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АНОТАЦІЯ 

 

Чинчик О.С. Обґрунтування науково-технологічних заходів 

покращення продуктивності зернобобових культур в умовах Лісостепу 

західного. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 «Рослинництво». - 

Подільський державний аграрно-технічний університет Міністерства освіти і 

науки України, м. Кам’янець-Подільський, 2017. 

В умовах Лісостепу західного найбільше значення для 

сільськогосподарського виробництва мають такі зернобобові культури як 

горох, соя та квасоля. Тому комплексна оцінка врожайності і якості зерна 

сортів сої, гороху та квасолі при різних способах обробітку ґрунту і умовах 

живлення, є науково цінною та актуальною проблемою сьогодення. У зв’язку 

з цим вперше для  умов Лісостепу західного дано комплексну оцінку сортам, 

способам обробітку ґрунту, системі удобрення та обробки насіння 

біопрепаратами, що дозволило оптимізувати технологію вирощування, яка 

забезпечила одержання стабільної врожайності та підвищеної якості зерна 

гороху, сої та квасолі. Вперше в умовах Лісостепу західного вивчено вплив 

внесення органо-мінерального добрива Екогран на ріст, розвиток рослин, 

формування симбіотичного апарату, урожайність та якість зерна сортів 

квасолі. Доведена висока ефективність та обґрунтована необхідність 

використання біопрепарату на основі фосфатмобілізуючих бактерій для 

обробки насіння гороху. Встановлена енергетично-економічна доцільність 

застосування розроблених елементів технології вирощування зазначених 

зернобобових культур. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що за 

результатами досліджень здійснено економічне та біоенергетичне 

обґрунтування адаптивно безпечні технології вирощування зерна гороху, сої 
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та квасолі, які забезпечили високу врожайність та рентабельність 

виробництва  цих культур. 

Наші спостереження показали, що погодні умови та досліджувані 

фактори суттєво впливають на тривалість вегетаційного періоду рослин 

гороху. Так, в середньому за 2007-2011 роки найдовшим (81 добу) він був у 

сорту Елегант при інокуляції насіння Ризогуміном, внесенні мінеральних 

добрив в дозі N30P60K60 та дворазовому позакореневому підживленні посівів 

Кристалоном. В середньому за 2011-2014 роки найкоротший вегетаційний 

період на посіві без обробки насіння біопрепаратами виявився у сорту гороху 

Царевич – 76 діб. У сортів гороху Чекбек та Отаман тривалість вегетаційного 

періоду відповідно становила 79 та 78 діб. Найдовший вегетаційний період 

був у гороху сорту Улус – 85 діб. За обробки насіння Ризобофітом, 

Фосфоентерином та Біополіцидом період вегетації рослин гороху 

подовжується відповідно на 1-2 доби. 

Ознака тривалості вегетаційного періоду сорту сої є вирішальною при 

вирощуванні культури в певній зоні соєсіяння. За результатами проведених у 

2007-2011 роках досліджень встановлено, що найтривалішим (128 діб) серед 

досліджуваних сортів сої був вегетаційний період у сорту Агат при 

інокуляції насіння Ризогуміном, внесенні мінеральних добрив в дозі 

N30P60K60 та дворазовому позакореневому підживленні посівів Кристалоном. 

В середньому за 2012-2015 роках найкоротший вегетаційний період (112 діб) 

на посіві сої без використання мікродобрив виявився у сорту Хуторяночка. У 

сортів сої Ксеня, Монада та Омега вінницька тривалість вегетаційного 

періоду відповідно становила 115, 118 та 121 добу. Найдовший вегетаційний 

період був у сорту сої Феміда – 127 діб. При використанні мікродобрив 

Аватар-1 та Вуксал період вегетації рослин сої подовжувався на 1-2 доби. 

Встановлено, що сумісне застосування мінеральних добрив в дозі 

N30P60K60 з Ризобофітом та Кристалоном формувало найдовший вегетаційний 

період сорту квасолі Буковинка з тривалістю 84 доби і це був максимальний 

показник в середньому за 2007-2011 роки. В середньому за 2011-2013 роки на 
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посівах квасолі, які не удобрювались, коротший вегетаційний період був у 

сорту квасолі Надія і тривав 77 діб Внесення мінерального добрива в дозі 

N30Р60К60, Кристалону та 0,3 т/га Екограну формувало найдовший 

вегетаційний період квасолі сорту Надія тривалістю 83 доби, що було на 6 

діб більше, порівняно із контролем. На цьому ж варіанті удобрення був 

найбільший вегетаційний період у квасолі сорту Буковинка – 85 діб. 

Відомо, що чим вищий коефіцієнт корисної дії фотосинтезу посіву, тим 

інтенсивніше нагромаджується органічна речовина рослин і вищий урожай. 

Коефіцієнт використання ФАР посіву гороху залежить від сортових 

особливостей, системи удобрення та способу основного обробітку ґрунту. 

Так, найвищі показники зв'язування енергії та коефіцієнту використання 

ФАР виявлені у «листочкового» сорту гороху Елегант на фоні оранки, а 

кращим варіантом удобрення є внесення мінерального добрива в дозі 

N30P60K60, Кристалону та обробка насіння Ризогуміном. 

 При проведені оранки під сою створювалися кращі умови зв'язування 

сонячної енергії та коефіцієнта використання ФАР порівняно із 

застосуванням поверхневого обробітку ґрунту. Удобрення також сприяло 

підвищенню нагромадження енергії та коефіцієнта використання ФАР і 

найкращі їх показники формувалися у сорту сої Артеміда при внесенні 

мінерального добрива в дозі N30P60K60, Кристалону та обробці насіння 

Ризогуміном – 151510,4 МДж/га і 1,28 %. В середньому за 2012-2015 роки 

найвищі показники зв'язування енергії (159555,2 МДж/га) та коефіцієнту 

використання ФАР (1,33%) виявлені у сорту сої Омега вінницька при 

використанні мікродобрив Вуксал. 

Мінеральні добрива та Кристалон сприяли більшому нагромадженню 

енергії та вищому коефіцієнту використання ФАР посівів квасолі, порівняно 

з використанням лише органо-мінерального добрива Екогран. Однак 

найкращі показники формувалися на варіанті з сумісним використанням 

мінеральних добрив в дозі N30Р60К60, Кристалону та 0,3 т/га Екограну. 
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Горох, як зернобобова культура, здатний частково забезпечити свою потребу 

в азоті за рахунок біологічної азотфіксації. Максимальні показники 

симбіотичної азотфіксації посіву гороху виявлені у сорту Елегант на варіанті 

із обробкою насіння Ризогуміном, внесенні мінеральних добрив в дозі P60K60 

та Кристалону. Зокрема, АСП на цьому варіанті складав 9,4 тис. кг·діб/га, а 

кількість біологічно фіксованого азоту – 64,9 кг/га. В середньому за 2011-

2014 роки кращі показники симбіотичного апарату забезпечила обробка 

насіння гороху сорту Улус Ризобофітом, Фосфоентерином і Біополіцидом. 

Комплексне застосування біопрепаратів підвищувало ефективність 

біологічної фіксації посівами цього сорту, показник АСП та кількість 

фіксованого азоту становили 9,1 тис. кг·діб/га та 70,2 кг/га. 

На посіві сої максимальні показники симбіотичної азотфіксації отримані 

при вирощуванні сорту Артеміда на варіанті із обробкою насіння 

Ризогуміном, внесенні мінеральних добрив в дозі P60K60 та Кристалону на фоні 

оранки – кількість біологічно фіксованого азоту – 199,4 кг/га. В середньому за 

2012-2015 роки найефективнішими показники симбіотичної азотфіксації були 

на дослідному посіві сої сорту Феміда. Застосування мікродобрив 

підвищувало ефективність біологічної фіксації рослинами цього сорту і 

максимальними показник АСП та кількість фіксованого азоту були вони були 

на варіанті з використанням Вуксалу –  31,8 тис. кг·діб/га та 194,7 кг/га. 

Максимальний показник АСП та кількість фіксованого азоту з повітря 

квасолі відмічено на варіанті з використанням Ризобофіту, фосфорних та 

калійних добрив та Кристалону – 5316 кг · діб/га (128 кг/га) і 5102 кг · діб/га 

(117 кг/га) відповідно у сортів квасолі Надія та Буковинка. В середньому за 

2011-2013 роки оптимальні умови для біологічної фіксації азоту 

створювалися при внесенні N30Р60К60 та 0,3 т/га Екограну. На цьому варіанті 

удобрення рослини квасолі сорту Надія нагромаджували 94, а квасолі сорту 

Буковинка – 90 кг/га біологічного азоту, а показник АСП відповідно 4447 та 

4325 кг · діб/га. 
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Аналіз структури урожаю – важливий метод оцінки розвитку рослин 

гороху. Кращі показники структури урожаю забезпечував горох сорту 

Елегант. Зокрема, на варіанті оранки,  внесення мінерального добрива в дозі 

N30P60K60, обробці насіння Ризогуміном та самих посівів Кристалоном маса 

зерен з однієї рослини  гороху сорту Елегант становила 5,73 г, сорту Світ – 

4,63 г. Внесення повного мінерального добрива в дозі N30P60K60 та 

проведення двох позакореневих підживлень Кристалоном збільшувало масу 

1000 зерен у сорту Елегант з 243 до 252 г, у сорту гороху Світ – з 232 до 

240 г. В середньому за 2011-2014 роки максимальна висота досліджуваних 

рослин була у гороху сорту Улус при обробці насіння Ризобофітом, 

Фосфоентерином та Біополіцидом. На цьому ж варіанті використання 

біопрепаратів сорт гороху Отаман продукував найбільшу кількість бобів, 

зерен та масу зерна на одній рослині, а максимальну масу 1000 зерен 

формував сорт гороху Чекбек. 

Сорт сої Артеміда за полицевого обробітку ґрунту при внесенні 

N30P60K60, обробці насіння Ризогуміном та позакореневому підживленні 

посіву Кристалоном формував найвищу висоту рослин, висоту прикріплення 

нижніх бобів, кількість бобів і зерен з однієї рослини та масу зерна з однієї 

рослини. Проте найвища маса 1000 зерен формувалася сортом сої Агат на 

цьому ж варіанті удобрення. В середньому за 2012-2015 роки кращі 

показники структури врожаю у всіх досліджуваних сортів сої відзначені на 

варіанті з внесенням N30P60K60, обробкою насіння Ризогуміном та 

використанні мікродобрив Вуксал. У сортів сої Омега вінницька та Феміда 

були найвище прикріплені нижні боби – на висоті 15,9 та 15,8 см відповідно. 

Сорт сої Омега вінницька продукував максимальну кількість бобів (25,4 шт.) 

та зерен (49,8 шт.) на одній рослині. Найвища маса 1000 зерен була у сорту 

сої Ксеня – 179,1 г, а максимальну масу зерен з однієї рослини (7,97 г) знову 

ж таки формував сорт сої Омега вінницька. 

В середньому за 2007-2011 роки більш продуктивним був сорт квасолі 

Буковинка, який формував 7,7-10,0 г зерна на одну рослину, що було на        
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0,8-1,2  г більше порівняно з сортом квасолі Надія. Внесення лише одного 

органо-мінерального добрива Екогран (1,5 т/га) менше впливало на 

формування структури урожаю квасолі порівняно з використанням повного 

мінерального добрива в дозі N30Р60К60 та Кристалону. Високоефективним для 

обох сортів квасолі було поєднання внесення N30Р60К60, Кристалону та 

0,3 т/га Екограну. 

Головним завданням розробки нових технологічних прийомів 

вирощування гороху є одержання високої урожайності зерна. В середньому 

за 2007-2011 роки максимальну зернову продуктивність сформував сорт 

гороху Елегант при обробці насіння Ризогуміном, внесенні N30P60K60 та 

Кристалону – 3,82 т/га. В середньому за 2011-2014 роки максимальну 

урожайність в умовах зони проведення досліджень забезпечили сорти гороху 

Отаман та Чекбек при застосуванні комплексу біопрепаратів (Ризобофіту, 

Фосфоентерину та Біополіциду) – 4,10 та 4,11 т/га відповідно. 

