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Постановка проблеми. Бульбочкові бакте-
рії бобових культур першими почали вико-
ристовуватись для виготовлення біодобрива, 
оскільки вони виявляються візуально та забез-
печують доволі високий рівень накопичення 
азоту, зокрема, 70-180 кг/га – у сої, до 40-70 
– у гороху, до 200-350 кг/га – у люцерни на 
другому році культивування тощо [1].

Бактеріальні препарати – екологічно без-
печні добрива комплексної дії, оскільки мі-
кроорганізми, на основі яких вони створені, 
не тільки фіксують азот атмосфери або транс-
формують фосфати ґрунту, а й продукують 
амінокислоти, рістактивуючі сполуки та ре-
човини, що стримують розвиток фітопато-
генів [2].

Відомо, що соя на гектарі залишає 80-120 кг 
азоту, що прирівнюється до 10-15 т органічних 
добрив. Якщо висівати сою в Україні на площі 
2,2 млн. га, як передбачено планом на 2020 
роки, то це означає, що ґрунт одержить обсяг 
азоту, еквівалентний 546 тис. тонн аміачної 
селітри на суму понад 1 млрд. грн.

Вирощування сої в Поліссі України набуває 
поширення і вимагає доробки і удосконалення 
технології вирощування, зокрема за рахунок 
інокуляції насіння, позакореневого піджив-
лення та оптимізації удобрення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Соя може вирощуватись на різних ґрунтах – 
від чорноземів до дерново-підзолистих. Мож-
ливе створення величезного соєсіючого регіо-
ну, де вирішуватиметься проблема кормового 
білка, задовольнятимуться власні потреби, ще 
й з’явиться можливість експортувати сою за 
кордон [3].

За даними ряду вітчизняних та зарубіжних 
дослідників ареал вирощування сої може бути 
розширений до меж вирощування кукурудзи 
на зерно [4].

За даними Камінського В.Ф., Заболотного 
Г.М. [5], найбільший вплив на формування 
урожайності сої мав фактор умов року, част-
ка якого серед складових урожаю становила 
25,8%, норма висіву – 18,8%, удобрення – 
15,8%, спосіб сівби – 4,6 %, сорт – 3,4%.

Поживний режим ґрунту відіграє значну 
роль у формуванні врожаю сої.  Протягом 
вегетаційного періоду рослини засвоюють 
елементи живлення досить нерівномірно. За 
даними Адаменя Ф.Ф [1] при формуванні 1 ц 
насіння соя споживає 7,2 __ 10 кг азоту, 1,7  
4 кг фосфору, 2,2 __ 4,4 кг калію. Винос по-
живних речовин рослинами сої залежить від 
сорту, родючості ґрунту, удобрення, ґрунтово-
кліматичних та інших факторів.

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ 
НА ЯСНО-СІРИХ ҐРУНТАХ ПОЛІССЯ
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екологічно безпечних та економічно виправданих елементах 
технології вирощування. Мета – виявлення особливостей фор-
мування продуктивності сорту сої Устя вітчизняної селекції за-
лежно від елементів технології вирощування. В якості об’єкта 
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Запорукою формування високого врожаю 
є наявність в ґрунті доступних для рослин 
поживних речовин, особливо азоту. Проте 
висока вартість мінералізованого азоту та 
низька платоспроможність сільськогосподар-
ських підприємств призводить до того, що ви-
користання азотних добрив з кожним роком 
стає все меншим. Внаслідок цього виникає 
необхідність в альтернативному вирішенні 
проблеми азотного живлення рослин, яка 
базується на екологічно безпечних та еко-
номічно виправданих елементах технології 
вирощування [6].

Ф.Ф. Адамень повідомляє, що на родючих 
ґрунтах соя дає високий врожай і без застосу-
вання інокулянтів, але при цьому різко зростає 
винос азоту з ґрунту, що зменшує цінність цієї 
культури у сівозміні [1,7].

Деякі дослідники вважають, що бобові рос-
лини не потребують азотних добрив, оскіль-
ки забезпечують нормальне їхнє живлення і 
високий урожай за рахунок симбіозу. У ви-
падку, якщо бобові одержують мінеральний 
азот, вони поглинають його як і всі інші види 
рослин, але поряд з цим еквівалентно скоро-
чується симбіотична фіксація азоту. При такій 
умові внесення азоту представляє собою ви-
трату добрив [8].

Дослідження підтверджують, що азоту фік-
сованого бульбочковими бактеріями достат-
ньо для формування високих врожаїв, тому 
внесення азотних добрив не є необхідністю. 
Однак в даний час підтвердилась думка, що 
для зернобобових культур більше значення у 
формуванні урожаю має також ґрунтове жив-
лення цим елементом [9].

Крім того, результатами досліджень вста-
новлено, що бульбочкові бактерії чутливі до 
азоту мінеральних добрив навіть при внесенні 
його в малих дозах (20–30 кг/га д. р). Бульбоч-
ки не утворюються на коренях рослин сої до 
тих пір, поки азот добрив не буде поглинений 
рослинами або закріплений ґрунтом [10].

Тому для збільшення ефективності азотфік-
сації і покращення якісних показників врожаю 
важливою є передпосівна обробка насіння 
(інокуляція) препаратами на основі активних 
штамів бульбочкових бактерій – нітрагіном, 
ризоторфіном та іншими.

Слід відмітити, що ефективність інокуляції 
насіння штамами азотфіксуючих мікроорга-
нізмів у значній мірі залежить від рівня рН 
ґрунту. Так, якщо реакція ґрунтового розчину 
слабокисла (рН 6,1-5,1), або кисла (рН < 5), 
то обов'язковим агротехнічним заходом є вап-
нування ґрунтів [11].

Отже, з аналізу результатів досліджень, в 
різних регіонах соєсіяння стає зрозумілим, що 
з кожним вищезгаданим аспектом можна по-
годитися, якщо це властиво певним агроклі-
матичним регіонам. Проте в умовах Полісся 
України на ясно сірих слабокислих ґрунтах 
таких досліджень проведено обмаль. 

Мета досліджень – виявлення особливостей 
формування продуктивності сорту сої Устя ві-
тчизняної селекції залежно від елементів тех-
нології вирощування. 

Об’єкт досліджень: процеси формування 
продуктивності сої залежно від інокуляціі пре-
паратом Оптімайз, позакореневого підживлен-
ня комплексним добривом на хелатній основі  
та мінеральних добрив. Предмет досліджень: 
сорт сої Устя, інокуляція, підживлення та удо-
брення сої.

Умови та методика проведення досліджень 
Дослідження проводили на дослідному полі 
Житомирського національного агроекологіч-
ного університету с. Горбаша на ясно сірих 
опідзолених глеюватих грунтах, материнська 
порода – водо-льодовикові відкладення, сту-
пінь окультурення – середня.

Вміст гумусу в орному шарі ґрунту (за Тюрі-
ним) 1,12-1,27%; лужногідролізованого азоту 
(за Корнфілдом) 61,0-78,4 мг/кг ґрунту; рухомо-
го фосфору та обмінного калію (за Кірсановим) 
120-160 та 54-68 мг/кг ґрунту відповідно. Реак-
ція ґрунтового розчину – слабокисла рH-5,1-5,7; 
Hr-1,68-2,14 мг.-екв./100 г ґрунту.

Слід відмітити, що погодні умови 2014-2016 
років були екстремальними, що негативно 
впливало на ріст і розвиток сої. Гідротермічні 
коефіцієнти впродовж вегетаційного періоду ха-
рактеризувалися переважно як дуже посушливі.

Визначення елементів структури врожаю 
проводили згідно з «Методикою проведення 
наукових досліджень в агрономії [12]. Облік 
врожаю проводили методом суцільного обмоло-
ту комбайном «Сампо-50» за вологості насіння 
14-15% та зважуванням його з кожної ділянки 
окремо.

Математичну обробку даних врожайності 
проводили методом дисперсійного та кореля-
ційного аналізу на персональному комп’ютері 
з використанням програм Excel та Statistic.

Результати досліджень. Густота посіву є 
надзвичайно важливою для розвитку та май-
бутнього успіху вирощування. Густота впливає 
на врожайність, стійкість до вилягання, схиль-
ність до хвороб і холодостійкість. 

Згідно з результатами досліджень В.Г. Дідо-
ри та ін. [13] норма висіву ранньостиглих сор-
тів сої на Поліссі становить 800 тис.шт./га.  
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Висота стеблостою і формування площі лист-
кової поверхні взаємопов’язані і відіграють 
вирішальну роль у фотосинтетичній актив-
ності та продуктивності сої. Стійкість рослин 
до вилягання характеризується генетичними 
особливостями сорту та регулюється елемен-
тами технології вирощування (щільністю сте-
блостою, дозами добрив, підживленням та 
застосуванням засобів захисту рослин).

Збір товарної продукції залежить від мор-
фологічної структури рослин, тобто, висоти 

та  густоти стеблостою, висоти розташування 
нижнього бобу від поверхні ґрунту та ряду 
інших показників (табл.1). 

Результати досліджень показали, що гус-
тота стояння рослин у посівах змінювалась 
залежно від інокуляції та удобрення. Внаслі-
док конкуренції  між рослинами за поживні 
речовини та інші фактори життєдіяльності  
відмічалося коливання густоти посіву. Так, в 
середньому за роки досліджень у посівах міні-
мальна густота рослин була на контрольному 

1. Густота та висота рослин сої залежно від інокуляції і удобрення, середнє за 2014-2016 рр.

2. Структура урожайності сої залежно від інокуляції та удобрення, середнє за 2014-2016 рр.
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варіанті – 63,9 шт./м2. Більш стійкими до фак-
торів навколишнього середовища виявилися 
рослини на варіантах, де на фоні добрив ви-
сівалося інокульоване насіння та проводилося 
позакореневе підживлення. 

Густота рослин безпосередньо впливала не 
тільки на висоту рослин, але й на висоту прикрі-
плення нижніх бобів, що в значній мірі визначає 
втрати врожаю при механізованому збиранні. 
Застосування удобрення, попередня  інокуляція 
насіння та позакореневе підживлення у фазу бу-
тонізації сої   сприяли збільшенню висоти при-
кріплення нижніх бобів від 10,5 см на контролі 
до 17,5 см на варіанті з удобренням, інокуляцією 
та позакореневим підживленням. 

Результати проведення обліків окремих 
елементів структури врожаю подано у табл. 2.

На ясно сірих ґрунтах перехідної зони  По-
лісся України доцільно використовувати іно-
куляцію насіння, внесення мінеральних добрив 
у дозах N60P60K60 та проводити позакореневе 
підживлення комплексними добривами на хе-
латній основі. 
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Виходячи із аналізу структури урожаю 
сої нами визначено, що застосування іно-
куляції на фоні внесення мінеральних до-
брив сприяє збільшенню бобів порівняно з 
контрольним варіантом на 5,8 шт., а за поза-
кореневого підживлення їх кількість зростає 
лише до 5,2 шт.

Проте, проведення інокуляції, позакорене-
вого підживлення на фоні мінеральних добрив 
вдвічі збільшує формування бобів, кількість 
яких становить 18,5 шт. на рослині. 

У цьому ж варіанті досліду маса 1000 насінин 
порівняно з контрольним варіантом збільшуєть-
ся на 13,5 г, і відповідно середня урожайність 
насіння в умовах 2014-2016 років є максималь-
ною і становить 2,96 т/га. Достовірні прирости 
врожаю коливаються в межах 0,22-1,23 т/га. 
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