу обробки 

насіння Фосфонітрагіном у формуванні урожайності сорту Вільшанка становила 

24,78 %, у сорту Сузір’я – 8,95 %. Очевидно, це пов’язано із тривалішим 

періодом вегетації у сої сорту Сузір’я, впливом гідротермічних умов на процеси 

росту, розвитку та формування урожайності насіння, а також здатністю сорту 

формувати взаємодію макро- та мікросимбіонта в умовах, де присутнє спонтанне 

заселення ґрунту бульбочковими бактеріями із роду Bradyrhizobium japonicum. 
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Рис. 6.1. Частка впливу факторів на формування урожайності сої сорту 

Вільшанка (у середньому за 2013-2015 рр.) 
 

 

Рис. 6.2. Частка впливу факторів на формування урожайності сої сорту 

Сузір’я (у середньому за 2013-2015 рр.) 
 

 

Вагомим чинником повноти реалізації потенціалу продуктивності сої є 

погодні умови року, які менш обмежують реалізацію потенціалу врожайності 

у сорту Вільшанка (29,77 %) та є визначальним фактором досліду у сорту 

Сузір’я – 47,61 %. 

Зважаючи на біологічні відмінності сортів та їх реакцію на організовані 

фактори досліду варто проаналізувати вплив досліджуваних елементів на 

формування врожайності в цілому в межах трифакторного досліду (рис. 6.3).  
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Рис. 6.3. Частка впливу факторів на формування урожайності сої 

(у середньому за 2013-2015 рр.) 

 

Встановлено, що найбільш істотний вплив на формування рівня врожаю 

насіння сої мали норми мінеральних добрив, дольова частка участі яких 

становила 35,31 %. Погодні умови вегетаційного періоду визначали рівень 

урожайності на 34,60 %, що обумовлено значною залежністю рівня засвоєння 

рослинами сої поживних елементів з мінеральних добрив від гідротермічного 

режиму впродовж їх вегетації та підтверджує свідчення інших авторів про 

значний вплив нерегульованих чинників довкілля на продукційний процес у сої 

[94]. Інокуляція насіння визначала формування рівня урожайності на 14,04 %, 

біологічні особливості сорту – на 13,91 %. 

Оскільки останніми роками все чіткіше проявляються кліматичні зміни на 

фоні глобального потепління, що призводить до значних втрат врожаю, існує 

потреба пошуку залежності між рівнем врожайності сільськогосподарських 

культур та погодними умовами протягом їх вегетації, що дозволить виявити 

найбільш вирішальні гідротермічні фактори [211]. 

Застосування математичного моделювання впливу погодних умов на 

формування врожаю насіння сої дозволили побудувати наступні регресійні 

моделі, які описують вплив середньодобової температури повітря (Х1), суми 
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активних температур (Х2), кількості опадів (Х3) та ГТК (Х4) на рівень 

врожайності насіння: 

- для сорту Сузір’я: У = 5,155+0,378Х1-0,003Х2+0,08Х3+18,14Х4; 

- для сорту Вільшанка: У = 3,578-0,595Х1+0,005Х2. 

Згідно аналізу коефіцієнтів парної кореляції між рівнем врожаю насіння і 

гідротермічними умовами впродовж вегетації рослин сорту Вільшанка 

встановлено наявність взаємодій щодо: середньодобової температури повітря 

(r = -0,53, середня), суми активних температур (r = 0,58, середня), кількості 

опадів (r = 0,49, середня) та ГТК (r = 0,45, середня). У сорту Сузір’я виявлені 

кореляційні зв’язки між урожайністю та середньодобовою температурою 

повітря (r = -0,67, сильна), кількістю опадів (r = 0,71, сильна) та ГТК (r = -0,68, 

сильна). 

Рівень продуктивності сої в значній мірі обумовлюється формуванням її 

симбіотичних взаємовідносин з бульбочковими бактеріями [185]. За 

результатами проведеного нами кореляційно-регресійного аналізу встановлено, 

що між урожайністю та активним симбіотичним потенціалом існує сильний 

позитивний зв'язок (сорт Вільшанка r = 0,714, сорт Сузір’я r = 0,668). 

Одним з найважливіших чинників формування величини врожаю насіння 

сої є інтенсивність накопичення її посівами сухої речовини. За результатами 

кореляційно-регресійного аналізу визначено, що сила зв'язку рівня урожайності 

насіння сої є значною та тісно корелює із накопиченням сухої речовини – 

коефіцієнт кореляції для сорту Вільшанка становив r =0,958, для сорту Сузір’я – r 

=0,970 (рис. 6.4). 

За даними багатьох вчених [24, 88, 254] під впливом умов вирощування 

змінюються також структурні складові урожайності сої, в тому числі, маса 1000 

насінин. Значення цього показника є сортовою ознакою, однак під дією різних 

факторів впродовж росту та розвитку рослин можуть коливатись у межах до 

30 %, що має тісний зв'язок із рівнем урожайності в цілому.  

У наших дослідженнях на основі проведеного кореляційно-регресійного 

аналізу було виявлено сильний позитивний зв'язок між рівнем урожайності та 



 150 

масою 1000 насінин – коефіцієнт кореляції для сорту Вільшанка становив 

r=0,943, для сорту Сузір’я r =0,922 (рис. 6.5). 

Вільшанка Сузір’я 

  

Рис. 6.4. Залежність урожайності насіння сої (y) від рівня накопичення 

сухої речовини (x) (у середньому за 2013-2015 рр.) 

 

Вільшанка Сузір’я 

  

Рис. 6.5. Залежність урожайності насіння сої (y) від маси 1000 насінин 

(x), (у середньому за 2013-2015 рр.) 
 

 

Отже, в умовах Лісостепу правобережного найбільш сприятливі умови для 

росту та розвитку рослин сої і формування ними максимальної урожайності на 

рівні 2,91-3,17 т/га склались на варіантах, які передбачали інокуляцію насіння 

препаратом Фосфонітрагін та внесення N30P60K60+N15 у фазі бутонізації. На 

вказаних варіантах досліду більш повно реалізував генетичний потенціал 

середньостиглий сорт Сузір’я. 
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6.3 Вплив інокуляції та удобрення на вміст сирого протеїну та олії в 

насінні сої 

 

Серед великої кількості сільськогосподарських культур соя відноситься до 

найважливіших високобілкових і олійних культур світового землеробства, 

внаслідок чого її посівні площі у світі продовжують зростати [76].  

Завдяки багатому й різноманітному хімічному складу, її використовують 

як універсальну продовольчу, кормову та олійну культуру, яка не має собі 

аналогів серед рослинних ресурсів як за продуктивністю, так і за якісним 

складом [14]. За обсягами виробництва та використання олія сої займає перше 

місце у світі серед інших джерел харчової олії [14, 204], а  її збалансований за 

амінокислотним складом білок є добрим замінником продуктів тваринного 

походження у раціоні людини [14, 32]. 

За вегетаційний період соя синтезує два врожаї – білка та олії (60 % від 

маси насіння) та майже всі органічні речовини, що є в рослинному світі. 

Загальний вихід сирого протеїну та олії, згідно розрахунків, може становити, 

відповідно, 720 та 400 кг/га [14]. 

Вміст білка (33-52 %) та олії (14-25 %) в насінні сої є, переважно, генетично 

обумовленою ознакою, однак, під дією зовнішніх умов, у тому числі багатьох 

технологічних прийомів, їх кількісні параметри можуть до певної міри 

змінюватися [2, 14, 115, 146, 165, 247].  

У результаті досліджень, проведених Бабичем А. О. та його колегами [19], 

доведено, що параметри якості насіння сої (вміст сирого протеїну та олії) є 

значно стабільнішими, ніж його кількісні ознаки, що вказує на генетичну 

природу цих характеристик та зміну їх у межах норм реакції сорту на умови 

зовнішнього середовища. 

Прямий зв’язок між рівнем урожайності та вмістом у насінні білка не 

доведений, оскільки за результатами досліджень одних авторів, при зростанні 

рівня урожайності, вміст його у насінні зменшується, а за результатами 

досліджень інших – навпаки, зростає [11]. Ефективним способом підвищення не 
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лише урожаю насіння, але й вмісту в ньому на 0,5-3,0 % білка є, на думку 

українських вчених, інокуляція. До того ж, білок сформований у результаті 

азотфіксації, характеризується значно вищою якістю, ніж сформований завдяки 

засвоєнню рослинами мінерального азоту [43]. 

Позитивно, за даними багатьох науковців [131], на формування якісного 

складу насіння сої впливає система удобрення. У результаті покращення умов 

мінерального, особливо азотного, живлення в її насінні зростає концентрація 

азоту на одиницю маси зерна, внаслідок чого відбувається підвищення 

білковитості насіння. Азот, як відомо, безпосередньо входить до складу 

молекули білка [16]. 

По-різному, згідно наукових джерел [6, 67, 76, 141, 148, 232, 251], реагують 

рослини сої на рівень удобрення і за величиною накопичення в насінні олії. 

Більшість авторів вказує на зниження його вмісту при зростанні рівня удобрення 

та відмічає від’ємну кореляцію між олійністю та білковістю зерна. Однак, в 

наукових публікаціях зустрічаються й протилежні результати досліджень, в яких 

показана позитивна дія добрив, у тому числі азотних, на рівень накопичення як 

протеїну, так і олії одночасно. 

Нашими дослідженнями встановлено, що мінеральні добрива та 

бактеризація насіння перед сівбою препаратом, що містить штами 

азотфіксуючих та фосформобілізуючих мікроорганізмів, мали значний вплив як 

на вміст сирих протеїну та олії в насінні сортів сої, так і на умовний їх збір з 

гектара посіву (табл. 6.4). 

У середньому, за роки проведення досліджень вміст сирого протеїну у 

насінні сорту Сузір’я становив 38,91-41,83 %, у сорту Вільшанка – 38,47-40,73 %, 

залежно від варіанту досліду. В результаті інокуляції насіння Фосфонітрагіном 

та вирощування сої на неудобреному фоні білковість насіння зростала, 

відповідно на 1,10 та 0,84 %.  

Внесення мінеральних добрив сприяло збільшенню прибавки до контрою 

в межах 0,74-2,06 % у скоростиглого сорту та 0,80-2,00 % – у середньостиглого 

сорту. Причому, більш ефективним виявилось внесення повного добрива, 
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оскільки приріст сирого протеїну в насінні сої на варіантах, де вносили лише 

P60K60 не перевищував 0,74 % у сорту Вільшанка та 0,80 % у сорту Сузір’я.  

Таблиця 6.4 

Вплив норм мінеральних добрив та інокуляції на вміст сирого протеїну в 

насінні сої та його вихід (у середньому за 2013-2015 рр.) 