Визначальними чинниками у формуванні високого врожаю насіння сої 

були сорти та система удобрення. В середньому за 2007-2011 роки 

максимальну урожайність зерна сої одержано на фоні оранки при сівбі 

обробленим Ризогуміном насінням, внесенні N30Р60К60 та обприскуванні 

посівів Кристалоном – сорту Агат 3,11 т/га, Артеміда – 3,45 т/га, що на 26,9 

та 29,7% вище порівняно з варіантами без удобрення. В середньому за 2012-

2015 роки найбільш продуктивним був сорт сої Омега вінницька, який 

забезпечив урожайність зерна 3,62 т/га. З досліджуваних сортів найвищим 

вміст сирого протеїну був у сої сорту Хуторяночка – 38,8-40,5%. Сорт сої 

Ксеня характеризувався максимальним вмістом жиру у зерні – 22,9-23,1%. 

Квасоля із всіх зернобобових найбільш вибаглива до умов живлення. В 

умовах Лісостепу західного більш продуктивним виявився сорт квасолі 

звичайної Буковинка при інокуляції насіння Ризобофітом, внесенні в ґрунт 

мінерального добрива (N30Р60К60) і позакореневого підживлення посіву 

Кристалоном врожайність зерна квасолі склала 2,69 т/га. В середньому за 

2011-2013 роки найвищий рівень урожайності зерна в досліді забезпечило 
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припосівне внесення Екограну в нормі 0,3 т/га на фоні мінерального 

удобрення (N30Р60К60) та обробки посівів Кристалоном, відповідно 2,37 т/га 

сорту Надія і 2,47 т/га сорту Буковинка. 

Економічна аналіз виробництва зерна гороху  показав високу 

ефективність та доцільність пропонованих технологічних елементів. 

Максимальний умовно чистий дохід при вирощуванні гороху сорту Елегант 

(17,9 тис. грн./га) одержано на варіанті з проведенням оранки, обробленням 

насіння Ризогуміном, внесенням мінерального добрива в дозі N30Р60К60 та 

Кристалону. Високий умовно чистий дохід забезпечила інокуляція насіння 

сорту Царевич Ризобофітом та комплексна обробка насіння сортів Чекбек і 

Отаман Ризобофітом, Фосфоентерином та Біополіцидом. При використанні 

комплексу біопрепаратів з урожаєм зерна сорту Чекбек акумульовано 

72274,4 МДж/га енергії та досягнуто енергетичного коефіцієнту 2,97, і це 

були максимальні показники у досліді. 

Значною перевагою вирощування сої є її висока рентабельність. 

Найбільший умовно чистий дохід на посівах сої сорту Артеміда 

(21,9 тис. грн./га) одержано на варіанті з внесенням мінерального добрива в 

дозі N30Р60К60, обробкою насіння Ризогуміном та позакореневому 

підживленні посівів Кристалоном. Високоприбутковим було також 

використання мікродобрив Вуксал на сортах Омега вінницька та 

Хуторяночка. 

При вирощуванні квасолі сорту Буковинка на варіанті з використанням 

мінерального добрива в дозі N30Р60К60, Ризобофіту та Кристалону одержано 

20,8 тис. грн./га умовно чистого доходу, і це був найвищий показник у 

досліді. Для одержання високого умовно чистого доходу також доцільно 

поєднувати внесення мінерального добрива в дозі N30Р60К60, Кристалону та 

0,3 т/га Екограну. 

Ключові слова: горох, соя, квасоля, сорт, добрива, основний обробіток 

ґрунту, фотосинтетична, симбіотична, індивідуальна продуктивність, 

урожайність, економічна, енергетична ефективність. 



 
 

9 

Список публікацій здобувача: 

- в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Чинчик О. С. Вплив позакореневого підживлення на насіннєву 

продуктивність сої в умовах Західного Лісостепу України / О. С. Чинчик, 

В. О. Гаврилюк, І. В. Трач // Зб. наук. пр. Подільського ДАТУ. – Кам’янець-

Подільський, 2009. – Вип. 17. – С. 63-68. 

2. Бахмат О. М. Агротехнологія насінництва сої в умовах західного 

Лісостепу України / О. М. Бахмат, О. С. Чинчик // Наук. пр. Південного 

філіалу НУБіП «Кримський агротехнологічний університет». –  

Сімферополь, 2009. – Вип. 127 : С.-г. науки. – С. 100-102. 

3. Бахмат О. М. Вдосконалення технології вирощування сої на зерно в 

умовах Західного Лісостепу України / О. М. Бахмат, О. С. Чинчик // Зб. наук. 

пр. Вінницького ДАУ. – Вінниця, 2009. –  Вип. 38. – С. 11-18. 

4. Бахмат О. М. Вплив біологічної активності ґрунту на урожайність 

зерна сої залежно від способу сівби та інокуляції насіння в умовах західного 

Лісостепу України / О. М. Бахмат, О. С. Чинчик // Бюлетень Інституту 

зернового господарства / УААН. – Дніпропетровськ, 2010. – № 39. – С. 95-98. 

5. Бахмат О. М. Вплив агротехнічних прийомів на насіннєву 

продуктивність сої в умовах західного регіону України / О. М. Бахмат, 

О. С. Чинчик // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 

Полтава, 2010. –  Том  7 (26). – С. 61-64. 

6. Бахмат О. М. Вплив агротехнічних заходів на продуктивність сої в 

умовах західного регіону України / О. М. Бахмат, О. С. Чинчик // Корми і 

кормовиробництво : міжвід. темат. наук. зб. / [редкол.: В.Ф. Петриченко 

(відп. ред.) та ін.]. – Вінниця : Марущак А. І., 2010. – Вип. 66. – С. 103-108. 

7. Чинчик О. С. Агроекологічне обґрунтування сортової агротехніки 

вирощування сої в умовах південної частини Західного Лісостепу України / 

О. С. Чинчик, А. В. Степась // Вісник Львівського НАУ. – Львів, 2011. – №15. 

– С. 307-312. 



 
 

10 

8. Чинчик О. С. Особливості елементів технології вирощування сої на 

насіння в умовах західного Лісостепу України / О. С. Чинчик, В. О. Гаврилюк 

// Вісник Степу : зб. наук. пр. : матер. VII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих 

вчених і спеціалістів «Агропромислове виробництво України – стан та 

перспективи розвитку», 24 берез. 2011 р. – Кіровоград, 2011. – С. 87-90. – 

(Ювіл. вип. до 80-річчя заснування НААН та 100-річчя Кіровоградського 

інституту АПВ). 

9. Чинчик О. С. Вплив удобрення на урожайність зернобобових культур 

в умовах Лісостепу Західного / О. С. Чинчик // Корми і кормовиробництво : 

міжвід. темат. наук. зб. / НААН ; [редкол.: В.Ф. Петриченко (відп. ред.) та 

ін.]. – Вінниця, 2012 . –  Вип. 72. – С. 64-67. 

10. Чинчик О. С. Вплив ризогуміну на продуктивність сої в умовах 

Лісостепу Західного / О. С. Чинчик // Зб. наук. пр. Вінницького НАУ. –  

Вінниця, 2012. – Вип. 10 (50). – С. 24-29. – (Серія: «Сільськогосподарські 

науки»). 

11. Чинчик О. С. Технологічні аспекти формування симбіотичної та 

зернової продуктивності сої в умовах південної частини Лісостепу Західного 

/ О. С. Чинчик // Вісник Львівського НАУ. – Львів, 2012. – № 16. – С. 278-

282. – (Серія: «Агрономія»). 

12. Чинчик О. С. Динаміка формування кількості та маси бульбочок і 

урожайність зерна сої залежно від удобрення в умовах південної частини 

західного Лісостепу / О. С. Чинчик // Зб. наук. пр. Інституту біоенергетичних 

культур і цукрових буряків / НААНУ. – К., 2012. – № 14. – С. 383-386. 

13. Чинчик О. С. Вплив основного обробітку ґрунту на продуктивність 

сої в умовах Лісостепу західного / О. С. Чинчик // Вісник Степу : наук. зб. : 

матер.  VIII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів 

«Агропромислове виробництво України – стан та перспективи розвитку», 

31 трав. – 1 черв. 2012 р. – Кіровоград: КОД, 2012. – C. 99-101. – (Ювіл. вип. 

до 100-річчя Кіровоградського інституту АПВ; Ч. 2). 



 
 

11 

14. Чинчик О. С. Вплив мінеральних добрив та ризогуміну на 

урожайність гороху в умовах Лісостепу західного / О. С. Чинчик // Зб. наук. 

пр.  Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків / НААНУ. – К., 

2012. – № 15. – С. 182-184. 

15. Чинчик О. С. Основні показники якості насіння сортів сої залежно 

від агротехнічних прийомів вирощування в умовах західного Лісостепу / 

О. С. Чинчик // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони / 

НААНУ. – Дніпропетровськ, 2012. – №3. – С. 49-51. 

16. Чинчик О. С. Продуктивність гороху залежно від способів 

основного обробітку ґрунту в умовах західного Лісостепу України / 

О. С. Чинчик // Зб. наук. пр. Інституту біоенергетичних культур і цукрових 

буряків / НААНУ. – К., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 355-358. 

17. Чинчик О. С. Вплив системи удобрення та способів основного 

обробітку ґрунту на формування структури рослин сортів гороху / 

О. С. Чинчик // Корми і кормовиробництво: міжвід. темат. наук. зб. / НААН ; 

[редкол.: В.Ф. Петриченко (відп. ред.) та ін.]. – Вінниця : Данилюк В.Г., 2013. 

– Вип. 77. – С. 123-127.  

18. Чинчик О. С. Формування кількості і маси бульбочок та 

урожайності зерна гороху посівного в умовах Лісостепу західного / 

О. С. Чинчик // Вісник Степу : наук. зб. : матер. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. 

молодих вчених і спеціалістів «Агропромислове виробництво України – стан 

та перспективи розвитку», 28-29 берез. 2013 р. – Кіровоград, 2013. – Вип. 10. 

– C. 46-48. 

19. Чинчик О. С. Продуктивність сої залежно від удобрення, добору 

сортів та способів основного обробітку ґрунту в умовах південної частини 

Лісостепу західного / О. С. Чинчик // Зб. наук. пр. Подільського ДАТУ. – 

Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 21. – С. 12-17. 

20. Чинчик О. С. Вплив сорту та удобрення на підвищення 

ефективності симбіозу квасолі звичайної / О. С. Чинчик // Зб. наук. пр. 

ПДАТУ : Спец. вип. до VIII наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми 



 
 

12 

збалансованого природокористування», листоп. 2013р. – Кам’янець-

Подільський, 2013. – С. 256-259. 

21. Чинчик А. С. Формирование элементов продуктивности фасоли 

обыкновенной в условиях западной Лесостепи Украины [Электронный 

ресурс] / А. С. Чинчик // Молочнохозяйственный вестник : электрон. 

периодический теорет. и науч.-практ. журн. / ГБОУ ВПО Вологодская ГМХА 

им. Н.В. Верещагина. – 2014. – №2 (14), ІІ кв. – С. 43-48. – Режим доступа к 

журн.: http://molochnoe.ru/journal/sites/molochnoe.ru.journal/files/jrnl_ 

publication/142-book-v3.pdf. 

22. Чинчик О. С. Екологічно безпечні технологічні прийоми 

вирощування квасолі звичайної в умовах Лісостепу західного / О. С. Чинчик 

// Вісник Степу : наук. зб. : матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф. молодих 

вчених і спеціалістів «Агропромислове виробництво України – стан та 

перспективи розвитку», 20-21 берез. 2014 р. – Кіровоград,  2014. – Вип. 11. – 

C. 25-27. 

23. Чинчик О. С. Вплив використання екограну на показники 

симбіотичної продуктивності квасолі звичайної в умовах південної частини 

Лісостепу західного / О. С. Чинчик // Наук. пр. Інституту біоенергетичних 

культур і цукрових буряків : зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. 

буряків НААН України. – К. : Корзун Д.Ю., 2014. – Вип. 21. – С. 108-112. 

24. Чинчик О. С. Вплив системи удобрення на фотосинтетичну 

діяльність сортів гороху / О. С. Чинчик, Т. В. Вороніна // Зб. наук. пр. 

Подільського ДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 22. – С. 11-16. 

25. Чинчик О. С. Особливості формування показників фотосинтетичної 

продуктивності  квасолі звичайної  під впливом екограну і мінеральних 

добрив / О. С. Чинчик // Наук. пр. Інституту біоенергетичних культур і 

цукрових буряків : зб. наук. пр. / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків 

НААН України. – К. : Корзун Д.Ю., 2014. – Вип. 22. – С. 88-92. 

26. Чинчик О. С. Вплив біопрепаратів на розвиток бульбочкових 

бактерій і зернову продуктивність сортів гороху / О. С. Чинчик // Зб. наук. пр. 

http://molochnoe.ru/journal/sites/molochnoe.ru.journal/files/jrnl_%20publication/142-book-v3.pdf
http://molochnoe.ru/journal/sites/molochnoe.ru.journal/files/jrnl_%20publication/142-book-v3.pdf


 
 

13 

Подільського ДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2015. –  Вип. 23 : С. г. науки. 

– С. 60-67. 

27. Чинчик О. С.  Вплив обробки насіння біопрепаратами на тривалість 

вегетаційного періоду та урожайність сортів гороху / О. С. Чинчик // Корми і 

кормовиробництво : міжвід. темат. наук. зб. / Ін-т кормів та с.-г. Поділля 

НААН ; [редкол.: В.Ф. Петриченко (відп. ред.) та ін.]. – Вінниця : Діло, 2015. 

– Вип. 81. – С. 74-77. 

28. Чинчик О. С. Вплив обробки насіння біопрепаратами на показники 

структури урожаю та урожайність сортів гороху / О. С. Чинчик // Зб. наук. 

пр. Подільського ДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 24, ч. 1 : С. г. 

науки. – С. 222-229. 

29. Чинчик О. С. Тривалість міжфазних періодів, густота і урожайність 

сортів квасолі звичайної залежно від удобрення в умовах південної частини 

західного Лісостепу / О. С. Чинчик // Вісник Степу : наук. зб. : матер. ХІІ 

Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і спец. «Стан та перспективи 

розвитку агропромислового виробництва України», 24-25 берез. 2016 р. – 

Кіровоград : КОД,  2016. – Вип.13. – C. 86-89. 

30. Чинчик О. С.  Тривалість вегетаційного періоду та фаз росту і 

розвитку рослин сої залежно від сортових особливостей та удобрення / 

О. С. Чинчик // Корми і кормовиробництво : міжвід. темат. наук. зб. / Ін-т 

кормів та с.-г. Поділля НААН ; [редкол.: В.Ф. Петриченко (відп. ред.) та ін.]. 

– Вінниця : Діло, 2016. – Вип. 82. – С. 133-137. 

31. Чинчик О. С. Вплив способів удобрення на формування структури 

та врожайності сої (Glycine max (L.) Merr.) в умовах Лісостепу західного / 

О. С. Чинчик // Наук. пр. Інституту біоенергетичних культур і цукрових 

буряків : зб. наук. пр. – К., 2016. – Вип. 24. – С. 35-41. 

32. Чинчик О. С. Фотосинтетична діяльність та урожайність сортів сої 

залежно від удобрення / О. С. Чинчик // Зб.  наук. пр. Уманського 

національного університету садівництва. – Умань, 2017. – Вип. 90, ч. 1: С.-г. 

науки. – С. 246-255. 



 
 

14 

- які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

33. Чинчик О. С. Вивчення продуктивності різних сортів сої в умовах 

Західного Лісостепу України / О. С. Чинчик // Тези наук.-теорет. конф. 

професорсько-викладацького складу та науковців, присвяченої 90-річчю від 

дня заснування університету / МАПУ, ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 

2009. – С. 11-12. 

34. Чинчик О. С. Пути оптимизации технологии возделывания фасоли 

обыкновенной в условиях западной Лесостепи Украины / О. С. Чинчик // 

Проблемы и перспективы инновационного развития мирового сельского 

хозяйства : сб. статей ІV Междунар. науч.-практ. конф. / Саратовский ГАУ 

им. Н.И.Вавилова. – Саратов, 2013. – С. 252-255. 

35. Чинчик А. Состояние и перспективы возделывания зернобобовых 

культур в условиях южной части западной Лесостепи Украины / 

О. С. Чинчик // “Rezultatele şi perspectivele cercetărilor la culnura plantelor de 

cĭmp ĭn republica Moldova” : materialele conferintei ştiitifico-practice consacrate 

aniversării A 70-a A Fondarii ICCC “Selecţia” − Bălţi, 20 iunie 2014. – Chişinău, 

2014. – Р. 227-231. 

36. Чинчик О. С. Влияние удобрений на качество зерна сортов гороха 

в условиях Западной Лесостепи Украины / О. С. Чинчик // Аграрная наука – 

сельскому хозяйству : ІХ Междунар. науч.-практ. конф., [5-6 февр. 2014 г.] : 

сб. статей в 3-х кн. / Алтайский ГАУ. – Барнаул : РИО АГАУ, 2014. – Кн. 2. – 

С. 326-327. 

37. Чинчик О. С. Вплив сортових особливостей та застосування 

мікродобрив на формування густоти посівів сої / О. С. Чинчик // Селекція, 

насінництво, технологія вирощування круп’яних та інших 

сільськогосподарських культур: досягнення і перспективи : зб. наук. пр. 

Міжнар. наук.-практ. конф. присв. 90-річчю від дня народження видатного 

вченого селекціонера О.С. Алексеєвої, 25-26 квіт. 2016 р. / ПДАТУ. –  

Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 336-339. 



 
 

15 

38. Чинчик О. С. Особливості проходження процесів росту та розвитку 

в агроценозах сої залежно від сорту та удобрення в умовах західного 

Лісостепу / О. С. Чинчик // 2016: Зернобобові культури та соя для сталого 

розвитку аграрного виробництва України : матер. Міжнар. наук. конф. 

(присв. 80-річчю з дня народж. акад. НААН А.О. Бабича), 11-12 серп. 2016 р. 

/ НААН України, Ін-т кормів та сільського господарства Поділля. – Вінниця : 

Діло, 2016. – С. 53-54. 

39. Чинчик О. С. Фотосинтетична продуктивність посівів сої залежно 

від елементів технології вирощування в західному Лісостепу України / 

О. С. Чинчик // Новітні технології вирощування сільськогосподарських 

культур: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, (29-

30 вересня 2016 р., м. Київ) / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

біоенергетичних культур і цукрових буряків ; М-во аграр. політики  та прод. 

України, Укр. Ін-т експертизи сортів рослин. – Вінниця, 2016. – С. 90. 

40. Чинчик О. С. Підбір сортів – основа сучасної технології 

вирощування сої / О. С. Чинчик // Аграрна наука та освіта Поділля : зб. наук. 

пр. міжнар. наук.-практ. конф., (м. Кам’янець-Подільський, 14-16 березня 

2017 р.). – Тернопіль, 2017. – Ч. 1. – С. 155-156. 

- які додатково відображають наукові результати дисертації:  

41. Пат. на корисну модель № 45657. Комбінований спосіб внесення 

добрив при вирощуванні сої / Бахмат М.І., Бахмат О.М., 

Чинчик О. С., Божок  А. М. – № u200903172 ; заявл. 03.04.2009 ; опубл. 

25.11.2009, Бюл. №22. 

42. Бахмат О. М. Агроекологічні прийоми вирощування сої в умовах 

Західних областей України / О. М. Бахмат, О. С. Чинчик // Зб. наук. пр. 

ПДАТУ : спец. вип. до IV наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми 

збалансованого природокористування», листоп. 2009 р. – Кам’янець-

Подільський, 2009. – С. 11-13. 

43. Бахмат О. М. Екогран в технології вирощування сої в умовах 

Західного Лісостепу України / О. М. Бахмат, О. С. Чинчик // Інновації для 



 
 

16 

сільського господарства : тези Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, 

магістрантів та студентів, 26 берез. 2009 року. – Житомир : ЖДУ ім. Франка, 

2009. – С. 55-57. 

44. Бахмат О.М. Ефективність сучасних наукових підходів в технології 

вирощування сої в західному регіоні України / О. М. Бахмат, О. С. Чинчик // 

Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності 

наукового забезпечення агропромислового виробництва: матер. І Всеукр. 

наук.-практ. конф. молодих вчених, 23-24 верес. 2009 р. – Тернопіль : ТІ АПВ 

УААН, ФАЕМ ТНЕУ, 2009. – С. 11-13. 

45. Бабич А. О. Поліпшена технологія вирощування сої в умовах 

Західного Лісостепу України : рекомендації / А. О. Бабич, О. М. Бахмат, 

О. С. Чинчик. – Кам’янець-Подільський : Міркотан А.Г., 2009. – 23 с.  

46. Бахмат О. М. Комплексне внесення добрив у посівах сої на Поділлі / 

О. М. Бахмат, О. С. Чинчик // Екологічні проблеми сільськогосподарського 

виробництва : матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених,                  

(1-4 черв. 2010 р., м. Сколе Львів. обл.). – К. : Ін-т агроекології НААН, 2010. 

– С. 39-42. 

47. Пат. на корисну модель № 56407. Комбінований спосіб обробки 

насіння і внесення добрив при вирощуванні сої / Бахмат М.І., Бахмат 

О. М., Чинчик О. С., Божок А. М. – № u201008746 ; заявл.13.07.2010 ; опубл. 

10.01.2011, Бюл. №1. 

48. Овчарук О. В. Агроекологічні особливості формування врожаю 

квасолі залежно від норм висіву в умовах західного Лісостепу України / 

О. С. Чинчик, О. В. Овчарук, Ю. В. Околодько // Зб. наук. пр. ПДАТУ : спец. 

вип. до VII наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми збалансованого 

природокористування», листоп. 2012 р. – Кам’янець-Подільський, 2012. – 

С. 250-253. 

49. Бахмат М .І. Агроекологічні аспекти адаптивної технології 

вирощування сої : методичні вказівки для студентів спец. «Агрономія» і 

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 



 
 

17 

природокористування», аспірантів, здобувачів, керівників і спеціалістів 

агроформувань / [метод. вказівки підгот. : Бахмат М. І., Бахмат О. М., 

Чинчик О. С.]. – Кам’янець-Подільський : Міркотан А.Г., 2013. – 38 с. 

50. Петриченко В. Ф. Агроекологічні аспекти адаптивної технології 

вирощування сої в Лісостепу західному / В. Ф. Петриченко, А. О. Бабич, 

О. С. Чинчик [та ін.] // Посібник українського хлібороба : наук.-практ. зб. – 

Вінниця, 2013 . –  Т.2. – С. 177-185.  

51. Пат. на корисну модель № 106599. Машина для збирання квасолі / 

Овчарук О.В., Овчарук О.В., Степась А.В., Околодько Ю.В. , Чинчик О.С. – 

№ u201511986 ; заявл. 03.12.2015 ; опубл. 25.04.2016, Бюл. №8. 



 
 

18 

Abstract 

 

Chynchyk O.S. Substantiation of scientific and technological measures to 

improve the productivity of leguminous crops in the conditions of western Forest-

steppe zone.- Qualification scientific manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Agricultural Sciences in the 

specialty 06.01.09 «Horticulture». – State Agrarian and Engineering University in 

Podilya, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kamianets-Podilskyi, 2017 

In the conditions of the western Forest-steppe, the most important for 

agricultural production are such leguminous crops as peas, soybeans and beans. 

Therefore, a comprehensive assessment of the yield and quality of grain varieties 

of soybeans, peas and beans under various processing methods and nutritional 

conditions is a scientifically valuable and topical problem nowadays. In this regard 

a comprehensive assessment of varieties, processing methods, fertilizer system and 

seed treatment with biological products in the conditions of the western Forest-

steppe was made for the first time, which allowed optimizing the growing 

technology that ensured stable yield and improved quality of pea, soy and bean 

grains. The effect of introducing organic-mineral fertilizer Ekogran on the growth, 

development of plants, the formation of a symbiotic apparatus, yield and quality of 

grain bean varieties was studied in the conditions of the western Forest-steppe for 

the first time. The high efficiency is proved and the necessity of using a 

biopreparation based on phosphate-mobilizing bacteria for treating pea seeds is 

substantiated. The energetically economic feasibility of using the developed 

elements of the technology for growing these leguminous crops is established. 

The practical significance of the results obtained is that, due to the results of 

the research, an economically and bioenergetically grounding of adaptively safe 

technology for growing grains of peas, soybeans and beans, which ensured high 

yield and production profitability of these crops was made. 

Our observations showed that the weather conditions and the factors studied 

significantly affect the duration of the vegetative period of the pea plants. So, on 
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average for the period of 2007-2011, it was long (81 days) for the Elegant variety 

when seeds were inoculated with Rhyzohumin, fertilizers were applied in a dose of 

N30P60K60 and the foliar top dressing twice with Kristalon. On average for 2011-

2014, Tsarevych pea variety turned out to have the shortest vegetation period for 

sowing without seed treatment with biopreparations – 76 days. The duration of the 

growing season of Chekbek and Otaman pea varieties was 79 and 78 days, 

respectively. When processing seeds with Ryzobophit, Phosphoenteryn and 

Biopolitsyd, the vegetative period of pea plants is increased for 1-2 days, 

respectively. 

The duration sign of the vegetation period of the soybean variety is decisive 

when growing a crop in a certain zone of soybean. According to the results of the 

research conducted in 2007-2011, it was found that the most prolonged (128 days) 

among the soybean varieties studied was the vegetation period in Ahat variety 

when seeds were inoculated with Ryzohumin, mineral fertilizers were applied in a 

dose of N30P60K60 and the foliar top dressing twice with Kristalon. On average for 

2012-2015, the shortest vegetation period (112 days) in soybean cultivation 

without the use of microfertilizers was found in Khutorianochka variety. In Ksenia, 

Monad and Omega vinnytska soybean varieties, the duration of the growing season 

was 115, 118 and 121 days, respectively. The longest vegetation period was in 

Femida soybean variety  - 127 days. When using microfertilizers Avatar-1 and 

Wuxal, the vegetation period of soybean plants was prolonged for 1-2 days. 

It was established that the joint application of mineral fertilizers in a dose of 

N30P60K60 with Ryzobofit and Kristalon formed the longest vegetation period of 

Bukovynka bean variety with the duration of 84 days and this was the maximum 

index on average for 2007-2011 years. On average, during 2011-2013 years on 

bean crops, which were not fertilized, the growing season was shorter for Nadiia 

bean variety and lasted 77 days. Full fertilizer application in a dose of N30Р60К60, of 

Kristalon and 0.3 t / ha of Ecogran formed the longest vegetation period of Nadiia 

bean variety, lasted 83 days, which was 6 days more than the control. On the same 
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version of the fertilizer Bukovynka bean variety had the longest vegetative period - 

85 days. 

It is known that the higher the efficiency of photosynthesis in crops is, the 

more intensive the accumulation of organic matter in plants and a high yield is. 

The FFA utilization rates of pea sowing depend on the varietal characteristics, the 

fertilizer system and the method of basic tillage. Thus, the highest energy binding 

and FFA utilization rates are found in the "leaf" variety of Elegant pea on the 

background of plowing, and the best fertilizer option is the application of full 

mineral fertilizer in a dose of N30P60K60, of Kristalon and seed treatment with 

Ryzohumin. 

 When plowing for soya, better conditions were created for binding solar 

energy and FFA utilization rates in comparison with the application of surface 

tillage. Fertilizers also contributed to an increase in energy accumulation and FFA 

utilization rates, and their best indicators were formed in Artemida soybean 

varieties with full mineral fertilizers at a dose of N30P60K60, of Kristalon and seed 

treatment with Ryzohumin  151510.4 MJ / ha and 1.28%. On average, for 2012-

2015, the highest energy binding parameters (159555.2 MJ / ha) and the FFA 

utilization rates (1.33%) were also found in Omega vinnytska soybean variety 

using Wuxal microfertilizers. 

Mineral fertilizers and Kristalon contributed to a greater accumulation of 

energy and a higher FFA utilization rates of bean crops, compared with the use of 

only organic-mineral fertilizer Ekogran. However, the best indicators were formed 

on a variant with joint use of mineral fertilizers in a dose of N30Р60К60, of Kristalon 

and 0.3 t / ha Ecogran. 

Peas, as leguminous crops, are able to partially meet their need for nitrogen 

due to biological nitrogen fixation. The maximum parameters of symbiotic 

nitrogen fixation of pea sowing were found in Elegant variety on the variant with 

seed treatment of Ryzohumin, application of mineral fertilizers in a dose of P60K60 

and Kristalon. In particular, the TSA in this variant was 9.4 thousand kg / day / ha, 

and the amount of biologically fixed nitrogen was 64.9 kg / ha. On average, in 
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2011-2014, the best indicators of the symbiotic apparatus were provided by the 

treatment of pea seeds of Ulus Ryzobophit, Phosphoenteryn and Biopolitsyd. The 

integrated use of biopreparations increased the effectiveness of biological fixation 

with crops of this variety, the TSA index and the amount of fixed nitrogen were 

9.1 thousand kg / day and 70.2 kg / ha. 

In soybean sowing, the maximum parameters of symbiotic nitrogen fixation 

obtained during the cultivation of Artemida on the variant with seed treatment of 

Ryzohumin, application of mineral fertilizers in a dose of P60K60 and Kristalon 

against a background of plowing - the amount of biologically fixed nitrogen is 199.4 

kg / ha. On average, the indicators of symbiotic nitrogen fixation were effective in 

the experimental soybean cultivation of Femida variety in 2012-2015. The use of 

microfertilizers increased the efficiency of biological fixation by plants of this 

variety, and the maximum TSA and the amount of fixed nitrogen were on the variant 

with Wuxal - 31.8 thousand kg-day / ha and 194.7 kg / ha. 

The maximum value of TSA and the amount of fixed nitrogen from the air 

of the bean was noted on the variant using Ryzobophit, phosphate-potassium 

fertilizers and Kristalon - 5316 kg · day / ha (128 kg / ha) and 5102 kg · day / ha 

(117 kg / ha), respectively in Nadiia and Bukovynka bean varieties. On average, in 

2011-2013, optimal conditions for biological fixation of nitrogen were created by 

introducing N30Р60К60 and 0.3 t / ha Ecogran. In this version of the plant, Nadiia 

bean varieties accumulated 94, and Bukovynka bean varieties - 90 kg / ha of 

biological nitrogen, and the TSA index was 4447 and 4325 kg · day / ha, 

respectively. 

Crop structure analysis is an important method for assessing the 

development of pea plants. The best indicators of the crop structure were provided 

by Elegant pea variety. In particular, on the variant with plowing, full mineral 

fertilizer application in the norm of N30P60K60, seed treatment with Ryzohumin and 

the very crops of Kristalon, the weight of grains from one pea plant of Elegant 

variety was 5.73 g, the Svit variety - 4.63 g. The introduction of a full mineral 

fertilizer in a dose of N30P60K60 and the carrying out of two extra root supplements 
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with Kristalon increased the mass of 1000 grains in Elegant variety from 243 to 

252 grams, in the Svit pea variety - from 232 to 240 g. On average for 2011-2014, 

Ulus pea varieties had the maximum height of the studied plants when processing 

seeds with Ryzobofit, Phosphoenteryn and Biopolitsyd. Otaman pea variety 

produced the greatest number of beans, grains and mass of grain on one plant, and 

the maximum weight of 1000 grains was formed by the Chekbek pea variety. 

Artemida soybean variety for polishing soil treatment with N30P60K60 

application, seed treatment with Rhyzohumin and foliar top dressing of Kristalon 

formed the highest plant height, the attachment height of the lower beans, the 

number of beans and grains from one plant and the mass of grain from one plant. 

However, the highest mass of 1000 grains was formed by Ahat soybean variety on 

the same fertilizer variant. On an average for 2012-2015, the best indicators of the 

crop structure in all the soybean varieties tested are marked on the variant with 

application of N30P60K60, seed treatment with Rhyzohumin and use of Wuxal 

microfertilizers. The lower beans were attached at an altitude of 15.9 and 15.8 cm 

in Omega vinnytska and Femida soybean varieties, respectively. Omega Vinnytska 

soybean variety produced the maximum number of beans (25.4 pcs.) and grains 

(49.8 pcs.) on one plant. The highest weight of 1000 grains was in Ksenia soybean 

variety - 179.1 g, and the maximum weight of grains from one plant (7.97 g) again 

formed Omega vinnytska soybean variety. 

On average, during 2007-2011 Bukovynka bean variety was more 

productive, it formed 7.7-10.0 g of grain per plant, which was 0.8-1.2 g more than 

Nadiia bean variety. The introduction of only one organo-mineral fertilizer 

Ekogran (1.5 t / ha) less influenced the formation of the structure of the bean crop 

compared with the use of full mineral fertilizer in a dose of N30Р60К60 and 

Kristalon. Highly effective for both bean varieties was the combination of 

application of N30Р60К60, Kristalon and 0.3 t / ha of Ecogran. 

The main task of developing new technological methods of growing peas is 

to obtain high grain yields. On average, during 2007-2011 years Elegant pea 

variety formed the maximum grain grade when treating seeds with Ryzohumin, 
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applying N30P60K60 and Kristalon - 3.82 t / ha. On average, during 2011-2014, 

Otaman and Chekbek peas varieties provided the maximum yield in the conditions 

of research, when using a complex of biopreparations (Ryzobophit, 

Phosphoenteryn and Biopolitsyd) – 4.10 and 4.11 t / ha, respectively. 

The determining factors in the formation of a high yield of soybean seeds 

were varieties and the fertilizer system. On average, in 2007-2011, the maximum 

yield of soybean grain was obtained against the background of plowing during 

sowing with seeds treated with Ryzohumin, application of N30Р60К60 and spraying 

Ahat variety with Kristalon - 3,11 t / ha and Artemida - 3,45 t / ha, which is 26.9 

and 29.7% higher compared with the options without fertilizer. On average during 

2012-2015 years Omega vinnytska soybean variety was the most productive, 

which provided a grain yield of 3.62 t / ha. From the studied varieties, the high 

content of crude protein was in the soybean variety Khutorianochka - 38.8-40.5%. 

Ksenia soybean variety was characterized by a maximum fat content in grain - 

22.9-23.1%. 

Beans are the most demanding for nutritional conditions among all legumes. 

Under the conditions of the western Forest-steppe, Bukovynka bean variety was 

the most productive under the inoculation of seeds with Ryzobophit, full mineral 

fertilizer (N30Р60К60) and the extra-root feeding with Kristalon, yield of beans grain 

was 2.69 t / ha. On average, in 2011-2013, the highest level of grain yield in the 

experiment was ensured by the sowing of Ecogran application at a rate of 0.3 t / ha 

against a background of full mineral fertilizer (N30Р60К60) and treatment the crops 

with Kristalon, respectively 2.37 t / ha of Nadiia variety and 2, 47 t / ha of 

Bukovynka variety. 

Economic analysis of the production of pea grains showed high efficiency 

and feasibility of the proposed technological elements. The maximum 

conditionally net income for growing Elegant pea varieties (17.9 thousand UAH / 

ha) was obtained on a variant with plowing, seed treatment with Ryzogumin, full 

mineral fertilizer in a dose of N30Р60К60 and Kristalon. High conditional net income 

was ensured by the inoculation of Tsarevich Ryzobophit seed variety and complex 
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treatment of Chekbek and Otaman seed varieties with Ryzobophit, Phosphoenteryn 

and Biopolitsyd. When using a complex of biologics with a grain yield of 

Chekbek, 72274.4 MJ / ha of energy was accumulated and an energy factor of 2.97 

was achieved, which were the maximum indexes in the experiment. 

A significant advantage of growing soy is its high profitability. The highest 

conditionally net income for Artemida soybean variety (21.9 thousand UAH / ha) 

was obtained on the option with full mineral fertilizer in a dose of N30Р60К60, seed 

treatment with Ryzohumin and foliar top dressing of crops with Kristalon. The use 

of Wuxal microfertilizers on Omega vinnytska and Khutorianochka varieties was 

also high-yielding. 

When Bukovynka bean varieties were grown on an option using a full 

mineral fertilizer in a dose of N30Р60К60, Ryzobophit and Kristalon, 20.8 thousand 

UAH / ha of conditionally net income was received, and this was the highest rate 

in the experiment. To obtain a high standard of conditionally net income, it is also 

advisable to combine the full mineral fertilizer in a dose of N30Р60К60, of Kristalon 

and 0.3 t / ha Ecogran. 

Keywords: peas, soybeans, beans, variety, fertilizer, basic soil cultivation, 

photosynthetic, symbiotic, individual productivity, yield, economic, energy 

efficiency. 
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ВСТУП 
 

Зернобобові, в тому числі всі різновиди сухих бобів і гороху, є 

дешевим, смачним і дуже поживним джерелом білка і життєво важливих 

мікроелементів, що може принести користь здоров'ю. Це основне послання 

ООН з нагоди старту Міжнародного року зернобобових 2016. В останні роки 

в Україні зростає інтерес до вирощування зернобобових культур, особливо 

гороху, сої та квасолі. Вони є головними зернобобовими культурами 

світового землеробства. Завдяки багатому й різноманітному хімічному 

складу вони не знають рівних собі за темпами росту виробництва. 

Найважливішою умовою одержання високих урожаїв зернобобових є 

наявність у ґрунті доступних елементів живлення, азотфіксуючих 

бульбочкових бактерій, вологи і температурного режиму.  

Як бобові культури, вони  володіють здатністю фіксувати азот 

атмосфери завдяки симбіозу з бульбочковими  бактеріями, при цьому на 60-

80% задовольняє свою потребу в цьому елементі біологічним шляхом. За 

інтенсивністю біологічної фіксації азоту горох, соя і квасоля перевищують 

інші зернобобові культури. Проте, на практиці ці рослини за звичайної 

технології вирощування забезпечують лише 30-50%  своєї потреби в азоті. 

Тому важливо визначити і створити оптимальні умови середовища для 

реалізації потенційної азотфіксуючої активності зернобобових культур 

певного сортотипу в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах. 

Актуальність теми. Зернобобові культури – найважливіше джерело 

рослинного білка, який є основою складової частини харчування людини і 

годівлі тварин. В умовах Лісостепу західного найбільше значення для 

сільськогосподарського виробництва мають такі зернобобові культури як 

горох, соя та квасоля. Важливі наукові розробки технології вирощування 

гороху, сої та квасолі зробили відомі вітчизняні та зарубіжні вчені 

А. О. Бабич, В. Ф. Петриченко, А.В. Черенков, С. М. Каленська, 

В. Г. Михайлов, М. І. Бахмат, М. Я. Шевніков, О. М. Бахмат, В. В. Лихочвор,  

О. В. Овчарук, K. Novák, B. Furseth та ін. 
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Системні дослідження, які б сприяли оптимізації проходження 

продукційного процесу у високопродуктивних і технологічних сортів гороху, 

є актуальними для підвищення урожайності та покращення якості зерна. 

Важливими чинниками сортової адаптації до технології вирощування таких 

сортів гороху є удосконалення способів основного обробітку ґрунту, вибір 

оптимального варіанта удобрення, зокрема застосування біопрепаратів та 

сучасних видів добрив для позакореневого підживлення посівів. 

Соя є однією з найцінніших бобових сільськогосподарських культур в 

регіоні. Її унікальний хімічний склад доповнюється також найважливішою 

біологічною особливістю – фіксацією атмосферного азоту. Тому соя є 

важливою культурою більшості ланок сівозмін, а економічний аспект її 

вирощування є беззаперечним.  

Квасоля – високобілкова зернобобова культура продовольчого 

використання. Сьогодні квасоля – здебільшого городня культура. Для 

повернення до групи зернобобових польових культур необхідно 

оптимізувати елементи технології її вирощування, зокрема ширше 

використовувати сучасні промислові сорти та систему удобрення.  

Важливою умовою підвищення урожайності  гороху, сої та квасолі є  

удосконалення системи живлення рослин та біологізація інтенсифікаційних 

процесів під час вирощування цих зернобобових культур. Тому в наших 

дослідженнях поряд із системами удобрення, які передбачали застосування 

традиційних мінеральних добрив, виникла необхідність вивчення (як 

доповнення до основного удобрення) застосування комплексних добрив для 

позакореневого підживлення посівів, а також біопрепаратів на основі 

азотфіксуючих та фосфатмобілізуючих мікроорганізмів для обробки насіння.  

Отже, комплексна оцінка врожайності і якості зерна гороху, сої та 

квасолі при різних способах обробітку ґрунту і умовах живлення є науково 

цінною та актуальною проблемою сьогодення, яка дозволила обрати 

оптимальні способи реалізації генетичного потенціалу продуктивності 

сучасних сортів гороху, сої та квасолі. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Науково-дослідна робота за темою дисертації була складовою частиною 

тематичних планів Подільського державного аграрно-технічного 

університету (номер державної реєстрації 0111U009404), а також державних 

науково-технічних програм «Зернові культури» на 2011-2015 рр. (номер 

державної реєстрації 0111U003077), що виконувалась в умовах дослідного 

поля Навчально-виробничого центру «Поділля», де докторант був 

безпосереднім виконавцем польових і лабораторних досліджень. 

В межах цієї теми визначено і обґрунтовано науково-технологічні заходи 

покращення продуктивності зернобобових культур в умовах Лісостепу 

західного. 

Мета і завдання дослідження. Основною метою досліджень є 

виявлення кращих сортів, способів основного обробітку ґрунту та 

оптимальних варіантів удобрення гороху, сої та квасолі для одержання 

підвищеної урожайності і  якості зерна цих культур в умовах  Лісостепу 

західного. 

Для реалізації поставленої мети і виконання програми досліджень 

передбачалось вирішення таких завдань: 

- визначити вплив способів основного обробітку ґрунту на ріст,  

розвиток та продуктивність рослин гороху та сої; 

- визначити зміни біологічної активності ґрунту (особливо 

симбіотичного азотфіксуючого апарату) в посівах гороху, сої та квасолі 

залежно від сорту та удобрення; 

- встановити оптимальні дози добрив в удобренні гороху, сої та 

квасолі; 

- оцінити ефективність дії обробки насіння сої Ризогуміном, гороху – 

Ризогуміном, Ризобофітом, Фосфоентерином та Біополіцидом, квасолі – 

Ризобофітом;   
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- виявити сортові особливості рослин гороху, сої та квасолі за 

динамікою формування фотосинтетичних показників та коефіцієнтом 

використання фотосинтетично активної радіації в умовах регіону; 

- проаналізувати урожайність зерна гороху, сої та квасолі і встановити 

вплив чинників, що досліджувались, шляхом проведення дисперсійного 

аналізу; 

- встановити технологічну якість зерна гороху, сої та квасолі залежно 

від сортових особливостей культури, інокуляції та удобрення; 

- дати теоретичну оцінку розробленим заходам сортових технологій 

вирощування гороху, сої та квасолі за економічними та біоенергетичними 

показниками. 

Об’єкт досліджень – процес формування продуктивності зерна гороху, 

сої та квасолі залежно від сортів, способів основного обробітку ґрунту, 

системи удобрення  та обробки насіння біопрепаратами.  

Предмет досліджень – елементи інтенсивної технології вирощування 

різних за стиглістю сортів гороху, сої та квасолі і її оптимізація за рахунок 

сортових особливостей культур, способів основного обробітку ґрунту та 

систем живлення. 

Методи дослідження. Польовий – візуальний – для встановлення 

фенологічної змінності рослин; вимірювально-ваговий – для визначення 

сухої речовини, площі листової поверхні і фотосинтетичних показників; 

розрахунковий – для встановлення дози мінеральних добрив, використання 

рослинами ФАР; метод монолітів і інокуляції рослин – для визначення 

розмірів симбіотичного апарату сої, гороху та квасолі і кількості біологічно 

фіксованого азоту; біохімічний – для встановлення якісних показників 

урожаю та одержання основних показників енергетичної характеристики 

зерна; математично-статистичний – для оцінки достовірності отриманих 

результатів досліджень, програмування і прогнозування урожайності; 

розрахунково-порівняльний – для підтвердження економічної та 

енергетичної ефективності технологій вирощування гороху, сої та квасолі. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягала в теоретичному 

обґрунтуванні і практичній розробці агротехнологічних прийомів 

вирощування гороху посівного, сої культурної та квасолі звичайної, що 

забезпечило підвищення урожайності та якості зерна в умовах Лісостепу 

західного. 

Уперше:  

- дано комплексну оцінку інтенсивним сортам, способам основного 

обробітку ґрунту, системі удобрення з використанням хелатних форм добрив 

та обробки насіння біопрепаратами, що дозволило оптимізувати адаптивну 

технологію вирощування, яка забезпечила одержання стабільної врожайності 

та підвищеної якості зерна гороху, сої та квасолі; 

- встановлено особливості росту і розвитку рослин гороху, сої та квасолі 

залежно від досліджуваних факторів; 

- визначено кореляційні зв’язки між рівнем урожайності та елементами 

структури урожаю рослин гороху, сої та квасолі; 

- вивчено вплив внесення органо-мінерального добрива Екогран на ріст, 

розвиток рослин, формування симбіотичного апарату, урожайність та якість 

зерна сортів квасолі.  

Удосконалено: 

- способи використання біопрепаратів на основі азотфіксуючих, 

фосфатмобілізуючих та спорових бактерій для обробки насіння гороху, сої та 

квасолі; 

- дані про агрокліматичні та ґрунтові ресурси регіону проведення 

польових  досліджень для реалізації сортового біологічного потенціалу 

урожайності зернобобових культур; 

Набули подальшого розвитку: 

- розробка основних елементів програмування і прогнозування 

урожайності зернобобових культур; 

- енергетично-економічна оцінка доцільності застосування розроблених 

елементів технології вирощування зазначених зернобобових культур. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що за 

результатами досліджень здійснено економічне та біоенергетичне 

обґрунтування адаптивних технологій вирощування зерна гороху, сої та 

квасолі, які забезпечили високу врожайність та рентабельність виробництва  

цих культур. 

Результати досліджень були впроваджені в сільськогосподарських 

підприємствах ТОВ НВА “Перлина Поділля” смт.  Білогір’я на площі 212 га, 

ТОВ “Козацька долина 2006” Дунаєвецького на площі 219 га, ПП “Леон-

агро-2011” Кам’янець-Подільського району на площі 55 га, 

ФОП Крупельницький А. А. Кам’янець-Подільського району на площі 90 га, 

ВК “Іскра-2007” Кам’янець-Подільського району на площі 227 га в 

Хмельницькій області; ПП “Слава” с. Каплівка Хотинського району на площі 

115 га, ТОВ “Сварог-Буковина” Сокирянського району на площі 341 га, у 

Буковинській державній сільськогосподарській дослідній станції НААН на 

площі 21 га, ТзОВ “Дністер” Хотинського району на площі 218 га в 

Чернівецькій області; ПрАТ “Мшанецьке” Теребовлянського району на 

площі 260 га в Тернопільській області; ТзОВ “Штерн Агро”  Тлумацького 

району на площі 52 га в Івано-Франківській області. 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто узагальнені наукові 

дані вітчизняної та зарубіжної літератури за темою дисертаційної роботи, 

розроблена програма досліджень, проведені польові досліди та лабораторні 

аналізи,  математично обґрунтовані результати досліджень і сформульовані 

висновки та сучасні рекомендації для науки і виробництва. Публікації за 

темою дисертації виконано самостійно та у співавторстві. Частка особистого 

внеску в опублікованих у співавторстві працях складається з виконання 

досліджень, узагальнення результатів і підготовки матеріалів до друку. 

Ступінь використання у дисертаційній роботі матеріалів і 

висновків кандидатської дисертації здобувача. Докторська дисертація 

Чинчика Олександра Сергійовича є непрямим продовженням його 
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кандидатської дисертації за елементами технології вирощування сої, тому 

попередні матеріали у представленій роботі не використовувалися. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень та основні 

положення дисертаційної роботи щорічно доповідались на науково-

практичних конференціях науково-педагогічних працівників, докторантів, 

аспірантів та науковців Подільського державного аграрно-технічного 

університету (Кам’янець-Подільський, 2007-2016 рр.); ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції молодих вчених «Новітні технології 

вирощування сільськогосподарських культур» (Київ, Інститут 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України), 

VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми 

збалансованого природокористування» Подільського державного аграрно-

технічного університету (Кам’янець-Подільський, 2012 р.); IV Міжнародній 

науково-практичній конференції «Проблемы и перспективы инновационного 

развития мирового сельского хозяйства» (Саратов, 2013); ІХ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Аграрная наука – сельскому хозяйству» 

(Барнаул, 2014); Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 

90-річчю від дня народження видатного вченого селекціонера 

О.С. Алексеєвої «Селекція, насінництво, технології вирощування круп’яних 

та інших сільськогосподарських культур: досягнення і перспективи» 

(Кам’янець-Подільський, 2016 р.); Міжнародній науковій конференції «2016: 

Зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва 

України» (Вінниця, 2016); V Міжнародній науково-практичній конференції 

молодих вчених (Київ, 2016 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Новітні агротехнології: теорія та практика», присвяченій 95-

річчю від дня заснування Інституту біоенергетичних культур і цукрових 

буряків НААН (Київ, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Аграрна наука та освіта Поділля» (Кам’янець-Подільський, 2017 р.). 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 51 наукову працю 

(з них 26 в фахових виданнях, в т. ч. в закордонних журналах та у виданнях, 
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що індексуються в Міжнародній науково-метричній базі РІНЦ – 4; патентів 

на винаходи – 3; тез і матеріалів науково-практичних конференцій – 20; 

методичних рекомендацій – 2). 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, 9 розділів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаної 

літератури та додатків. Загальний обсяг дисертації – 493 сторінки 

комп’ютерного тексту, містить 90 таблиць, 20 рисунків, 57 додатків. Список 

використаної літератури містить 541 вітчизняне та зарубіжне літературне 

джерело, присвячене темі дисертаційної роботи. 

Автор роботи висловлює щиру подяку за практичну допомогу при 

закладці польових дослідів і методичну допомогу при написанні 

дисертаційної роботи науковому консультанту, доктору 

сільськогосподарських наук, професору кафедри рослинництва, селекції та 

насінництва Подільського державного аграрно-технічного університету 

Бахмату Миколі Івановичу. 
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РОЗДІЛ 1. 

 АГРОЕКОЛОГІЧНІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ 

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР 

(огляд літератури) 

 

1.1.  Значення, сучасний стан виробництва та поширення 

зернобобових культур 

 

У світовому землеробстві зернобобові культури займають площу понад 

100 млн. га. Найбільшу площу серед зернобобових займають соя (більше 

50 млн. га), квасоля (23 млн. га) та горох (15 млн. га) [147]. 

Серед сільськогосподарських культур зернобобові відзначаються 

найвищим вмістом білка. Зерно і зелена маса бобових культур містять в 1,5-3 

рази більше білка, ніж злакові, що дає можливість одержати найбільший 

вихід перетравного протеїну і незамінних амінокислот з гектара посіву [146]. 

Важливо й те, що їх білки є повноцінними за амінокислотним складом і 

значно краще засвоюються організмом, ніж білки злакових культур. Зернові 

бобові завдяки цінному хімічному складу зерна мають велике промислово-

сировинне значення [147]. Зернобобові культури можна використовувати для 

запобігання дефіциту як білка, так і амінокислот, особливо лізину [210]. 

Також зернобобові культури поряд із забезпеченням цінними харчовими 

продуктами і кормами повинні мати вирішальне значення у фітомеліорації, 

фітосанітарній очистці ґрунту, а також у зниженні затрат у рослинництві 

[59]. Важливим джерелом зростання виробництва конкурентоспроможної 

продукції рослинництва в системі сталого землеробства є збільшення 

питомої маси бобових культур у структурі посівних площ, через їхню 

здатність до симбіотичної фіксації [181]. Введення у науково обґрунтовані 

сівозміни зернобобових культур може служити важливим фактором 

інтенсифікації землеробства, що забезпечує раціональне використання 
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біологічного і мінерального азоту, скорочення енергозатрат і покращення 

екологічного стану [138, 150, 269].  

Зернобобові культури відіграють важливу роль у поліпшенні родючості 

ґрунтів. Вони характеризуються виключно цінною здатністю зв’язувати 

вільний азот повітря за допомогою бульбочкових бактерій і збагачувати 

ґрунт на азотні сполуки [147]. Після збору зернобобових культур на 1 га в 

ґрунті залишається 20-70 ц/га кореневих і пожнивних залишків, в яких 

міститься 45-130 кг азоту, 10-20 кг фосфору і 20-70 кг калію [151, 350]. Азот 

кореневих і пожнивних залишків зернобобових культур практично не 

вимивається, оскільки мінералізується поступово [229]. Вирощування 

бобових у сівозміні забезпечує зростання врожаю інших культур і значно 

покращує його якість. Разом з тим вони поліпшують біологічні процеси в 

ґрунті внаслідок сприятливого хімічного складу кореневих та післяжнивних 

решток. При цьому створюються оптимальні біологічні процеси в ґрунті, що 

підвищують ферментативну активність та спроможність наступних культур 

сівозміни використовувати малорозчинні поживні речовини. Активна 

діяльність бульбочкових бактерій в поєднанні з біологічними процесами 

поліпшує азотний баланс ґрунту, що значно підвищує його родючість [146, 

425]. Збільшення площі посіву бобових культур є складовою екологізації 

землеробства [428]. 

За тривалістю життєвого циклу зернобобові культури належать до 

однорічних (монокарпічних) рослин [164]. До групи зернових бобових 

культур відноситься горох, сочевиця, квасоля, чина, соя, нут, кормові боби, 

люпин, маш, арахіс, вігна. Всі вони належать до родини бобових (Fabaceae). 

В даний час горох є однією з найбільш поширених зернобобових культур. У 

світовому землеробстві він вирощується на всіх континентах земної кулі. Для 

європейських країн горох є основною зерновою бобовою культурою, яка 

вирощується на харчові та кормові цілі на площі близько 3 млн. га [392]. 

Горох довгий період був найбільш поширеною зернобобовою культурою в 

зоні Лісостепу України. Проте серед зернобобових культур особливо 
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виділяється соя як високобілкова і високоолійна культура [15, 19, 43, 108, 

244, 310, 305, 335, 346, 354, 376, 403]. В Україні в останні роки соя потіснила 

горох і займає більшу площу завдяки кращій пристосованості до різкого 

коливання погодних умов, особливо досить нерівномірного розподілу 

кількості опадів та нестабільного зволоження ґрунту впродовж вегетаційного 

періоду [470]. 

 

1.2. Біологічні особливості та екологічні вимоги зернобобових 

культур до ґрунтово-кліматичних факторів 

 

Горох посівний (Pisum sativum L.) – це однорічна трав'яниста рослина з 

потужно розвиненою стрижневою кореневою системою, яка проникає в ґрунт 

до 1,5-2,0 м. Стебло нестійке до вилягання, з 15-25 міжвузлями і висотою від 

0,6 до 2,5 м. Виділяють рослини гороху зі звичайними, штамбовими, 

напівштамбовими, детермінантними і розгалуженими типами стебел. Листя 

парноперисте з 2-3 парами листкових пластинок, черешок завершується 

вусиками, які сприяють підтримці рослин у вертикальному положенні, біля 

основи черешка є великі прилистки, що охоплюють стебло з обох сторін 

[238].  

В даний час селекційним шляхом створені безлисточкові вусаті форми і 

сорти гороху, у яких листові пластинки перетворені в вусики, що дозволяє 

таким рослинам бути більш стійкими до вилягання в чистих і змішаних 

посівах. Також проблему вилягання гороху вирішують сучасні сорти, у яких 

стебло має вкорочені міжвузля. Характерною особливістю гороху є наявність 

воскового нальоту на стеблах, листках і прилистниках. Квітки великі, 

метеликового типу, залежно від підвиду, мають біле або червоно-фіолетове 

забарвлення, розташовані на квітконосах в пазухах листя по 2-3 (рідше 5). За  

своєю біологічною характеристикою горох є самозапильною рослиною, але 

при спекотній, посушливій погоді, коли спостерігається відкрите цвітіння, 
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можливий невеликий відсоток перехресного запилення за допомогою 

комах [392].  

Плід – багатонасінний біб, кількість насіння може коливатися від 4 до 

12, форма пряма або вигнута, при дозріванні стулки мають солом'яно-жовте 

або жовто-коричневе забарвлення і сітчасто-зморшкувату поверхню, при 

перестої розтріскується. Насіння, залежно від підвиду, можуть мати округлу 

форму, світле (кремове, рожеве, світло-зелене і т. п.) або темне (коричневе, 

темно-коричневе або строкате) забарвлення [398]. 

Соя культурна (Glycine max (L.) Merr.) – це трав’яниста однорічна 

рослина з періодом вегетації від 70 до 250 діб. Коренева система – стрижнева 

із грубим, порівняно коротким головним коренем і великою кількістю довгих 

бічних коренів. Стебло сої грубе, циліндричне, заввишки від 15 см до 2 м та 

більше. У більшості культурних сортів висота стебла перебуває в межах 60-

100 см. Довжина міжвузлів – 3-15 см, число гілочок – 2-5, хоча зустрічаються 

форми і з більшою кількістю гілок. Стебло звичайно прямостояче, проте 

існують форми, що стеляться та в’ються. Стебло рослин дикої сої та 

філогенетично старих форм має необмежений (індетермінантний) тип росту; 

філогенетично молоді селекційні форми мають обмежений (детермінантний) 

тип росту; крім того існує проміжний тип росту [375].  

Усі частини рослини крім насіння та вінчика квітки вкриті волосками 

білого або рудого кольору різних відтінків та густоти. Листки у сої складні 

трійчасті, по стеблу розташовані почергово. Форма листків різна: овальна, 

ланцетоподібна, округла та ін. Перші два примордіальні листки прості і 

розташовані у вузлі супротивно [376].  

Суцвіття сої – китиці, розташовані в пазухах листків. Кількість квіток у 

китиці сильно варіює: від 15-26 – у довгих багатоквіткових китицях, до 2-4 – 

у коротких малоквіткових. Квітки сої дрібні, розташовані на коротких 

квітконіжках. Для сої характерне опадання квіток під час вегетації, що 

негативно позначається на вегетації. Плід сої – багатогніздний біб, який 

містить 2-4 насінини. Насіння сої за формою буває кулясте, округло-випукле, 
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овальне, овально-видовжене, овально-плескате. За основним забарвленням 

насіннєвої оболонки – жовте, жовто-зелене, зелене, світло-коричневе, 

коричневе, темно-коричневе, чорне [375]. 

Квасоля звичайна (Phaseolus vulgaris (L.) Savi) характеризується 

різноманітними формами (понад 1000) і великою кількістю сортів, які 

діляться на кущові з обмеженим ростом (стебла закінчуються квітконосами 

або виткою верхівкою), напіввиткі з обмеженим ростом і виткі з 

необмеженим ростом. В Україні вирощують велику кількість форм [382]. 

Зокрема, в Україні виділяють три природно-географічні групи: степову, 

карпатську і проміжну. До степової належать білонасінні кущові і напіввиткі 

форми з відносно коротким вегетаційним періодом (100-120 днів). До другої 

групи належать переважно виткі форми з висотою стебла до 4 м. Рослини 

третьої групи займають проміжне місце за архітектонікою, але переважають 

кущові форми [237].   

Зернобобові по-різному реагують на умови зовнішнього середовища. 

Найменш вибагливий до тепла є горох. Його насіння проростає, коли 

температура  в посівному шарі ґрунту досягає лише 2-30 С, а сходи добре 

витримують заморозки до мінус 40 С. Менш чутливий він до похолодання 

також і в період вегетації. Мінімальною температурою, за якої можливе 

формування генеративних органів і цвітіння, є 8-100 С, а оптимум становить 

15-200 С. Для наливу і дозрівання насіння нижня межа температури 

становить 10-120 С, а найбільш сприятливі умови складаються при 16-220 С. 

Горох негативно реагує на суху і жарку (27-300 С) погоду під час бутонізації 

та цвітіння. За таких умов відбувається скидання бутонів і квіток, а в'янення 

рослин настає при температурі вище 350 С [238]. За весь вегетаційний період 

сума активних температур для скоростиглих сортів гороху становить 1200-

14000 С, а пізньостиглим необхідно 1600-19000 С [392]. Горох вибагливий до 

вологи (транспіраційний коефіцієнт досягає 600). Він погано витримує 

посуху в період цвітіння, даючи найвищий урожай лише у районах 

достатнього зволоження з різною кількістю опадів 450-600 мм. Висока 
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вибагливість зернобобових до вологи проявляється вже при проростанні 

насіння, яке бубнявіє при поглинанні 100-160% води від маси. Слід 

зазначити, що для всіх зернобобових шкідлива надмірна вологість – 

посилюється ураженість рослин хворобами, а горох вилягає [147].  

Що стосується режиму освітлення, горох є світлолюбною культурою 

довгого дня, у якої для формування генеративних органів і утворення насіння 

тривалість світлового дня повинна становити не менше 14-16 год. Проте, в 

силу поліморфізму роду Pisum, зустрічаються окремі еколого-географічні 

групи гороху, які проявляють нейтральну реакцію на фотоперіодизм або 

можуть нормально розвиватися при короткому денному освітленні. Оскільки 

горох є світлолюбною культурою, врожайність насіння у нього знижується 

при затіненні або вирощуванні в змішаних посівах, особливо з 

широколистяними культурами [392].  

Більш вибагливими до тепла є соя і квасоля. Їх насіння починає 

проростати лише при температурі ґрунту не нижче 8-100 С. Сходи сої можуть 

витримувати заморозки до мінус 2,50 С. Соя має досить високий 

транспіраційний коефіцієнт (400-500), але завдяки глибокій кореневій 

системі краще витримує посуху, ніж інші зернобобові культури, особливо в 

першу половину вегетації. Відомо, що «критичним» періодом для сої є фаза 

формування бобів. Наявність достатньої кількості вологи в цей період сприяє 

суттєвому збільшенню продуктивної вологи [187, 362]. Нестача вологи може 

призвести до зниження ефективності фотосинтезу і зрештою знизити 

урожайність зерна сої [500, 507]. Також інтенсивність роботи 

фотосинтезуючого апарату сої пов’язана з утворенням бульбочок на коренях 

рослин [405]. Дефіцит вологи під час наливу зерна сої призводить до 

скорочення тривалості вегетаційного періоду та врожайності на 10-23% 

[505]. Але загалом соя порівняно з горохом краще пристосована до різких 

змін погодних умов, особливо досить нерівномірного розподілу опадів й 

нестабільного зволоження ґрунту впродовж вегетаційного періоду [483]. 
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Отже, раціональне використання кліматичних ресурсів можливе за умов 

достовірних знань біокліматичних констант сої [7]. 

До весняних заморозків особливо чутливі сходи квасолі, які часто 

гинуть при температурі мінус 0,5-10 С. У квасолі коефіцієнт транспірації 

менший і вона є досить посухостійкою культурою, особливо до початку 

бутонізації [147]. На думку Ф. Стаканова [382], квасоля звичайна досить 

вимоглива до умов зволоження, але, на відміну від гороху, здатна переносити 

тривалу весняну посуху, добре використовуючи літні опади. Квасоля 

порівняно добре переносить ранню засуху і гірше – пізню, в період наливу 

зерна [382].  

Горох, соя та квасоля дають високий урожай на родючих ґрунтах з 

нейтральною реакцією ґрунтового розчину [147].  

 

1.3.  Сучасні технології вирощування зернобобових культур 

1.3.1. Підбір інтенсивних сортів зернобобових культур 

 

Серед основних складових технології, які визначають зростання 

ефективності сільськогосподарського виробництва, велике значення має 

підбір сортів і строки їх сівби для певного агрокліматичного регіону [373]. 

Найважливішим елементом сучасних технологій вирощування гороху є 

використання сортів нового морфотипу [398].  

Таким чином, з появою сортів безлисточкового («вусатого») 

морфотипу, які значно менше вилягають і придатні для прямого 

комбайнування, з’явилася можливість розширити посівні площі гороху в 

Україні [430].  

Головний фактор, завдяки якому вдалося різко підняти продуктивність 

сої – сорт. Вітчизняні наукові установи останніми роками створили низку 

високопродуктивних сортів сої, які добре пристосовані до окремих 

природно-кліматичних зон [37, 38, 157, 249, 360]. Ще 15-20 років тому у 

виробництві домінували нетехнологічні, схильні до вилягання листочкові 
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сорти гороху, які при збиранні вимагали попереднього скошування у валки, 

що мало низку негативних наслідків. Досить висока потенційна 

продуктивність таких сортів мало чого вартувала через великі втрати при 

збиранні і зниженні якості насіння [33]. Сьогодні уже немає необхідності 

доводити перевагу кращих «вусатих» сортів гороху порівняно з 

листочковими в аспекті технології вирощування. Але «вусаті» генотипи 

успішно реалізують свій біологічний потенціал і переважають над 

листочковими у сприятливих за гідротермічного режиму роках. В роки з 

високим гідротермічним коефіцієнтом безлисточкові генотипи мають 

загалом незначну перевагу або не відрізняються від листочкових. Однак в 

роки з більш низькою вологозабезпеченістю «вусаті» сорти поступаються 

листочковим [206]. Це пояснюється різними показниками водного обміну 

«вусатих» та безлисточкових сортів, від якого залежить стійкість рослин до 

дефіциту вологи і високої температури. Фотосинтезуючі органи «вусатих» 

сортів гороху відрізняються підвищеним залишковим водним дефіцитом, 

меншою водоутримуючою здатністю клітин, більш низькою жаростійкістю 

порівняно з листками традиційних листочкових сортів. Це має негативний 

вплив на продукційний процес «безлисточкових» рослин гороху в умовах 

водного дефіциту [271]. Також сортам гороху короткостеблового типу 

характерна більша чутливість до умов вирощування і вища реалізація їх 

генетичного потенціалу в роки зі сприятливими метеорологічними умовами, і 

навпаки, менша – у несприятливі порівняно з високорослими сортами [177]. 

Тому деякі дослідники вважають, що листочкові сорти ще не повністю 

втратили своє значення у сільськогосподарському виробництві, особливо на 

фоні достатньо чіткої тенденції глобального потепління [206]. 

Проте більшість дослідників схиляються до думки, що «вусатим» 

сортам альтернативи не існує. Так, на думку І. І. Хухлаєва [424], важливим 

фактором успішного виробництва гороху, окрім урожайності, є 

технологічність його вирощування. Найбільший вплив на поліпшення 

технологічності мало створення сортів, у яких листки змінені у вусики, що 
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суттєво підвищує стійкість до вилягання. Зчеплені між собою вусики рослин 

впродовж вегетації перебувають у вертикальному стані, а такі посіви 

придатні до збирання прямим комбайнуванням [424]. Безлисточкові сорти 

гороху мали найвищу стійкість до вилягання і навіть за надмірного 

зволоження були придатні до прямого комбайнування. Однак для вусатих 

сортів ще більше значення, ніж для листочкових, мають агротехнології, 

направлені на посилення формування і підвищення функціональної 

активності фотосинтетичного апарату і кореневої системи [272]. 

Добір сортів сої для умов лівобережної частини Лісостепу України 

проводили на основі багаторічних досліджень, оскільки умови зовнішнього 

середовища різних років мають суттєвий вплив на продуктивність. Сорти по- 

різному реагували на комплекс факторів зовнішнього середовища [400, 482]. 

Ранньостиглі сорти сої характеризуються вищим ступенем реагування на 

погодні умови порівняно із сортами інших груп [177]. Але оскільки соя 

чутлива до тривалості світлового періоду дня, тому про скоростиглість сорту 

можливо говорити у відносному розумінні, залежно від певної географічної 

широти. Американські вчені вважають, що на кожний градус (приблизно 

160 км по широті) необхідно мати відповідний сорт [160]. Зміна густоти 

рослин сортів сої впливала на ступінь використання основних життєвих 

факторів, а їх взаємодія визначала величину врожаю та його структуру [473].  

Урожайність зерна сої порівняно низька і реалізація генетичного 

потенціалу продуктивності сучасних сортів не перевищує 50% [263]. Одна з 

причин цього – неправильний добір сортів відповідно до зон України, а тим 

більше – для кожної конкурентної екологічної зони [337]. Раціональне 

територіальне розміщення сортових ресурсів сої в Україні повинно 

формуватися залежно від генотипу та біокліматичного потенціалу регіону 

розміщення. В зоні Полісся і західного регіону повинні переважати 

скоростиглі і ранньостиглі сорти сої. Практикою соєсіяння доведено, що 

необхідно висівати 2-3 сорти. При цьому повинні переважати сорти, що 

гарантують отримання кондиційного насіння [161]. Також кожен сорт 
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повинен мати свій регіон вирощування, як правило радіус його складає 110-

160 км, де реалізація генетичного потенціалу продуктивності сорту найвища 

[162]. 

Лише науково-обґрунтований підхід до розміщення та раціонального 

використання сортових ресурсів в умовах регіонів соєсіяння України із 

використанням сучасних енергоощадних моделей технології вирощування 

сприятиме раціональному використанню біокліматичного і ресурсного 

потенціалу, реалізації потенційних можливостей генотипів та формування 

високопродуктивних агрофітоценозів сої [26, 311]. У 2006 р. в Україні третє 

місце за площею посівів займав сорт Агат, двадцять п’яте – Артеміда. 

Поширеність цих сортів мала місце в різних ґрунтово-кліматичних зонах 

країни, що практично доводить їх екологічну пластичність. У результаті 

адаптивної селекції сої були виявлені джерела фотоперіодичної 

нейтральності, холодостійкості, тіньовитривалості та виділені 

високопродуктивні сорти Агат і Артеміда [39].  

Зміна клімату в останні роки призвела до того, що окремі сорти сої 

сильно пригнічуються посухою. Тому сільськогосподарським виробникам 

потрібні сорти для різних погодних умов [94]. Одним із шляхів збільшення 

виробництва зерна сої є створення і впровадження у виробництво більш 

продуктивних сортів, адаптованих для вирощування у конкретній 

кліматичній зоні [41]. Найбільше значення для умов західного Лісостепу 

України мають ранньостиглі і середньоранні сорти [25]. 

Завдяки плідній праці селекціонерів 9 селекційних установ України 

створені нові сорти з рівнем продуктивності 4-5 т/га. Реалізація генетичного 

потенціалу вищезазначених сортів вимагає розробки і застосування 

відповідних сучасних моделей технологій вирощування. Для сортів, що 

формують китицю з 12-14 штук і більше бобів, необхідний 

диференційований підхід щодо режиму мінерального живлення макро- і 

мікроелементами з врахуванням етапів росту і розвитку рослин [309]. Станом 

на 2015 р. у Реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, 
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нараховується 171 сорт сої, з них 107, або 63% – вітчизняної селекції. Серед 

загальної зареєстрованої кількості сортів 85% належать до ультраранньої, 

ранньо- і середньоранньої груп. Створені сучасні сорти сої мають генетичний 

потенціал продуктивності 4,5-5,0 т/га і більше. У державному Реєстрі 

поступово зростає кількість сортів сої іноземної селекції. Всі сорти пройшли 

оцінку в мережі державного сортовипробування, перевищили за рівнем 

продуктивності національні стандарти і рекомендовані до вирощування у 

певних зонах України. Середній рівень урожайності сої у сортовипробуванні 

перебуває в межах 2,1-2,4 т/га, максимальний сягає 3,7 т/га, а у виробничих 

умовах він дещо нижчий. Середня врожайність цієї культури втричі нижче 

високоврожайної кукурудзи з типовим С4-фотосинтезом культурою, яка 

формує насіння з високим вмістом вуглеводів. Соя як бобова культура 

належить до типу С3-фотосинтез з великим вмістом білка та жиру, що обме-

жує високий рівень продуктивності порівняно із зерновими культурами. 

Зазвичай ці сорти не показують відповідний запланований рівень 

продуктивності у виробництві. Наявність такої кількості сортів сої різного 

генетичного характеру унеможливлює розповсюдження всіх відповідно 

зазначених у Реєстрі зон вирощування, і тому перед соєвиробником стоїть 

дилема, який сорт взяти у виробництво, оскільки ознаки продуктивності, які 

розвиваються за генетичними програмами, визначаються взаємодіями систем 

ознак з умовами життєзабезпеченості (умовами довкілля). Конструювання 

адаптивних біосистем в кожному регіоні соєсіяння і на кожному полі є 

передумовою підвищення потенційної її продуктивності та екологічної 

стійкості [159, 311]. 

Найбільш цінними сортами квасолі для виробництва є кущові форми, 

стебла яких закінчуються квітконосами або слабковиткою верхівкою, 

оскільки вони придатні для механізованого збирання [193, 382]. Крім того, 

висота прикріплення нижнього ярусу бобів сортів квасолі звичайної повинна 

бути достатньою для запобігання втрат при збиранні комбайном [358]. Сорти 

квасолі (занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 
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поширення в Україні) характеризуються довжиною рослин не більше 50-

60 см, кущові, середньостиглі, з масою 1000 зерен до 300 г та білим 

забарвленням насінин, всі вони зернового використання. Такі особливості 

дають змогу для технологічного вирощування квасолі на зерно з 

механізованим збиранням врожаю [254, 255, 276, 303, 308].  

 Серед досліджуваних у Подільському державному аграрно-технічному 

університеті [277] елементів технології вирощування квасолі найбільше на 

урожайність та якість зерна впливали строки сівби і генетичні особливості 

сорту. Кращими за врожайністю зерна квасолі звичайної були сорти 

Буковинка, Подоляночка, а також Мавка та Надія. Результати досліджень 

свідчать, що досліджуванні сорти придатні для вирощування в Лісостепу 

західному і забезпечують сталі врожаї [276]. 

Загалом сорти гороху, сої і квасолі різних екологічних груп 

відзначається неоднаковим рівнем реакції на умови вирощування, особливо 

погодні, що обумовлює різке коливання їх урожайності і невисоку 

стабільність цього показника за роками [177]. 

 

1.3.2. Обробіток ґрунту під зернобобові культури   

 

В Україні за останні 20-30 років сформувалася так звана 

диференційована система обробітку ґрунту, яка базується на поверхневому 

(0-8 см), мілкому (8-16 см), середньому (16-24 см) та глибокому (24-32 см) 

способах його обробітку [76, 371]. В обробітку ґрунту не повинно бути 

шаблонів. Землероби мають достатньо варіантів і порядок пріоритетності їх 

вибору повинен бути таким: ґрунтозахист і  екологічна безпека, 

енергозбереження, економічна доцільність [498].  

Система різноглибинного полицевого обробітку (оранка), яка 

домінувала тривалий час у землеробстві, хоча за умов якісного проведення 

всіх його ланок сприяє формуванню високої врожайності, є дуже 

енергоємною і до того ж активізує процеси деградації ґрунту, сприяє 
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посиленню мінералізації гумусу і зменшенню його запасів та посиленню 

ерозійних процесів. Це зумовило потребу пошуку альтернативних технологій 

обробітку ґрунту [226, 299, 364, 389, 427, 499]. Сьогодні механічний 

обробіток ґрунту слід розглядати як вимушений захід, який слід проводити з 

найменшими порушеннями ґрунту. Тобто будь-яку технологію обробітку, що 

зменшує інтенсивність руйнування ґрунту, можна називати мінімальною 

[391]. Безполицеві системи обробітку ґрунту викликають чітку 

диференціацію орного шару за вмістом гумусу зі значним накопиченням у 

верхньому (0-10 см) і різким зменшенням у нижньому (20-30 см) шарах [390]. 

Практично в усіх зонах України в галузі землеробства зусилля 

товаровиробників мають зосередитися на накопиченні, збереженні і 

ефективному використанні вологи [49, 81, 256, 348, 349, 347, 380]. За рівнем 

накопичення вологи в метровому шарі ґрунту впродовж холодної пори року 

оранка переважала мілкий обробіток [327]. Протилежну думку наводить 

О.В. Піковська [332], за даними якої накопичення вологи в метровому шарі 

чорнозему звичайного за холодний період року не залежить від способу 

обробітку ґрунту. За даними А.М. Пастуха [299], водонакопичувальна і 

вологозберігаюча роль систем основного обробітку ґрунту залежала від 

кількості опадів у холодний період року (жовтень-березень). У роки із 

значним їх дефіцитом чітко проявилася водонакопичувальна і 

вологозберігаюча роль безполицевого обробітку, коли ж кількість опадів 

була близькою до середньої багаторічної норми або значно її перевищувала, 

більше вологи поглиналося на фоні оранки. Ґрунт, зораний восени на зяб, 

перебуває у розпушеному стані, а тому добре поглинає вологу опадів і 

найбільше її нагромаджує [241, 327]. 

Сама система обробітку ґрунту визначає майже 30% собівартості 

продукції  [368]. В свою чергу, В. П. Кирилюк [189] вважає, що 

найважливішим показником оцінки агротехнічної й економічної доцільності 

застосування систем обробітку ґрунту є врожайність культур. У науковій 

літературі ґрунтознавцями і землеробами вже добре визначено, які 
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властивості ґрунту вимагають різні сільськогосподарські культури для свого 

розвитку [369, 429]. До ґрунтових умов горох висуває підвищені вимоги і 

забезпечує високі врожаї на родючих, структурних ґрунтах з вмістом гумусу 

не менше 1,8%, Р2О5 і К2О – близько 200-250 мг/кг і щільністю 1,1-1,2 г/см3 

[393]. 

За тривалого безполицевого обробітку підвищується потенційна 

забур’яненість ґрунту в шарі 0-5 см на 39-53% порівняно з традиційною 

оранкою [70]. За даними В. Г. Молдована [257], при вирощуванні гороху в 

п’ятипільній сівозміні за полицевої системи основного обробітку ґрунту 

налічувалося в середньому 178 шт. бур’янів /м2, а поверхневої – 459 шт. 

бур’янів / м2. Подібні дані наводять і інші дослідники [345]. В.П. Борона [52] 

зазначає, що в зоні достатнього зволоження при застосуванні добрив і 

гербіцидів безполицеві способи основного обробітку ґрунту не знижуються 

урожай культур сівозміни, та продуктивність сівозміни загалом. 

Продуктивність гороху значною мірою залежить від способів обробітку 

ґрунту [316]. У середньому за шість років приріст урожаю зерна гороху від 

оранки становив 8,3% порівняно з дискуванням [77]. За даними багаторічних 

(1989-2000 рр.) досліджень В.П. Кирилюка [189], урожайність зерна гороху 

при оранці становила 2,48 т/га, поверхневому обробітку – 2,02 т/га. 

Урожайність зерна гороху за застосування промислової системи 

землеробства становила 3,8 т/га за диференційованого обробітку та 3,4 т/га за 

поверхневого обробітку ґрунту. При застосуванні екологічної системи 

землеробства ці показники становлять відповідно 3,6 та 3,3 т/га. 

Використання біологічної системи вирощування гороху зменшує його 

врожайність, яка становила 3,0 т/га за диференційованого обробітку та 

2,6 т/га – за поверхневого обробітку ґрунту [388]. Деякі дослідники вказують 

на зниження урожайності зерна гороху на 22,1 % при весняному дискуванні 

порівняно з оранкою [63]. 

Впродовж вегетації зернобобових культур гострота взаємовідносин і 

ступінь шкідливості бур’янів змінюється [467]. У кожної культури є певний 
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період максимального  впливу бур’янів на її продуктивність [315]. Цей 

період називається гербокритичним. Але деякі культури, у тому числі і соя, 

упродовж всієї вегетації дуже реагують на присутність бур’янів. 

Дослідженнями встановлено, що соя має низьку конкурентну здатність до 

бур’янів. Шкідливість бур’янів для сої залежить від їх видового складу, умов 

вологозабезпеченості, скоростиглості сорту, потужності посіву, потенційної 

забур’яненості орного шару, техніки і прийомів по догляду за посівами сої 

[387]. Встановлено, що для отримання високого врожаю зерна сої однією з 

найважливіших умов є зменшення забур’яненості площі в допосівний період, 

оскільки найбільшу шкоду бур’яни завдають у перші 20 днів вегетації сої 

[357]. Соя за конкурентоспроможністю переважає злакові однорічні бур’яни, 

але поступається дводольним малорічним [154]. Відносно низька 

конкурентоспроможність бур’янів відмічалась у посівах сортів сої з довшим 

вегетаційним періодом [102]. 

За тривалого безполицевого обробітку підвищується потенціальна 

забур’яненість ґрунту в шарі 0-5 см на 39-53% порівняно з традиційною 

оранкою [70]. В.П. Кирилюк [189] наводить дані про те, що в безполицевих 

системах обробітку ґрунту кількість бур’янів була вищою від полицевої у 2-3 

рази. На сої по оранці без гербіциду перед першим міжрядним обробітком 

ґрунту було 175-217 бур’янів/м2, при безполицевому обробітку – 274-

287 шт./м2. Перед збиранням врожаю на ділянках з оранкою бур’янів було в 

1,8-2,3 раза менше, ніж на ділянках з безполицевим обробітком ґрунту [58].   

Для сої дуже важлива оптимальна аерація верхнього шару ґрунту, за 

якої нормально функціонує коренева система рослин і бульбочкові 

азотфіксуючі бактерії. Встановлено, що найбільш сприятливі умови для 

росту і розвитку рослин сої створюються при щільності ґрунту 1,1-1,2 г/см3. 

Підвищення цього показника погіршує важливі процеси, що протікають у 

ґрунті. Це, в першу чергу, повітряний, водний і тепловий режими, що 

призводить до зниження врожаю зерна сої. Так, підвищення щільності ґрунту 

на 0,07-0,10 г/см3 знижує урожайність сої на 2-4 ц/га [404].  
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В питанні визначення оптимальної системи обробітку ґрунту під сою 

існують різні погляди [74]. За даними А.О. Бабича [396], якісна підготовка 

ґрунту забезпечує успіх у виробництві сої. Це зумовлено особливостями 

росту і розвитку кореневої системи [494], утворення бульбочок, біологічної 

фіксації азоту [88]. Для цього потрібні оптимальне зволоження орного шару 

та його аерація [47]. Щільність ґрунту в шарі 0-10 см у фазі появи сходів сої 

за плоскорізного обробітку була на 0,06 г/см3 нижчою порівняно з оранкою. 

Зі збільшенням глибини до 30 см щільність у варіанті з обробітком без 

обертання скиби зростала до 1,47 г/см3, тоді як за оранки цей показник був 

нижчим і складав 1,43 г/см3 [214]. Оптимальне зволоження ґрунту 

складається при його об’ємній масі 1,2-1,25 г/см3, при цьому забезпечується 

формування високого врожаю. Переущільнення орного шару до 1,35-

1,45 г/см3 призводить до пригнічення розвитку кореневої системи, бульбочок, 

біологічної фіксації азоту, зменшення маси рослин і формування невисокого 

урожаю насіння. Проведення глибокого основного обробітку ґрунту (27-

30 см) сприяло зростанню рівня урожайності зерна сої на 0,26-0,32 т/га 

порівняно із середнім обробітком на глибину 20-22 см. В свою чергу 

урожайність зерна сої по оранці була на 8-9% вищою, порівняно з 

безполицевим обробітком [17, 284]. Дослід, проведений в 2000-2002 рр. в 

Подільському державному аграрно-технічному університеті [84], зафіксував 

зниження урожайності зерна сої при поверхневому обробітку ґрунту на 

глибину 10-12 см до 19,5 та 24,0 ц/га порівняно з 21,8 та 25,9 ц/га на варіанті 

з оранкою (на глибину 25-27 см) відповідно у сортів Подільська 1 і Агат. У 

штаті Вісконсін (США) за традиційного обробітку ґрунту врожайність зерна 

сої була на 8% вищою порівняно з «нульовим» обробітком ґрунту [527]. 

Проте, за даними А.О. Бабича [19], оптимальним обробітком ґрунту для 

післяукісних і післяжнивних посівів можна вважати «нульовий». Але у 

дослідах П.Г. Сокирка [370] обробіток ґрунту на глибину 14-16 см 

агрегатами КПГ-2,2 та АГУ-4 сприяв збільшенню урожайності зерна сої 

порівняно з оранкою плугом на глибину 20-22 см. 
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Отже, ефективність застосування альтернативних оранці способів 

основного обробітку ґрунту значно залежить від специфіки ґрунтово-

кліматичних умов [45, 273]. Тому для широкого впровадження будь-якого з 

альтернативних способів обробітку ґрунту необхідно мати міцне наукове 

підґрунтя доцільності їх застосування в певному регіоні і під певну культуру. 

 

1.3.3. Особливості живлення зернобобових культур 

 

Удобрення є одним з ключових факторів підвищення продуктивності 

зернобобових культур. Головною умовою одержання високих урожаїв 

належної якості є оптимальне живлення рослин, досягти якого без 

застосування добрив неможливо [50, 140, 212, 301, 307, 313, 413]. 

Для формування 1 т зерна і відповідної кількості соломи горох 

споживає 50-60 кг азоту, 15-20 фосфору, 25-30 калію, 20-25 кальцію, 8-13 кг 

магнію, мікроелементи, насамперед, бор і молібден [188]. Коренева система 

гороху володіє посиленою здатністю поглинати фосфор і калій з орного та 

підорного шарів ґрунту. Однак, незважаючи на це, застосування фосфорних і 

калійних добрив значно підвищує врожайність і якість зерна гороху. