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ПОЛІЩУК М.І., канд. с.-г. наук 

Вінницький національний аграрний університет 

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ СОРТУ, СПОСОБІВ СІВБИ 

ТА ДЕСИКАЦІЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО 

 
Встановленні закономірностей проходження процесів росту і розвитку, формування 

продуктивності нових ультраранніх і ранньостиглих сортів сої залежно від елементів технології 

вирощування. За результатами досліджень удосконалено окремі елементи технології вирощування сої, що 

забезпечують одержання 2,80-3,21 т/га насіння, збору сирого протеїну на рівні 1,09-1,31 т/га і умовно 

чистого доходу 13266-18715 грн./га. 

Ключові слова: соя, сорт, способи сівби, передзбиральна десикація, листкова поверхня, 

фотосинтетичний потенціал, симбіотичний потенціал, урожайність, якість. 

 

Останніми роками слід відзначити зростаючу зацікавленість у вирощуванні сої в Україні, а 

також явну тенденцію до збільшення площ її посівів [2]. Так, якщо у 1999 р. посівна площа сої 

становила 49,2 тис. га, то вже 2011р. – 1124, у 2013 – 1356 тис. га у 2015 році досягла 2020 тис. га 

[1, 2]. Однак, при цьому слід констатувати досить низький рівень врожайності сої, коли реалізація 

генетичного потенціалу продуктивності її сучасних сортів у виробничих умовах становить 50 % і 

менше. Причина цього насамперед – у порушенні товаровиробниками технологічного процесу 

вирощування культури та відсутність чітких науково-обґрунтованих рекомендацій з технології 

вирощування [3,4]. 

Мета роботи полягає у встановленні особливостей формування продуктивності ультраранніх 

і ранньостиглих сортів сої, визначення оптимального та економічно обґрунтованого способу сівби, 

ефективності проведення передзбиральної десикації для удосконалення технології її вирощування 

в умовах дослідного поля Вінницького національного аграрного університету. 

Дослідження проводилися на протязі 2018–2019 років. Ґрунтовий покрив дослідних полів 

ВНАУ в с. Агрономічне Вінницького району представлений сірими опідзоленими грунтами. 

Погодні умови Лісостепу Правобережного відрізнялися на протязі років досліджень від 

середньобагаторічних даних, але були цілком придатними для вирощування сортів сої. Технологія 

вирощування сортів сої була загальноприйнятою для зони вирощування. 

Найбільша висота рослин відмічена у фазу наливу насіння у ранньостиглих сортів КиВін і 

Монада (96,3 см і 95,0 см), за звичайного рядкового способу сівби. Також звичайний рядковий 

спосіб сівби сприяв збільшенню висоти кріплення нижнього бобу усіх сортів на 6,5-10,4 см, що 

сприяло зниженню втрат урожаю при збиранні. 

Звичайний рядковий спосіб сівби забезпечив найкращі умови для росту, розвитку та 

збереження у посіві найбільшої кількості рослин (на 0,4-1,0% більше) на час повної стиглості, що 

є передумовою формування високих врожаїв насіння. 

Максимальну масу рослин (62,2-48,2 г/рослину) і вегетативну масу з одиниці площі (41,60- 

30,00 т/га) було сформовано у фазу наливу насіння ранньостиглим сортом КиВін. За звичайного 

рядкового способу відмічено позитивний вплив на наростання вегетативної маси усіх сортів, як з 

однієї рослини, так і з одиниці площі. Приріст становив відповідно – 7,0-14,0 г/рослину і 5,62- 

11,60 т/га. 

Найкращі умови для формування максимальної площі листкової поверхні і листкового 
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індексу усіх сортів, створюються за звичайного рядкового способу сівби. Найбільші значення 

даних показників зафіксовано у фазу наливу насіння, коли рослини в більшій мірі потребують 

продуктів фотосинтезу для їх накопичення у насінні. Найвищу площу листкової поверхні (1140,1 

см2/рослину) відмічено у ранньостиглого сорту КиВін. 

Максимальний рівень фотосинтетичного потенціалу посівів сої формувалася у період 

формування бобів-наливу насіння. На варіантах з шириною міжрядь 15 см, протягом усього 

розвитку, даний показник зростав на 0,350-0,708 млн. м2 діб/га відносно варіантів з широкорядним 

способом сівби (45 см). Найбільший фотосинтетичний потенціал мали посіви ранньостиглого 

сорту КиВін. 

За звичайного рядкового способу сівби прослідковувалось зростання загальної кількості 

бульбочок порівняно з широкорядним. В ультраранніх сортів Аннушка, Легенда приріст 

відповідно становив 4,2; 2,6 шт./рослину і у ранньостиглого сорту КиВін – 4,4 шт./рослину. 

Залежно від способу сівби показало, що кращими варіантами досліду для рослин сої є 

звичайний рядковий спосіб. Максимальну кількість фіксованого азоту (113,1 кг/га), відмічено у 

ранньостиглого сорту КиВін. 

Найбільші показники елементів структури сої були сформовані за звичайного рядкового 

способу сівби, при цьому кількість бобів збільшувалась на 0,3-1,6 штук/рослину, кількість насінин 

у бобі – на 0,1-0,3 штук і маса 1000 насінин на 1,9-2,7 г. Передзбиральна десикація не впливала на 

кількість бобів на рослині (відхилення складало 0,1-0,2 штук/рослину і було в межах помилки), 

мала незначний позитивний вплив на кількість насінин у бобі (приріст склав 0,1 штуки) і 

негативний на масу 1000 насінин (була нижчою на 0,5-1,6 г). Найкращі показники елементів 

структури урожаю відмічено у ранньостиглого сорту КиВін. 

Найвищий урожай насіння отримали при вирощуванні ранньостиглого сорту КиВін, 2,67 до 

2,86 т/га. Також відмічено істотне збільшення врожайності насіння сої усіх сортів (на 0,31-0,53 

т/га) за звичайного рядкового способу сівби порівняно до широкорядного. На варіантах із 

передзбиральною десикацією посівів досліджуваних сортів простежувалася тенденція до 

збільшення урожаю насіння на 0,03-0,19 т/га. 

Встановлено, що у середньому за 2018-2019 рр. на варіантах, де проводили передзбиральну 

десикацію, вологість насіння була на рівні стандартної для зберігання і становила 12,7-14,0 %, а на 

варіантах без десикації, з вологістю насіння 17,2-18,8 % виникала необхідність у досушуванні. 

Найбільш ефективним з економічної точки зору було вирощування сої, звичайним рядковим 

способом у поєднанні із передзбиральною десикацією, що сприяло зростанню умовно чистого 

доходу і рентабельності усіх сортів відповідно до 8002,3-14782,0 грн./га і 46,8 – 84,3 %. 

Ранньостиглий сорт Кивін забезпечив максимальний умовно чистий доход та рівень 

рентабельності. Проведення передзбиральної десикації забезпечило найбільші прирости показника 

також у сорту КиВін. 

З метою максимальної реалізації потенціалу сої вирощувати сорт ранньостиглої групи 

стиглості КиВін, який формує врожайність на рівні від 2,55 до 2,86 т/га, за технологією, що 

передбачає використання суцільного способу сівби з шириною міжрядь 15 см і передзбиральну 

десикацію посівів. 
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