Удобрення 

Вміст сирого 

протеїну, % 
± до контролю 

Вихід сирого 

протеїну, т/га 
± до контролю 

передпосівна інокуляція насіння* 

б/і і б/і і б/і і б/і і 

Вільшанка 

Без добрив 38,47 39,31 - 0,84 0,73 0,85 - 0,12 

P60K60 39,21 39,53 0,74 1,06 0,81 0,95 0,08 0,22 

N15P60K60 39,43 39,77 0,96 1,30 0,86 0,98 0,13 0,25 

N30P60K60 39,87 40,26 1,40 1,79 0,93 1,09 0,20 0,36 

N45P60K60 40,03 40,27 1,56 1,80 0,99 1,10 0,26 0,37 

P60K60 +N15 39,51 39,78 1,04 1,31 0,88 0,99 0,16 0,27 

N15Р60К60 + N15   40,27 40,56 1,80 2,09 1,00 1,14 0,27 0,41 

N30Р60К60 + N15   40,53 40,73 2,06 2,26 1,03 1,18 0,30 0,46 

Сузір’я 

Без добрив 38,91 40,01 - 1,10 0,85 0,97 - 0,12 

P60K60 39,71 40,43 0,80 1,52 0,98 1,07 0,13 0,22 

N15P60K60 40,23 40,87 1,32 1,96 1,02 1,11 0,17 0,26 

N30P60K60 40,53 41,09 1,62 2,18 1,08 1,17 0,23 0,31 

N45P60K60 40,77 41,25 1,86 2,34 1,11 1,19 0,26 0,34 

P60K60 +N15 40,27 40,86 1,36 1,95 1,04 1,12 0,19 0,27 

N15Р60К60 + N15   40,79 41,47 1,88 2,56 1,14 1,25 0,29 0,40 

N30Р60К60 + N15   40,91 41,83 2,00 2,92 1,19 1,32 0,34 0,47 

НІР0,05 загальна                 0,63 

НІР0,05 сорт                        0,16 

НІР0,05 удобрення             0,32 

НІР0,05 інокуляція             0,16 

– 

0,21 

0,05 

0,10 

0,05 

– 

*Примітка: б/і – варіанти досліду без застосування інокуляції;  

          і – варіанти досліду із застосуванням передпосівної інокуляції 
 

На варіантах з роздрібним внесенням азотних добрив (під передпосівну 

культивацію та у підживлення в фазі бутонізації) вміст сирого протеїну у насінні 

обох сортів сої був вищим, ніж на варіантах, де азот вносили одноразово. 
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Найвищий вміст сирого протеїну у сорту Вільшанка (40,73 %) та сорту 

Сузір’я (41,83 %) було отримано на варіантах, що передбачали інокуляцію насіння 

препаратом на основі штамів бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і 

фосформобілізуючих мікроорганізмів (B. mucilaginosus) та внесення N30Р60К60 + N15  

у фазі бутонізації, що більше ніж на контролі, відповідно, на 2,26 та 2,92 %. 

За даними багатьох науковців [6, 14, 246], вміст білка в насінні сої в значній 

мірі залежить від гідротермічних умов року – недостатня кількість опадів на фоні 

підвищеної температури повітря сприяє зростанню його значень. Аналогічна 

закономірність щодо накопичення вмісту сирого протеїну в насінні сої була 

відмічена і в наших дослідженнях. Так, у найбільш складний за погодними 

умовами впродовж періоду вегетації сої 2015 р. вміст сирого протеїну був 

найвищим і складав у сорту Вільшанка 38,71-41,08 %, у сорту Сузір’я – 39,23-

42,37 % (додаток Л). 

Вміст сирого протеїну в насінні є дуже важливою ознакою його якості, але 

більш повно ефективність технології вирощування сої характеризує вихід його з 

одиниці площі. В середньому за роки досліджень вихід сирого протеїну на 

варіантах, де не проводили інокуляцію насіння та не вносили добрива становив 

у сорту Вільшанка 0,73 т/га, у сорту Сузір’я 0,85 т/га. У результаті проведення 

бактеризації насіння препаратом Фосфонітрагін вихід протеїну з одного гектару 

зростав на 0,12 т/га у кожного з досліджуваних сортів. На варіантах з внесенням 

лише фосфорно-калійних добрив значення даного показника зростали на 

0,08 т/га у скоростиглого сорту та на 0,13 т/га у середньостиглого сорту. За умови 

внесення азотних добрив на фоні P60K60 загальний вихід сирого протеїну з одного 

гектару зростав на 0,13-0,30 т/га у сорту Вільшанка та на 0,17-0,34 т/га – у сорту 

Сузір’я. Найбільш ефективним за даним показником було поєднання 

технологічних прийомів інокуляції насіння та внесення добрив, в результаті чого 

вихід сирого протеїну зростав на 30,1-61,6 % та 25,9-55,3 %, відповідно. 

Максимальний вихід сирого протеїну з одиниці площі (у скоростиглого 

сорту 1,18 т/га, у середньостиглого сорту 1,32 т/га) було отримано на варіантах, 

де проводили інокуляцію насіння Фосфонітрагіном та вносили N30Р60К60 + N15  у 
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фазі бутонізації – за даним показником приріст до контролю на зазначених 

ділянках становив 61,6 та 55,3 %, відповідно. З поміж досліджуваних сортів сої  

більш продуктивним як за рівнем накопичення сирого протеїну в насінні, так і за 

збором його з одиниці площі виявився сорт Сузір’я.  

Враховуючи, що соя є не лише високобілковою культурою, але й важливим 

джерелом рослинної олії, у своїх дослідженнях ми також визначали вплив 

удобрення та інокуляції на рівень накопичення в насінні сої олії та її вихід з 

одиниці площі з урожаєм (табл. 6.5). 

Таблиця 6.5 

Вплив мінеральних добрив та інокуляції на вміст олії в насінні сої та його 

вихід (у середньому за 2013-2015 рр.) 

Удобрення 

Вміст олії, % ± до контролю Вихід олії, т/га 
± до 

контролю 

проведення передпосівної інокуляції* 

б/і і б/і і б/і і б/і і 

Вільшанка 

Без добрив 21,02 22,03 - 1,01 0,40 0,48 - 0,08 

P60K60 20,91 21,95 -0,11 0,93 0,43 0,53 0,03 0,13 

N15P60K60 20,72 21,77 -0,30 0,75 0,45 0,54 0,06 0,14 

N30P60K60 20,23 21,32 -0,79 0,30 0,47 0,57 0,07 0,18 

N45P60K60 19,85 21,21 -1,17 0,19 0,49 0,58 0,09 0,18 

P60K60 +N15 20,92 21,97 -0,10 0,95 0,47 0,55 0,07 0,15 

N15Р60К60 + N15   20,25 21,27 -0,77 0,25 0,50 0,60 0,11 0,20 

N30Р60К60 + N15   19,87 21,30 -1,15 0,28 0,51 0,62 0,11 0,22 

Сузір’я 

Без добрив 19,12 20,61 - 1,49 0,42 0,50 - 0,08 

P60K60 18,97 20,47 -0,15 1,35 0,47 0,54 0,05 0,12 

N15P60K60 18,78 20,23 -0,34 1,11 0,48 0,55 0,06 0,13 

N30P60K60 18,32 19,71 -0,80 0,59 0,49 0,56 0,07 0,14 

N45P60K60 18,23 19,66 -0,89 0,54 0,50 0,57 0,08 0,15 

P60K60 +N15 18,97 20,48 -0,15 1,36 0,49 0,56 0,07 0,14 

N15Р60К60 + N15   18,37 20,10 -0,75 0,98 0,51 0,61 0,10 0,19 

N30Р60К60 + N15   18,21 19,85 -0,91 0,73 0,53 0,63 0,11 0,21 

НІР0,05 загальна 

НІР0,05 сорт 

НІР0,05 удобрення 

НІР0,05 інокуляція 

3,47 

0,87 

1,74 

0,87 

– 

0,18 

0,04 

0,09 

0,04 

– 

*Примітка: б/і – варіанти досліду без застосування інокуляції;  

          і – варіанти досліду із застосуванням передпосівної інокуляції 
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За даними багатьох вчених [14, 204], вміст олії в насінні сої, як і сирого 

протеїну, знаходиться під генетичним контролем та залежить від біологічних 

особливостей сорту, однак під впливом екологічних факторів вирощування в 

певних межах може змінюватись. У нашому досліді серед досліджуваних сортів 

вищим вмістом олії характеризувався сорт Вільшанка, в насінні якого, залежно від 

варіанту досліду, містилось від 19,85 % до 22,03 % олії. В насінні сорту Сузір’я 

вміст олії складав 18,21-20,61 %.  

Агротехнічні прийоми, що вивчались у досліді, впливали на значення 

даного показнику якості. Так, відмічено, що в результаті проведення бактеризації 

насіння сої перед сівбою вміст олії, відносно варіанту без інокуляції, зростав на 

1,01 % у сорту Вільшанка та на 1,49 % у сорту Сузір’я. На варіантах з внесенням 

лише мінеральних добрив вміст олії, навпаки, знижувався – на 0,11-1,15 % у 

скоростиглого сорту та на 0,15-0,91 % у середньостиглого сорту, відповідно. 

Причому, зі зростанням норми азотних добрив вміст олії в насінні обох сортів 

знижувався інтенсивніше. 

За умови поєднання вищезазначених технологічних прийомів, а саме – 

проведення інокуляції насіння та внесення мінеральних добрив негативна дія 

удобрення дещо нівелювалась, внаслідок чого на всіх відповідних варіантах 

досліду був відмічений приріст олії, який у сорту Вільшанка становив 0,19-

0,93 %, у сорту Сузір’я – 0,54-1,36 %, відносно контролю. В обох сортів 

найбільший приріст олії в насінні був відмічений на варіантах, де на фоні 

бактеризації насіння Фосфонітрагіном вносили лише P60K60 або P60K60 +N15 у фазі 

бутонізації.  

На мінливість значень вмісту олії в насінні сої значною мірою впливали 

гідротермічні умови впродовж вегетації. Більшість авторів вважають, що вищий 

вміст олії в зерні сої накопичується в роки з великою кількістю опадів та високою 

температурою впродовж вегетації [14, 246]. Така ж закономірність 

спостерігалась і в наших дослідженнях. Найвищий вміст олії, на рівні 21,52-

23,97 % у сорту Вільшанка та 19,85-22,46 % у сорту Сузір’я був сформований у 
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2014 р., в якому ГТК за період вегетації сої становив 1,4-1,5, залежно від варіанту 

досліду (додаток М).  

Залежно від олійності та величини врожаю насіння сої змінювався 

загальний вихід олії з одиниці площі. В цілому, зі зростанням урожайності 

насіння у варіантах досліду збір олії також зростав та становив у сорту 

Вільшанка 0,40-0,62 т/га, у сорту Сузір’я – 0,42-0,63 т/га. Визначено, що всі 

технологічні прийоми, що були поставлені на вивчення мали позитивний вплив 

на формування виходу олії. 

На неудобрених ділянках, де проводили лише бактеризацію насіння 

Фосфонітрагіном, значення даного показника перевищували контроль на 

0,8 т/га в обох сортів, внесення добрив збільшувало вихід олії, в середньому, 

на 0,03-0,11 т/га. Найбільш ефективним за даним параметром було поєднання 

інокуляції насіння та внесення мінеральних добрив, в результаті чого вихід 

олії у скоростиглого сорту зростав на 32,5-55,0 %, у середньостиглого сорту – 

на 28,6-50,0 %. 

За рахунок вищої врожайності при нижчій олійності насіння найбільший 

вихід олії був сформований сортом сої Сузір’я (0,63 т/га) за проведення 

бактеризації насіння та внесення N30Р60К60 та у підживлення N15 у фазу бутонізації. 

Сорт Вільшанка забезпечив найвищий вихід олії – на рівні 0,62 т/га на 

аналогічному варіанті. 

В умовах Лісостепу правобережного України з метою покращення 

якісного складу насіння сої та отримання 1,18-1,32 т/га сирого протеїну та 0,62-

0,63 т/га олії необхідно проводити бактеризацію насіння препаратом на основі 

штамів бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і фосформобілізуючих 

мікроорганізмів (B. mucilaginosus) в поєднанні з внесенням N30Р60К60 + N15  у фазі 

бутонізації. 

Висновки до розділу 6 

За результатами проведеного в цьому розділі аналізу впливу інокуляції та 

удобрення сої на насіннєву продуктивність її посівів дозволяє зробити наступні 

висновки: 
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1. У сорту Вільшанка найбільша кількість бобів (24,7 шт.), кількість 

насінин на одній рослині (51,0 шт.) та маса 1000 насінин (147,2 г) була сформована 

на варіанті, де проводили інокуляцію насіння Фосфонітрагіном та вносили 

N30Р60К60 + N15 у фазі бутонізації. У сорту Сузір’я зазначені показники мали 

найвищі значення на аналогічному варіанті та становили: кількість бобів – 28,8 шт., 

кількість насінин на одній рослині – 56,1 шт. та маса 1000 насінин – 144,6 г.  

2. Найсприятливіші умови для формування найвищої в досліді 

врожайності насіння сої складались на ділянках, де вносили N30Р60К60 + N15  у фазі 

бутонізації та проводили інокуляцію насіння препаратом на основі штамів 

бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і фосформобілізуючих мікроорганізмів 

(B. mucilaginosus). У середньому за три роки досліджень на вказаних варіантах 

досліду з посівів сорту Вільшанка отримано 2,91 т/га насіння та сорту Сузір’я – 

3,17 т/га, що на 1,02 т/га (54,0 %) та 0,98 т/га (44,7 %), відповідно, більше ніж на 

контролі, де не проводились технологічні прийоми удобрення та бактеризації.  

3. Оптимізація умов мінерального живлення рослин сої за рахунок 

інокуляції насіння препаратом Фосфонітрагін та внесення N30Р60К60 + N15  у фазі 

бутонізації сприяла істотному покращенню якісного складу насіння. Як 

наслідок, на вказаному варіанті насіння сорту Вільшанка містило 40,73 % сирого 

протеїну, сорту Сузір’я – 41,83 %, що забезпечило вихід сирого протеїну з одного 

гектару, відповідно 1,18 та 1,32 т. 

4. На рівень накопичення олії в насінні сої обох сортів найбільший вплив 

мала інокуляція насіння препаратом Фосфонітрагін. На вказаних варіантах 

насіння сорту Вільшанка містило 22,03 % олії та дещо менше – насіння сорту 

Сузір’я – 20,61 %. Найвищий вихід олії, за рахунок вищої врожайності, був 

сформований середньостиглим сортом Сузір’я (0,63 т/га) за умови поєднання 

технологічних прийомів бактеризації насіння та внесення N30Р60К60 + у 

підживлення N15 у фазі бутонізації. Вихід олії з посівів скоростиглого сорту 

Вільшанка становив 0,62 т/га. 

Результати розділу 6 опубліковано у наукових працях [51, 237, 240, 242, 

243, 244]. 
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РОЗДІЛ 7 

ЕКОНОМІЧНА ТА БІОЕНЕРГЕТИЧНА  ОЦІНКА 

РОЗРОБЛЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ 

 

Сучасний рівень ведення сільськогосподарського виробництва потребує 

залучення все більшої кількості матеріальних та енергетичних ресурсів, у тому 

числі, при вирощуванні сільськогосподарських культур [49]. Тому, ефективність 

тих чи інших технологічних прийомів обов’язково повинна оцінюватись за 

рядом економічних та біоенергетичних показників [126], оскільки технологія 

вирощування будь-якої польової культури має забезпечувати не лише її найвищу 

продуктивність, але й відповідати сучасним вимогам щодо ресурсоощадності та 

енергоємності [45]. Висновки про ефективність розробленого комплексу 

агротехнічних заходів лише за зміною рівня врожайності чи якісного складу є 

недостатніми, тому що не враховуються витрати на їх отримання та окупність 

таких витрат [97].  

У ринкових умовах господарювання саме аналіз економіко-енергетичної 

ефективності технологій вирощування польових культур є одним з найважливіших 

показників їх конкурентоспроможності [126]. Перспективними вважають такі 

технологічні елементи, при впровадженні яких економічні та енергетичні витрати 

на виробництво основної продукції менші, а рівень рентабельності, окупність 1 

гривні витрат та коефіцієнт енергетичної оцінки – більші [218]. 

Економічний аналіз технологічного процесу вирощування 

сільськогосподарських культур дозволяє не лише оцінити його ефективність, але 

й виявити конкретні шляхи можливої економії ресурсів [126]. В свою чергу 

біоенергетична оцінка являє собою співвідношення накопиченої енергії у врожаї 

культури до затрат енергії на її виробництво та на відміну від вартісної оцінки, з 

її різними рівнями цін на сільськогосподарську продукцію, виконується з 

використанням постійних величин витрат енергії [45, 143]. До того ж, 

раціональне використання енергетичних ресурсів має надзвичайно важливе 

природоохоронне значення, оскільки екологічна стійкість агроценозів 
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обумовлюється інтенсивністю енергетичного обміну всередині екосистеми 

[143]. З метою визначення оцінки рекомендованих нами технологічних прийомів 

вирощування сої з різним рівнем інтенсивності нами був проведений аналіз 

економічної та енергетичної їх ефективності. 

 

7.1. Економічна ефективність вирощування сої 

 

Попит на сою як високобілкову та олійну культуру продовжує зростати, 

внаслідок чого збільшуються площі її посіву та завдяки досягненням 

селекціонерів з’являються нові високотехнологічні і високопродуктивні сорти 

[14, 188, 224]. Для ефективного впровадження їх у виробництво необхідною є 

розробка сортової технології вирощування, здатної не лише реалізувати 

потенціал продуктивності сорту, але й забезпечити високорентабельне 

виробництво високоякісної продукції. Тому розроблений та рекомендований 

комплекс агротехнічних заходів вирощування того чи іншого сорту сої, як і 

решти сільськогосподарських культур, обов’язково оцінюють за економічними 

показниками [120]. 

Чистий прибуток відображає різницю між вартістю отриманого врожаю і 

виробничими витратами, рентабельність є відсотковим відношенням чистого 

прибутку до виробничих витрат [143]. Економічно ефективними вважають такі 

технології вирощування культур, які дозволяють отримувати максимальну 

кількість продукції з одиниці площі при найменших затратах праці та коштів 

[7]. Таким чином, оцінка економічної ефективності відображає кінцевий 

корисний ефект від сукупних вкладень засобів виробництва та живої праці і 

визначається їх відношенням до отриманих результатів [120]. 

За підсумками проведеного нами економічного аналізу технологічних 

прийомів вирощування сої встановлено, що на рівень економічної ефективності 

виробництва її насіння істотний вплив мали інокуляція, мінеральні добрива та 

сортові особливості культури. Впливаючи на величину врожаю насіння, 

зазначенні чинники змінювали і собівартість продукції (табл. 7.1). 
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Таблиця 7.1 

Економічна ефективність вирощування сої залежно від норм мінеральних 

добрив та інокуляції (у середньому за 2013-2015 рр.) 

Удобрення 

Ін
о
к
у

- 

л
я
ц

ія
 Виробничі 

витрати, 

грн/га 

Вартість 

урожаю, 

грн 

Собівартість 

1 т, грн 

Чистий 

прибуток, 

грн 

Рівень 

рентабельності, 

% 

Вільшанка 

Без добрив 
1* 16005 33075 8468 17070 107 

2 16598 37742 7696 21144 127 

P60K60 
1 20323 35933 9898 15610 77 

2 20916 42058 8703 21142 101 

N15P60K60 
1 20823 38208 9537 17385 83 

2 21416 43108 8694 21692 101 

N30P60K60 
1 21323 40775 9152 19452 91 

2 21916 47192 8127 25275 115 

N45P60K60 
1 21823 43167 8847 21343 98 

2 22416 47775 8211 25359 113 

P60K60 +N15 
1 21099 39083 9448 17984 85 

2 21692 43692 8689 21999 101 

N15Р60К60 + N15   
1 21599 43458 8698 21859 101 

2 22192 49175 7898 26983 122 

N30Р60К60 + N15   
1 22099 44508 8689 22409 101 

2 22692 50867 7807 28174 124 

Сузір’я 

Без добрив 
1 14605 38267 6679 23662 162 

2 15198 42583 6246 27385 180 

P60K60 
1 18923 42992 7703 24068 127 

2 19516 46317 7374 26800 137 

N15P60K60 
1 19423 44275 7677 24852 128 

2 20016 47367 7395 27350 137 

N30P60K60 
1 19923 46608 7481 26685 134 

2 20516 49642 7233 29125 142 

N45P60K60 
1 20423 47717 7490 27293 134 

2 21016 50458 7289 29442 140 

P60K60 +N15 
1 19699 45150 7635 25451 129 

2 20292 48008 7397 27716 137 

N15Р60К60 + N15   
1 20199 48883 7231 28684 142 

2 20792 52792 6893 31999 154 

N30Р60К60 + N15   
1 20699 50983 7105 30284 146 

2 21292 55417 6724 34124 160 

Примітка: 1* – насіння без інокуляції; 2 – інокульоване насіння  
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Найнижча собівартість 1 т насіння була відмічена на неудобрених  

варіантах досліду, де висівали інокульоване Фосфонітрагіном насіння. Значення 

даного показника становили 7696 грн/т у сорту Вільшанка та 6246 грн/т у сорту 

Сузір’я, що менше ніж на контролі, відповідно, на 772 та 433 грн/т. На варіантах, 

що передбачали внесення мінеральних добрив та сівбу неінокульованим 

насінням, у результаті збільшення виробничих витрат – на 4318-6094 грн/га у 

сорту Вільшанка та на 4318-6094 грн/га у сорту Сузір’я, відносно контрольного 

варіанту, зростала також собівартість вирощеної продукції – на 221-1430 та 426-

1024 грн/т, відповідно. Поєднання технологічних прийомів удобрення та 

бактеризації насіння обумовлювало збільшення приросту урожайності сої та як 

наслідок – зниження собівартості 1 т насіння. Однак, у розрізі зазначених 

варіантів між досліджуваними сортами були певні відмінності. У сорту 

Вільшанка на варіантах, де на фоні інокуляції насіння вносили N30-45P60K60 та 

N15- 30Р60К60 + N15 собівартість вирощеної продукції була нижчою ніж на контролі 

на 257-661 грн/т, у сорту Сузір’я, навпаки, на 45-610 грн/т вищою. 

Зі зростанням рівня урожайності сої зростав і чистий прибуток від її 

вирощування. Так, за умови проведення бактеризації насіння та відсутності 

удобрення прибуток від вирощування сої сорту Вільшанка становив 

21144 грн/га, сорту Сузір’я – 27385 грн/га, що перевищувало контроль, 

відповідно, на 4074 та 3723 грн/га. Сівба неінокульованим насінням на фоні 

мінерального удобрення сприяла отриманню чистого прибутку у 

середньостиглого сорту на рівні 24068-30284 грн/га, що на 406-6622 грн/га 

більше ніж на контролі (рис. 7.1). У сорту Вільшанка відмічалась аналогічна 

закономірність, за виключенням ділянок, де вносили лише фосфорно-калійні 

добрива – за такої технологічної моделі вирощування даного сорту сформований 

чистий прибуток був нижчий ніж на контрольному варіанті на 1460 грн/га.  

Найбільш прибутковими виявились ділянки, на яких вивчали взаємодію 

заходів бактеризації насіння Фосфонітрагіном та внесення N15-30Р60К60 + N15 у 

фазі бутонізації. За таких технологічних параметрів отриманий прибуток у сорту 

Вільшанка складав 26983-28174 грн/га, у сорту Сузір’я 31999-34124 грн/га, що 
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перевищувало контроль, відповідно, 9913-11104 та 8337-10462 грн/га або 58,1-

65,1 та 35,2-44,2 %. 

 

 
Зміст варіантів: 1 – контроль, 2 – інокуляція, 3 – P60K60, 4 – Р60К60 + інокуляція, 5 – 

N45P60K60, 6 – N45Р60К60 + інокуляція, 7 – N30Р60К60 + N15 у фазі бутонізації; 8 – N30Р60К60 + 

N15 у фазі бутонізації та інокуляція  

Рис. 7.1 Економічна ефективність вирощування сої сорту Сузір’я залежно 

від інокуляції та норм мінеральних добрив (у середньому за 2013-2015 рр.)  
 

Аналізуючи рівень рентабельності вирощування сої в межах досліду 

визначено, що за сівби неінокульованим насінням на фоні мінеральних добрив 

значення даного економічного показника в обох сортів, що вивчались у досліді, 

були нижчі ніж на контролі. Так, у сорту Сузір’я, залежно від варіанту 

удобрення, рівень рентабельності становив 127-146 %, збільшуючись відповідно 

до збільшення норми внесених добрив. Найбільш рентабельним було 

вирощування сої за умови роздрібного внесення азотних добрив. У сорту 

Вільшанка відмічена аналогічна закономірність. На варіантах, що передбачали 

сумісну дію удобрення та бактеризацію насіння, у результаті зростання чистого 

прибутку, який значно перевищував додаткові витрати на проведення інокуляції 

насіння, рівень рентабельності зростав та становив у скоростиглого сорту 101-

124 % та у середньостиглого сорту – 137-160 %. 

Отже, найбільш економічно ефективною є модель технології вирощування 

сортів Вільшанка та Сузір’я, яка передбачає внесення N30Р60К60 + N15 у фазі 
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бутонізації та проведення бактеризації насіння препаратом на основі штамів 

бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і фосформобілізуючих мікроорганізмів 

(B. mucilaginosus), що дозволяє отримати чистий прибуток 28174 та 34124 грн/га, 

відповідно, при рівні рентабельності 124 та 160 %. 

 

7.2. Енергетична ефективність вирощування сої 

 

Інтенсифікація технологій вирощування польових культур, у тому числі сої, 

потребує залучення все більшої кількості матеріально-технічних та енергетичних 

ресурсів [126]. Економічний аналіз ефективності їх застосування за умов 

нестабільності в ціновій оцінці виробленої продукції, не завжди достатньо 

об’єктивний [45]. Тому, в останні роки все частіше проводять енергетичний 

аналіз технологічного процесу вирощування культур, який дозволяє найбільш 

точно врахувати та співставити витрати сукупної енергії, затраченої на 

технологічні процеси й операції, та енергію, акумульовану в різних засобах 

виробництва і вирощеній продукції [222].  

Проведення енергетичної оцінки технологічних заходів вирощування 

культури дає можливість порівняти їх ефективність та визначити доцільність 

застосування [143]. Актуальність такого підходу повністю відповідає вимогам 

сучасного виробництва щодо необхідності заощадження використаної енергії на 

одиницю виробленої продукції рослинництва [212], оскільки зростання  

ефективності аграрного виробництва можливе лише за раціонального 

використання всіх ресурсів та економії праці [44].  

Таким чином, економічна та енергетична оцінки технологічних заходів 

вирощування польових культур взаємодоповнюють одна одну та мають важливе 

значення для сучасного сільськогосподарського виробництва [44, 143].  

У результаті проведених нами польових досліджень визначено, що внесення 

мінеральних добрив та проведення інокуляції насіння мало позитивний вплив на 

формування енергетичної ефективності технології вирощування сої (табл. 7.2). 
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Таблиця 7.2 

Енергетична ефективність вирощування сої залежно від норм мінеральних 

добрив та інокуляції (у середньому за 2013-2015 рр.) 

Удобрення Інокуляція 

Вихід загальної 

енергії з урожаєм, 

ГДж/га 

Витрати сукупної 

енергії на 

вирощування, ГДж/га 

Коефіцієнт 

енергетичної 

ефективності 

Вільшанка 

Без добрив 
1* 31,68 22,14 1,43 

2 36,15 22,37 1,63 

P60K60 
1 34,41 23,39 1,55 

2 40,28 23,62 1,82 

N15P60K60 
1 36,59 23,83 1,65 

2 41,29 24,06 1,86 

N30P60K60 
1 39,05 26,00 1,76 

2 45,20 26,23 2,04 

N45P60K60 
1 41,34 27,30 1,87 

2 45,75 27,53 2,07 

P60K60 +N15 
1 37,43 24,69 1,69 

2 41,84 24,92 1,89 

N15Р60К60 + N15   
1 41,62 26,00 1,88 

2 47,10 26,23 2,13 

N30Р60К60 + N15   
1 42,63 27,30 1,93 

2 48,72 27,53 2,20 

Сузір’я 

Без добрив 
1 36,65 22,14 1,66 

2 40,78 22,37 1,84 

P60K60 
1 41,17 23,39 1,86 

2 44,36 23,62 2,00 

N15P60K60 
1 42,40 23,83 1,92 

2 45,36 24,06 2,05 

N30P60K60 
1 44,64 26,00 2,02 

2 47,54 26,23 2,15 

N45P60K60 
1 45,70 27,30 2,06 

2 48,32 27,53 2,18 

P60K60 +N15 
1 43,24 24,69 1,95 

2 45,98 24,92 2,08 

N15Р60К60 + N15   
1 46,82 26,00 2,11 

2 50,56 26,23 2,28 

N30Р60К60 + N15   
1 48,83 27,30 2,21 

2 53,07 27,53 2,40 

Примітка: 1* – насіння без інокуляції; 2 – інокульоване насіння 
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У середньому за 2013-2015 рр. найнижчий вихід загальної енергії з 

урожаєм сої було відмічено на контрольних варіантах (без інокуляції та 

удобрення) – 31,68 ГДж/га у сорту Вільшанка та 36,65 ГДж/га у сорту Сузір’я. 

При цьому, витрати сукупної енергії на вирощування обох сортів становили 

22,14 ГДж/га, а коефіцієнт енергетичної ефективності – 1,43 та 1,66, відповідно. 

За введення до технологічного процесу такого агрозаходу як бактеризація 

насіння препаратом Фосфонітрагін вихід загальної енергії з урожаєм, відносно 

контролю, зростав на 4,47 ГДж/га у скоростиглого сорту та на 4,13 ГДж/га у 

середньостиглого сорту і становив, відповідно, 36,15 та 40,78 ГДж/га. З 

урахуванням незначного зростання витрат сукупної енергії на вирощування (на 

0,23 ГДж/га), коефіцієнт енергетичної ефективності збільшувався до 1,63 у сорту 

Вільшанка та 1,84 – у сорту Сузір’я. 

При вирощуванні сої на фоні удобрення, проте за відсутності інокуляції, 

кількість акумульованої в урожаї енергії зростала відповідно до росту рівня 

врожайності і становила 34,41-42,63 ГДж/га у сорту Вільшанка і 41,17-

48,83 ГДж/га у сорту Сузір’я. При цьому, найменш енергетично ефективним 

було внесення лише фосфорно-калійних добрив – коефіцієнт енергетичної 

ефективності за такої технологічної моделі вирощування сої становив у 

скоростиглого сорту 1,55, у середньостиглого сорту – 1,86. Внесення азотних 

добрив на фоні P60K60 хоча й збільшувало витрати сукупної енергії проте, сприяло 

значному зростанню виходу загальної енергії з урожаєм. 

Найбільшу кількість акумульованої в урожаї енергії було відмічено за 

роздрібного внесення азотних добрив – прибавка до контролю становила у 

сорту Вільшанка 9,94-10,95 ГДж/га, у сорту Сузір’я – 10,17-12,18 ГДж/га. 

Коефіцієнт енергетичної ефективності (КЕЕ) на вказаних варіантах складав 

1,88-1,93 та 2,11-2,21, відповідно. 

Максимальне зростання енергетичної ефективності вирощування обох 

сортів сої було відмічене на варіантах, де вивчалась взаємодія технологічних 

прийомів бактеризації насіння та удобрення. В результаті, КЕЕ у скоростиглого 
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сорту становив 1,82-2,20, у середньостиглого сорту – 2,00-2,40, що, відповідно, 

на 0,39-0,77 та 0,34-0,74 одиниць більше порівняно з контролем.  

Отже, у результаті проведеного аналізу енергетичної ефективності 

вирощування сої визначено, що найбільш доцільним є варіант технології 

вирощування сої, який передбачає поєднання передпосівної інокуляція насіння 

препаратом Фосфонітрагін та внесення добрив у нормі N30Р60К60 + N15, що 

забезпечує  одержання коефіцієнту енергетичної ефективності на рівні 2,20-2,40.  

 

Висновки до розділу 7 

За результатами проведеного аналізу щодо впливу удобрення та інокуляції 

насіння на економічну та енергетичну ефективність технології вирощування сої 

можна зробити наступні висновки: 

1. При вирощуванні сортів сої Вільшанка та Сузір’я економічно найбільш 

вигідним було поєднання факторів інтенсифікації, які передбачали проведення 

бактеризації насіння препаратом Фосфонітрагін та внесення N30Р60К60 + N15 у фазі 

бутонізації. На вказаних ділянках виробничі витрати зросли на 6687 грн/га, проте 

чистий прибуток збільшився на 11104 грн/га у скоростиглого сорту та 10462 грн/га 

у середньостиглого сорту, собівартість знизилась на 661 та 45 грн/т, відповідно, а 

рівень рентабельності склав 124 та 160 %. 

2.  Найбільш енергетично ефективною є модель технології вирощування 

сої при якій насіння інокулювали препаратом на основі штамів бульбочкових 

бактерій (Br. japonicum) і фосформобілізуючих мікроорганізмів 

(B. mucilaginosus) та вносили на ділянку N30Р60К60 + N15 у фазі бутонізації, що 

забезпечило  одержання коефіцієнту енергетичної ефективності на рівні 2,20 у 

сорту Вільшанка та 2,40 – у сорту Сузір’я, що перевищувало контроль на 53,8 

та 44,6 %, відповідно. 

Результати розділу 7 опубліковано у наукових працях [240]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлене теоретичне обґрунтування 

особливостей росту, розвитку рослин сортів сої та залежності формування 

урожайності і якості їх насіння від впливу досліджуваних факторів, зокрема 

інокуляції насіння та норм мінеральних добрив з урахуванням гідротермічних 

ресурсів Лісостепу правобережного. 

1. Найтриваліший вегетаційний період у рослин сої сортів Вільшанка 

(107 діб) та Сузір’я (117 діб) було відмічено на варіантах, де проводили 

інокуляцію насіння препаратом Фосфонітрагін та вносили мінеральні добрива у 

нормі N30Р60К60 в основне удобрення  та N15 у підживлення у фазі бутонізації. 

2. Максимальна висота рослин середньостиглого сорту Сузір’я (101,9 см) 

відмічена у фазі фізіологічної стиглості на варіанті, де вносили в основне 

удобрення N30P60K60 та N15 у фазі бутонізації рослин у поєднанні з бактеризацією 

насіння. Відмічено, що лінійний приріст стебла порівняно до контролю становив 

19 см або 22,9 %. Аналогічна залежність величини лінійного росту рослин від дії 

досліджуваних факторів відмічена у сорту Вільшанка. Між значеннями висоти 

рослин та сумою опадів встановлений сильний позитивний зв'язок – у сорту 

Вільшанка r = 0,880, у сорту Сузір’я – r = 0,947. 

3. Технологія вирощування сої, що передбачала внесення N30P60K60+N15 

та проведення інокуляції насіння Фосфонітрагіном забезпечила нагромадження 

найбільшої маси сухої речовини посівами: у сорту Вільшанка – 6,51 т/га, у сорту 

Сузір’я – 7,15 т/га. 

4. Максимальні розміри площі листкової поверхні у посівах сої сортів 

Вільшанка (45,1 тис. м2/га) та Сузір’я (46,8 тис. м2/га) були відмічені у фазі 

наливу насіння на варіантах, де проводили інокуляцію насіння препаратом на 

основі штамів бульбочкових бактерій і фосформобілізуючих мікроорганізмів та 

вносили N30P60K60 в основне удобрення та N15 у фазі бутонізації. Отримані 

результати перевищували контрольні значення, відповідно, на 29,6 та 31,1 %. 

Найвищі значення фотосинтетичного потенціалу посівів сорту Вільшанка 
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(3,481 млн м2×діб/га) та сорту Сузір’я (3,647 млн м2×діб/га) відмічено на цих же 

варіантах, що суттєво більше при порівнянні з ділянками контрольних варіантів.  

5. Найбільш сприятливі умови для синтезу хлорофілу (a+b) у листках 

рослин сої сорту Вільшанка (2,54 мг/г сирої маси) та сорту Сузір’я 

(2,74 мг/г сирої маси) були сформовані при взаємодії факторів інокуляції насіння 

Фосфонітрагіном та внесення мінеральних добрив у нормі N30Р60К60 + N15. 

Концентрація хлорофілу (a+b) у фазі повного цвітіння в цих рослин 

перевищувала контрольні значення на 77,6 та 73,4 %. 

6. Динаміка чистої продуктивності фотосинтезу мала виражений 

синусоїдний характер з двома періодами максимумів: від повних сходів до 

початку цвітіння (2,10-4,21 г/м2 за добу) та з кінця цвітіння до повного наливу 

насіння (1,45-2,48 г/м2 за добу). Від початку цвітіння до настання фізіологічної 

стиглості найбільш продуктивними за даним показником були посіви сої на 

ділянках, де вносили N30P60K60+N15 та проводили інокуляцію насіння 

Фосфонітрагіном. 

7. Створення сприятливих умов для активного бобово-ризобіального 

симбіозу за рахунок проведення бактеризації насіння та внесення N30P60K60+N15 

сприяло формуванню найбільшої кількості активних бульбочок (Вільшанка 

43,3 шт./рослину, Сузір’я 51,0 шт./рослину) та їх маси – відповідно 1,26 та 

1,56 г/рослину. Показники активного симбіотичного потенціалу на вказаних 

ділянках були максимальними та становили у сорту Вільшанка 

18,40 тис. кг·діб/га, у сорту Сузір’я – 22,23 тис. кг·діб/га. На цих варіантах 

накопичено також найбільшу кількість біологічного азоту – 124,2 та 130,3 кг/га, 

що перевищувало контрольні значення на 90,7 та 83,8 %, відповідно. 

Встановлено переваги середньостиглого сорту Сузір’я над скоростиглим сортом 

Вільшанка щодо взаємодії із мікросимбіонтом. 

8. Найбільшу кількість бобів (28,8 шт.), насінин на одній рослині (56,1 шт.) 

та масу 1000 насінин (144,6 г) рослини сорту Сузір’я формували на ділянках, де 

вивчали взаємодію факторів інокуляції насіння препаратом на основі штамів 

бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і фосформобілізуючих мікроорганізмів 



 170 

(B. mucilaginosus) та внесення N30P60K60 в основне удобрення та N15 у підживлення 

у фазі бутонізації. У сорту Вільшанка відмічено аналогічні залежності, проте 

абсолютні показники індивідуальної продуктивності рослин були дещо нижчими.  

9. Найвищу урожайність насіння сої сорту Вільшанка (2,91 т/га) та сорту 

Сузір’я (3,17 т/га) отримано на варіантах, де вносили N30Р60К60 + N15 у фазі 

бутонізації та проводили інокуляцію насіння препаратом Фосфонітрагін. 

Приріст урожаю насіння сої відносно контрольного варіанту становив 1,02 т/га 

або 54,0 % та 0,98 т/га або 44,7 % відповідно, що суттєво на 5 % рівні значимості.  

10. Максимальний вміст сирого протеїну в насінні сої сортів Вільшанка 

(40,73 %) та Сузір’я (41,83 %) і найбільший його вихід – 1,18 та 1,32 т/га було 

отримано на варіантах досліду, де вносили N30P60K60 + N15 у фазі бутонізації та 

проводили передпосівну обробку насіння препаратом Фосфонітрагін. На 

зазначених варіантах було отримано і найвищий вихід олії – 0,62 та 0,63 т/га. 

11. Застосування мінеральних добрив та проведення інокуляції насіння 

сприяло підвищенню економічної ефективності технології вирощування сої. 

Найбільш прибутковими виявились ділянки, на яких вивчали взаємодію заходів 

бактеризації насіння та внесення N30Р60К60 + N15. За таких технологічних 

параметрів отриманий прибуток від вирощування сорту Вільшанка складав 

28174 грн/га, сорту Сузір’я – 34124 грн/га, при рівні рентабельності, відповідно, 

124 і 160 % та собівартості продукції – 7807 та 6724 грн/т. Удосконалення 

технології вирощуванні скоростиглого та середньостиглого сортів сої на основі 

бактеріально-мінерального удобрення обумовило отримання і найвищих 

коефіцієнтів енергетичної ефективності – 2,20 та 2,40, що перевищувало 

контроль на 53,8 та 44,6 %. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

На основі одержаних результатів досліджень для отримання урожайності 

насіння сої скоростиглих та середньостиглих сортів на рівні 3,0-3,5 т/га із 

вмістом сирого протеїну 40,73-41,83 % та олії 19,85-21,30 % агроформуванням 

Лісостепу правобережного рекомендується:  

- висівати скоростиглі сорти сої типу Вільшанка та середньостиглі сорти 

типу Сузір’я; 

- проводити інокуляцію насіння сої комплексним бактеріальним 

препаратом на основі штамів бульбочкових бактерій (Br. japonicum) і 

фосформобілізуючих мікроорганізмів (B. mucilaginosus) у рекомендованій дозі; 

- вносити мінеральні добрива в нормі N30P60K60 в основне удобрення та N15 

у підживлення у фазі бутонізації рослин.  
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Додаток А 1 

Метеорологічні умови впродовж вегетації сої у 2013 році 

Показник 
Місяць 

IV V VI VII VIII IX 

Сума активних температур, >10 0С 

1 декада 0,0 180,4 190,0 205,6 206,7 153,1 

2 декада 74,5 198,3 211,8 188,8 199,0 148,3 

3 декада 151,2 193,6 218,7 206,4 176,9 35,5 

Сума за місяць 225,7 572,3 620,5 600,9 582,6 336,9 

Середня багаторічна,  t0С 191,2 437,1 544,5 581,1 570,4 366,0 

Середньодобова температура повітря, 0С 

1 декада 3,5 18,0 19,0 20,6 20,7 15,7 

2 декада 10,5 19,8 21,2 18,9 19,9 14,8 

3 декада 16,0 17,6 21,9 18,8 16,1 8,8 

Середнє за місяць 10,0 18,5 20,7 19,4 18,8 13,1 

Середня багаторічна  за місяць 8,7 15,1 18,3 19,5 18,7 13,7 

Опади, мм 

1 декада 0.0 14,1 42,3 9,4 8,1 27,6 

2 декада 11,6 16,1 13.0 2.0 14.0 31,5 

3 декада 36,2 30,2 73.0 22,2 32.0 57,8 

Сума за місяць  47,8 60,4 128,3 33,6 54.1 116,9 

Середня багаторічна 43,2 40,5 80,5 81,1 52,6 47,7 

ГТК 

За місяць 2,1 1,1 2,1 0,6 0,9 3,5 

Середня багаторічна 2,3 0,9 1,5 1,4 0,9 1,3 

 

 

 

 

 



 205 

Додаток А 2 

Метеорологічні умови впродовж вегетації сої у 2014 році 

Показник 
Місяць 

IV V VI VII VIII IX 

Сума активних температур, >10 0С 

1 декада 26,1 107,8 191,6 199,4 237,9 174,9 

2 декада 49,4 159,8 163,5 211,6 213,9 126,0 

3 декада 139,5 220,1 161,5 243,0 182,3 73,8 

Сума за місяць 215,0 487,6 516,6 654,0 634,1 374,7 

Середня багаторічна 191,2 437,1 544,5 581,1 570,4 366,0 

Середньодобова температура повітря, 0С 

1 декада 6,7 12,2 19,2 19,9 23,8 17,5 

2 декада 8,6 16,0 16,4 21,2 21,4 13,3 

3 декада 14,0 20,0 16,0 22,1 16,6 9,5 

Середнє за місяць 9,8 16,2 17,2 21,1 20,5 13,4 

Середня багаторічна  за місяць 8,7 15,1 18,3 19,5 18,7 13,7 

Опади, мм 

1 декада 3,1 40,7 9,3 31,0 2,0 14,0 

2 декада 21,6 168,1 23,8 78,5 20 19,1 

3 декада 18,6 77,8 47,8 11 27,3 37,2 

Сума за місяць  43,3 276,6 80,9 120,5 49,3 70,3 

Середня багаторічна 43,2 40,5 80,5 81,1 52,6 47,7 

ГТК 

За місяць 2,0 6,3 1,6 1,8 0,8 1,8 

Середня багаторічна 2,3 0,9 1,5 1,4 0,9 1,3 
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Додаток А 3 

Метеорологічні умови впродовж вегетації сої у 2015 році 

Показник 
Місяць 

IV V VI VII VIII IX 

Сума активних температур, >10 0С 

1 декада 11,3 133,8 325,1 217,3 217,1 183,6 

2 декада 65,9 150,5 198,5 190,7 196,4 175,0 

3 декада 122,8 220,8 183,7 241,1 226,0 165,0 

Сума за місяць 200,0 505,2 707,2 649,1 639,5 523,6 

Середня багаторічна 191,2 437,1 544,5 581,1 570,4 366,0 

Середньодобова температура повітря, 0С 

1 декада 5,3 13,4 32,5 21,7 21,7 18,4 

2 декада 9,6 15,1 19,9 19,1 19,6 17,5 

3 декада 13,1 20,1 18,4 21,9 20,5 16,5 

Середнє за місяць 9,4 16,3 23,6 20,9 20,6 17,5 

Середня багаторічна  за місяць 8,7 15,1 18,3 19,5 18,7 13,7 

Опади, мм 

1 декада 1,6 49,7 0.0 5,5 2.0 40.0 

2 декада 6,2 49 2.0 21,6 1,2 1.0 

3 декада 0.0 19,1 20,2 63,7 0,2 1.0 

Сума за місяць  7,8 117,8 22,2 90,8 3,4 42.0 

Середня багаторічна 43,2 40,5 80,5 81,1 52,6 47,7 

ГТК 

За місяць 0,4 2,3 0,3 1,4 0,1 0,8 

Середня багаторічна 2,3 0,9 1,5 1,4 0,9 1,3 
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Додаток Б 1 

Тривалість вегетаційного періоду залежно від гідротермічних ресурсів у 2014 р., діб 

Сорт Удобрення 

Тривалість 

вегетаційного 

періоду, діб 

Показник 

середньодобова 

температура 

повітря, 0С 

сума активних 

температур >10, 0С 
сума опадів, мм ГТК 

проведення передпосівної інокуляції* 

б/і і б/і і б/і і б/і і б/і і 

В
іл

ь
ш

ан
к
а 

Без добрив (контроль) 104 105 19,4 19,4 2020,4 2037,8 308,7 308,7 1,5 1,5 

P60K60 103 105 19,5 19,4 2003,7 2037,8 308,7 308,7 1,5 1,5 

N15P60K60 107 108 19,4 19,4 2053,9 2071,5 308,7 308,7 1,5 1,5 

N30P60K60 109 110 19,4 19,3 2089,5 2107,0 308,7 308,7 1,5 1,5 

N45P60K60 110 111 19,3 19,3 2107,0 2125,0 308,7 308,7 1,5 1,5 

P60K60 +N15  107 108 19,4 19,4 2053,9 2071,5 308,7 308,7 1,5 1,5 

N15Р60К60 + N15   109 110 19,4 19,3 2089,5 2107,0 308,7 308,7 1,5 1,5 

N30Р60К60 + N15   110 111 19,3 19,3 2107,0 2125,0 308,7 308,7 1,5 1,5 

С
у
зі

р
’я

 

Без добрив (контроль) 114 115 19,1 19,0 2154,6 2166,1 308,7 308,7 1,4 1,4 

P60K60 114 116 19,1 19,0 2154,6 2179,3 308,7 308,7 1,4 1,4 

N15P60K60 116 117 19,0 18,9 2179,3 2192,5 308,7 329,8 1,4 1,5 

N30P60K60 117 118 18,9 18,9 2192,5 2205,1 329,8 329,8 1,5 1,5 

N45P60K60 118 118 18,9 18,9 2205,1 2205,1 329,8 329,8 1,5 1,5 

P60K60 +N15  115 117 19,0 18,9 2166,1 2192,5 308,7 329,8 1,4 1,5 

N15Р60К60 + N15   118 120 18,9 18,7 2205,1 2216,7 329,8 337,2 1,5 1,5 

N30Р60К60 + N15   120 121 18,7 18,6 2216,7 2216,7 337,2 337,2 1,5 1,5 

*Примітка: б/і – варіанти досліду без застосування інокуляції;  

                          і – варіанти досліду із застосуванням передпосівної інокуляції. 
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Додаток Б 2 

Тривалість вегетаційного періоду залежно від гідротермічних ресурсів у 2015 р. діб 

Сорт Удобрення 

Тривалість 

вегетаційного 

періоду, діб 

Показник 

середньодобова 

температура 

повітря, 0С 

сума активних 

температур >10, 0С 
сума опадів, мм ГТК 

проведення передпосівної інокуляції* 

б/і і б/і і б/і і б/і і б/і і 

В
іл

ь
ш

ан
к
а 

Без добрив (контроль) 95 96 21,5 21,5 2040,5 2061,3 135,3 135,3 0,7 0,7 

P60K60 95 96 21,5 21,5 2040,5 2061,3 135,3 135,3 0,7 0,7 

N15P60K60 96 98 21,5 21,5 2061,3 2108,5 135,3 135,5 0,7 0,6 

N30P60K60 97 98 21,5 21,5 2084,2 2108,5 135,3 135,5 0,6 0,6 

N45P60K60 99 99 21,5 21,5 2127,0 2149,5 135,5 135,5 0,6 0,6 

P60K60 +N15  96 97 21,5 21,5 2084,2 2084,2 135,3 135,5 0,6 0,7 

N15Р60К60 + N15   99 100 21,5 21,5 2127,0 2149,5 135,5 135,5 0,6 0,6 

N30Р60К60 + N15   100 100 21,5 21,6 2149,5 2149,5 135,5 135,5 0,6 0,6 

С
у
зі

р
’я

 

Без добрив (контроль) 103 104 21,6 21,6 2226,6 2243,1 136,1 136,5 0,6 0,6 

P60K60 102 103 21,6 21,6 2205,0 2226,6 136,1 136,1 0,6 0,6 

N15P60K60 104 105 21,6 21,5 2243,1 2258,5 136,5 166,5 0,6 0,7 

Без добрив (контроль) 105 106 21,5 21,4 2258,5 2272,6 166,5 166,5 0,7 0,7 

P60K60 107 107 21,4 21,4 2284,6 2284,6 166,5 166,5 0,7 0,7 

N15P60K60 104 106 21,5 21,4 2243,1 2272,6 166,5 166,5 0,7 0,7 

N30P60K60 107 108 21,4 21,3 2284,6 2296,8 166,5 166,5 0,7 0,7 

N45P60K60 109 110 21,2 21,1 2309,9 2324,4 166,5 166,5 0,7 0,7 

*Примітка: б/і – варіанти досліду без застосування інокуляції;  

                  і – варіанти досліду із застосуванням передпосівної інокуляції. 
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Додаток В  

Динаміка висоти рослин сортів сої залежно від норм мінеральних 

добрив та інокуляції у 2015 р., см 

Удобрення 

Ін
о
к
у

- 

л
я
ц

ія
 Фаза росту та розвитку 

бутонізація 
початок 

цвітіння 
кінець 

цвітіння 
налив 

насіння 
фізіологічна 

стиглість 

Вільшанка 

Без добрив 
1* 24,4 26,5 51,5 56,5 57,2 

2 26,7 28,8 53,9 58,8 59,6 

P60K60 
1 26,3 29,1 53,4 57,5 58,4 

2 28,6 31,8 56,2 60,2 61,2 

N15P60K60 
1 28,1 30,5 55,2 59,5 60,6 

2 30,5 33,3 58,1 62,3 63,5 

N30P60K60 
1 29,4 32,6 56,7 60,1 61,4 

2 32,3 35,5 60,5 63,2 64,7 

N45P60K60 
1 32,0 35,2 57,8 61,6 63,1 

2 34,7 37,8 61,5 64,5 66,1 

P60K60 +N15 
1 26,7 29,5 55,5 59,8 61,2 

2 29,0 32,4 58,7 62,8 64,3 

N15Р60К60 + N15   
1 28,6 31,1 58,9 62,9 64,5 

2 31,1 33,8 62,2 66,4 68,1 

N30Р60К60 + N15   
1 30,0 33,2 60,4 63,9 66,0 

2 32,9 36,3 63,8 67,6 69,8 

Сузір’я 

Без добрив 
1 22,7 24,0 58,4 64,2 65,2 

2 24,5 26,1 61,0 66,6 67,6 

P60K60 
1 23,5 25,6 60,3 66,8 68,0 

2 25,4 28,1 63,3 69,5 70,7 

N15P60K60 
1 24,6 27,1 62,3 68,2 69,5 

2 27,1 29,5 65,8 71,1 72,6 

N30P60K60 
1 26,4 29,0 64,8 69,8 71,4 

2 29,0 32,4 68,7 73,0 74,8 

N45P60K60 
1 29,1 32,3 65,9 70,6 72,3 

2 31,7 35,1 69,3 73,6 75,4 

P60K60 +N15 
1 23,9 26,0 62,8 68,5 70,2 

2 25,8 28,7 66,5 71,5 73,3 

N15Р60К60 + N15   
1 25,2 27,8 66,5 71,2 73,2 

2 27,9 30,5 69,9 74,7 76,9 

N30Р60К60 + N15   
1 26,8 29,8 68,3 72,9 75,1 

2 29,5 33,2 71,7 76,6 78,9 

НІР0,05 загальна 

НІР0,05 сорт 

НІР0,05 удобрення 

НІР0,05 інокуляція 

1,26 

0,37 

0,64 

0,37 

1,77 

0,49 

0,71 

0,49 

2,87 

0,71 

1,51 

0,71 

3,19 

0,87 

1,85 

0,87 

3,41 

0,93 

2,14 

0,93 

Примітка: 1* – насіння без інокуляції; 2 – інокульоване насіння 
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Додаток Г 

Динаміка формування вегетативної маси рослин сої залежно від 

елементів технології вирощування, г/рослину  

(у середньому за 2013-2015 рр.) 

Удобрення Інокуляція 

Фаза росту та розвитку 

бутонізація 
початок 

цвітіння 

кінець 

цвітіння 

налив 

насіння 

Вільшанка 

Без добрив 
1* 12,3 14,6 21,7 26,8 

2 15,6 18,9 25,2 31,9 

P60K60 
1 13,6 16,7 24,4 29,8 

2 18,6 22,2 29,7 34,8 

N15P60K60 
1 15,1 19,5 26,5 31,5 

2 20,3 24,9 31,1 35,2 

N30P60K60 
1 16,1 20,3 27,9 32,6 

2 21,7 25,8 32,4 36,5 

N45P60K60 
1 17,3 21,8 30,2 35,5 

2 23,4 28,0 35,7 39,2 

P60K60 +N15 
1 13,7 17,4 26,7 32,2 

2 18,9 23,0 31,7 36,4 

N15Р60К60 + N15   
1 15,2 19,8 29,8 34,7 

2 20,6 25,7 34,7 38,8 

N30Р60К60 + N15   
1 16,3 20,3 32,1 37,3 

2 21,9 26,2 36,3 40,4 

Сузір’я 

Без добрив 
1 12,7 15,4 21,9 29,0 

2 15,8 19,2 26,4 33,7 

P60K60 
1 13,8 17,0 25,4 32,3 

2 18,9 22,5 31,2 35,1 

N15P60K60 
1 15,3 19,3 26,5 33,2 

2 20,8 24,6 32,8 35,7 

N30P60K60 
1 16,6 20,5 27,7 34,3 

2 21,9 25,8 33,8 37,7 

N45P60K60 
1 18,4 22,5 30,1 37,6 

2 23,8 28,2 36,4 41,1 

P60K60 +N15 
1 13,9 17,6 26,8 34,0 

2 19,1 23,4 33,5 37,2 

N15Р60К60 + N15   
1 15,5 19,8 30,0 38,0 

2 21,1 25,1 36,6 42,1 

N30Р60К60 + N15   
1 16,9 21,0 32,3 38,6 

2 22,2 26,2 38,4 43,6 

НІР0,05 загальна 

НІР0,05 сорт 

НІР0,05 удобрення 

НІР0,05 інокуляція 

3,11 

1,12 

2,06 
1,12 

4,45 

1,48 

2,89 
1,48 

4,78 

1,59 

3,25 
1,59 

5,26 

1,89 

3,68 
1,89 

Примітка: 1* – насіння без інокуляції; 2 – інокульоване насіння 
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Додаток Д 

Динаміка формування сухої речовини рослинами сої залежно від 

елементів технології вирощування, г/рослину  

(у середньому за 2013-2015 рр.) 

Удобрення 

Ін
о
к
у

 

л
я
ц

ія
 Фаза росту та розвитку 

бутонізація 
початок 

цвітіння 

кінець 

цвітіння 

налив 

насіння 

фізіологічна 

стиглість 

Вільшанка 

Без добрив 
1* 2,4 2,9 4,5 6,66 6,86 

2 3,2 4,0 5,5 8,32 8,51 

P60K60 
1 2,9 3,6 5,4 7,49 7,80 

2 3,8 4,8 6,8 8,77 9,07 

N15P60K60 
1 3,2 4,1 5,7 7,72 8,05 

2 4,3 5,1 7,1 8,84 9,21 

N30P60K60 
1 3,4 4,3 5,9 8,12 8,40 

2 4,6 5,5 7,3 9,07 9,47 

N45P60K60 
1 3,6 4,6 6,4 8,70 9,10 

2 4,9 6,0 7,9 9,78 10,18 

P60K60 +N15 
1 2,9 3,8 5,7 7,77 8,11 

2 3,9 4,9 7,2 8,97 9,28 

N15Р60К60 + N15   
1 3,2 4,2 6,3 8,80 9,20 

2 4,3 5,3 7,8 9,86 10,36 

N30Р60К60 + N15   
1 3,4 4,4 6,7 9,00 9,42 

2 4,6 5,6 8,2 10,25 10,77 

Сузір’я 

Без добрив 
1 2,6 3,2 4,7 7,35 7,63 

2 3,3 4,1 6,1 8,44 8,73 

P60K60 
1 3,0 3,8 5,7 8,26 8,60 

2 4,0 5,0 7,4 8,89 9,23 

N15P60K60 
1 3,3 4,2 5,9 8,50 8,70 

2 4,5 5,5 7,7 9,02 9,33 

N30P60K60 
1 3,5 4,4 6,2 8,70 8,90 

2 4,7 5,6 7,9 9,56 9,96 

N45P60K60 
1 3,7 4,8 6,7 9,30 9,50 

2 5,1 6,2 8,4 10,31 10,77 

P60K60 +N15 
1 3,0 3,9 6,0 8,56 8,80 

2 4,1 5,1 7,9 9,25 9,56 

N15Р60К60 + N15   
1 3,4 4,4 6,8 9,30 9,80 

2 4,5 5,6 8,4 10,36 10,90 

N30Р60К60 + N15   
1 3,5 4,5 7,1 9,60 10,20 

2 4,7 5,8 8,8 10,86 11,46 
НІР0,05 загальна 

НІР0,05 сорт 

НІР0,05 удобрення 

НІР0,05 інокуляція 

0,55 
0,14 

0,28 

0,14 

1,06 
0,27 

0,52 

0,27 

1,68 
0,42 

0,84 

0,42 

2,28 
0,57 

1,15 

0,57 

2,38 
0,59 

1,20 

0,59 

Примітка: 1* – насіння без інокуляції; 2 – інокульоване насіння 
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Додаток Е 

Динаміка формування сухої речовини рослинами сої залежно від 

елементів технології вирощування у 2015 р., т/га  

Удобрення 

Ін
о
к
у
л
я
ц

ія
 

Фаза росту та розвитку 

бутонізація 
початок 

цвітіння 

кінець 

цвітіння 

налив 

насіння 

фізіологічна 

стиглість 

Вільшанка 

Без добрив 
1* 1,38 1,52 2,28 3,14 3,25 

2 1,93 2,24 2,69 3,86 4,02 

P60K60 
1 1,72 1,98 2,45 3,68 3,83 

2 2,34 2,68 3,46 4,25 4,39 

N15P60K60 
1 1,85 2,21 2,82 3,77 3,89 

2 2,63 2,76 3,68 4,38 4,55 

N30P60K60 
1 1,98 2,37 3,04 4,10 4,23 

2 2,79 3,09 3,74 4,47 4,61 

N45P60K60 
1 2,07 2,43 3,17 4,22 4,41 

2 2,83 3,18 3,77 4,49 4,65 

P60K60 +N15 
1 1,72 2,09 2,87 3,80 3,95 

2 2,36 2,74 3,71 4,46 4,60 

N15Р60К60 + N15   
1 1,86 2,28 3,41 4,59 4,80 

2 2,65 2,89 4,14 5,06 5,32 

N30Р60К60 + N15   
1 2,00 2,42 3,59 4,68 4,92 

2 2,81 3,17 4,29 5,20 5,41 

Сузір’я 

Без добрив 
1 1,55 1,78 2,51 3,72 3,87 

2 2,06 2,37 3,35 4,35 4,50 

P60K60 
1 1,81 2,18 3,17 4,33 4,51 

2 2,51 2,91 4,11 4,67 4,85 

N15P60K60 
1 2,00 2,39 3,27 4,48 4,59 

2 2,78 3,18 4,23 4,78 4,94 

N30P60K60 
1 2,06 2,49 3,41 4,57 4,67 

2 2,91 3,22 4,30 4,99 5,20 

N45P60K60 
1 2,09 2,57 3,47 4,58 4,68 

2 2,97 3,35 4,28 5,03 5,22 

P60K60 +N15 
1 1,83 2,22 3,30 4,49 4,60 

2 2,53 2,94 4,36 4,86 5,03 

N15Р60К60 + N15   
1 2,02 2,46 3,75 4,94 5,21 

2 2,81 3,21 4,63 5,50 5,82 

N30Р60К60 + N15   
1 2,07 2,55 3,86 5,06 5,37 

2 2,93 3,30 4,76 5,68 6,00 

НІР0,05 загальна 

НІР0,05 сорт 

НІР0,05 удобрення 

НІР0,05 інокуляція 

0,20 

0,05 

0,10 

0,05 

0,38 

0,10 

0,19 

0,10 

0,59 

0,15 

0,29 

0,15 

0,71 

0,18 

0,36 

0,18 

0,75 

0,19 

0,38 

0,19 

Примітка: 1* – насіння без інокуляції; 2 – інокульоване насіння 
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Додаток Ж 1 

Динаміка формування площі листкової поверхні сортів сої залежно від 

норм мінеральних добрив та інокуляції у 2013 р., тис. м2/га 

Удобрення 

Фаза росту і розвитку рослин 

цвітіння 
утворення 

бобів 
налив насіння 

початок 

фізіологічної 

стиглості 

проведення передпосівної інокуляції* 

б/і і б/і і б/і і б/і і 

Вільшанка 

Без добрив 

(контроль) 
24,43 26,91 30,74 32,66 37,19 39,89 24,42 25,78 

P60K60 26,15 28,97 32,05 34,69 39,56 42,37 25,94 29,10 

N15P60K60 27,67 30,14 32,84 34,41 40,43 42,90 27,33 29,86 

N30P60K60 29,07 31,79 33,71 36,02 41,83 44,95 28,34 30,75 

N45P60K60 30,72 32,68 36,14 36,33 43,23 45,70 30,12 31,63 

P60K60 +N15  28,31 30,59 33,01 36,04 41,40 44,52 28,09 30,87 

N15Р60К60 + N15   30,85 32,88 36,01 37,65 43,98 46,78 30,49 31,51 

N30Р60К60 + N15   31,23 33,75 36,89 38,63 45,49 48,17 31,89 32,73 

Сузір’я 

Без добрив 

(контроль) 
25,24 27,16 31,79 33,10 37,84 40,83 25,31 26,25 

P60K60 27,34 29,13 33,45 34,84 41,26 43,74 27,59 29,61 

N15P60K60 27,86 30,45 34,06 35,72 42,56 44,92 28,98 30,87 

N30P60K60 30,01 32,02 34,93 36,41 43,96 46,54 30,37 31,61 

N45P60K60 31,14 32,87 35,80 37,11 45,25 47,51 31,76 33,02 

P60K60 +N15  28,25 30,69 34,67 36,15 43,42 46,00 29,86 31,51 

N15Р60К60 + N15   31,39 33,47 36,50 37,81 46,22 49,02 32,14 33,91 

N30Р60К60 + N15   32,14 34,90 37,11 39,07 47,50 49,89 33,66 35,30 

НІР0,05 загальна 

НІР0,05 сорт 

НІР0,05 удобрення 

НІР0,05 інокуляція 

1,39 

0,23 

0,46 

0,23 

1,54 

0,31 

0,54 

0,31 

1,69 

0,39 

0,77 

0,39 

1,23 

0,31 

0,62 

0,31 

*Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 
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Додаток Ж 2 

Динаміка формування площі листкової поверхні рослин сої залежно від 

удобрення, інокуляції насіння та сорту у 2015 р., тис. м2/га 

Удобрення 

Фаза росту і розвитку рослин 

цвітіння 
утворення 

бобів 
налив насіння  

початок 

фізіологічної 

стиглості  

проведення передпосівної інокуляції* 

б/і і б/і і б/і і б/і і 

Вільшанка 

Без добрив 

(контроль) 
19,81 21,90 25,74 27,66 30,37 32,55 12,97 14,06 

P60K60 21,38 23,30 27,05 28,88 32,29 34,55 13,74 15,35 

N15P60K60 22,43 24,26 27,84 29,41 32,98 34,99 14,45 15,74 

N30P60K60 23,39 25,39 28,71 30,80 34,12 36,65 14,97 16,19 

N45P60K60 24,52 26,00 29,76 31,33 35,25 37,26 15,87 16,65 

P60K60 +N15  22,86 24,43 28,01 30,54 33,77 36,30 14,84 16,26 

N15Р60К60 + N15   24,61 26,00 30,02 32,02 35,86 38,13 16,06 17,12 

N30Р60К60 + N15   24,87 26,79 30,89 32,72 37,09 39,35 16,77 17,91 

Сузір’я 

Без добрив 

(контроль) 
20,24 22,16 26,79 28,10 31,15 33,07 13,42 14,26 

P60K60 22,34 23,73 28,45 29,84 33,42 35,43 14,58 15,61 

N15P60K60 22,86 24,78 29,06 30,72 34,47 36,47 15,29 16,26 

N30P60K60 24,35 25,74 29,93 31,41 35,60 37,70 16,00 16,84 

N45P60K60 25,13 26,44 30,80 32,11 36,65 38,48 16,71 17,35 

P60K60 +N15  23,12 24,96 29,67 31,24 35,17 37,26 15,74 16,58 

N15Р60К60 + N15   25,31 26,96 31,50 32,81 37,43 39,70 16,90 17,81 

N30Р60К60 + N15   25,83 27,75 32,11 33,94 38,57 40,84 17,68 18,52 

НІР0,05 загальна 

НІР0,05 сорт 

НІР0,05 удобрення 

НІР0,05 інокуляція 

1,21 

0,20 

0,40 

0,20 

1,34 

0,27 

0,47 

0,27 

1,47 

0,34 

0,67 

0,34 

1,07 

0,27 

0,54 

0,27 

*Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 
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Додаток З 

Кількість біологічно фіксованого азоту рослинами сої залежно від впливу 

організованих факторів, кг/га (у середньому за 2013-2015 рр.), *M±m 

Удобрення 

Вільшанка Сузір’я 

проведення передпосівної інокуляції** 

б/і і б/і і 

Без добрив (контроль) 65,1±7,7 99,2±14,4 70,9±10,6 104,3±13,6 

P60K60 68,0±9,4 106,3±13,0 74,2±9,4 112,5±14,8 

N15P60K60 70,2±8,7 108,4±14,0 75,5±7,6 118,2±18,2 

N30P60K60 73,9±8,7 112,4±15,5 76,5±10,8 121,3±19,2 

N45P60K60 68,9±9,6 103,8±15,4 71,8±7,2 107,1±18,5 

P60K60 +N15  71,8±10,1 110,8±15,7 76,0±10,9 120,9±20,5 

N15Р60К60 + N15   78,2±10,8 118,8±20,6 78,8±9,8 127,1±22,1 

N30Р60К60 + N15   80,1±10,1 124,2±19,9 81,0±10,0 130,3±21,2 

Примітка: *M ± m – довірчий інтервал середньої арифметичної на 5 %-му рівні 

значущості; **б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 
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Додаток К 

Кількість фіксованого азоту рослинами сої залежно від елементів 

технології вирощування у 2013 р., кг/га, * M±m 

Удобрення 

Вільшанка Сузір’я 

передпосівна інокуляція насіння** 

б/і і б/і і 

Без добрив (контроль) 77,2±5,4 115,4±14,3 80,8±8,3 115,7±13,1 

P60K60 82,1±4,5 121,3±14,2 85,7±9,1 128,3±17,5 

N15P60K60 85,9±4,3 122,1±13,8 88,3±5,3 129,9±18,3 

N30P60K60 90,2±8,3 128,2±14,1 89,1±7,4 135,2±23,5 

N45P60K60 84,9±6,3 120,1±9,8 83,4±5,6 121,7±21,5 

P60K60 +N15  87,2±9,2 126,5±15,6 88,6±10,3 132,8±16,5 

N15Р60К60 + N15   95,2±9,3 131,4±21,2 90,2±10,8 141,8±20,8 

N30Р60К60 + N15   97,6±10,2 138,5±19,8 93,4±11,2 145,6±23,4 

Примітка: *M ± m – довірчий інтервал середньої арифметичної на 5 %-му рівні 

значущості; **б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 
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Додаток Л 

Вміст сирого протеїну в насінні сої залежно від норм мінеральних добрив 

та інокуляції у 2015 р., % 

Удобрення 

Вільшанка Сузір’я 

проведення передпосівної інокуляції* 

б/і і б/і і 

Без добрив (контроль) 38,71 39,52 39,23 40,21 

P60K60 39,51 39,78 40,02 40,63 

N15P60K60 39,79 40,12 40,57 41,18 

N30P60K60 40,28 40,67 40,92 41,53 

N45P60K60 40,32 40,71 41,23 41,74 

P60K60 +N15  39,84 40,12 40,59 41,23 

N15Р60К60 + N15   40,47 40,86 41,25 42,03 

N30Р60К60 + N15   40,76 41,08 41,33 42,37 

НІР0,05 загальна 

НІР0,05 сорт 

НІР0,05 удобрення 

НІР0,05 інокуляція 

0,42 

0,11 

0,21 

 0,11 
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Додаток М 

Вміст олії в насінні сої залежно від норм мінеральних добрив та інокуляції 

у 2014 р., % 

Удобрення 

Вільшанка Сузір’я 

проведення передпосівної інокуляції* 

б/і і б/і і 

Без добрив (контроль) 22,71 23,97 20,84 22,46 

P60K60 22,53 23,83 20,73 22,31 

N15P60K60 22,48 23,62 20,47 22,15 

N30P60K60 21,95 23,23 20,10 21,51 

N45P60K60 21,53 23,11 19,91 21,46 

P60K60 +N15  22,56 23,84 20,74 22,35 

N15Р60К60 + N15   21,98 23,15 20,15 21,92 

N30Р60К60 + N15   21,52 23,19 19,85 21,66 

НІР0,05 загальна 

НІР0,05 сорт 

НІР0,05 удобрення 

НІР0,05 інокуляція 

3,09 

0,77 

1,55 

0,77 
*Примітка: б/і – насіння без інокуляції; і – інокульоване насіння. 
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Додаток Н 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у фахових виданнях України 

1. Furman O. V. Formation of soybean leaf surface area under the influence of 

inoculation and level of fertilizing. Збірник наукових праць ННЦ «Інститут 

землеробства НААН». Київ, 2019. Вип. 1-2. С. 71-80. 

2. Фурман О. В. Тривалість вегетаційного періоду та фаз росту і розвитку 

рослин сої залежно від технологічних заходів вирощування. Таврійський 

науковий вісник. Херсон, 2019. № 109. Ч. 1. С. 148-154. 

3. Фурман О. В. Вплив мінеральних добрив та інокуляції на формування 

індивідуальної та насіннєвої продуктивності сої в умовах Лісостепу 

правобережного. Корми і кормовиробництво. 2021. № 91. С. 82-92. 

4. Вишнівський П. С., Фурман О. В. Продуктивність сої залежно від 

елементів технології вирощування в умовах правобережного Лісостепу України. 

Plant and soil science. Київ, 2020. Vol. 11. №1. С. 13-22. (Здобувачем опрацьовано 

літературні джерела, отримано й узагальнено експериментальні дані, 

підготовлено матеріали до друку). 

 

Статті в наукових виданнях інших держав 

5. Фурман О. В. Формування фотосинтетичної та насіннєвої 

продуктивності сої під впливом інокуляції та мінеральних добрив в умовах 

Лісостепу правобережного України. Colloquium-journal. Warszawa, 2021. №16 

(103). Ч. 2. С. 30-33. 

Матеріали наукових конференцій 

6. Фурман О. В. Урожайність насіння сої залежно від технологічних 

заходів вирощування в правобережному Лісостепу. Наукові здобутки молодих 

вчених для розвитку аграрної науки в Україні : матеріали наук.-практ. інтернет-

конф. молодих вчених і спеціалістів в Україні. (пгт. Чабани, 11 лист. 2019 р.). 

Вінниця : ТОВ «Твори», 2019. С. 70–73. 
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7. Вишнівський П.С., Фурман О. В. Особливості вегетації сої під впливом 

технологічних заходів вирощування. Рослинництво XXІ століття : виклики та 

інновації : матеріали ІІІ Міжнар. наук. -практ. конф. (м. Київ, 25-26 вер. 2019 р.). 

Київ. 2019. С. 99–101. (Здобувачем опрацьовано літературні джерела, отримано 
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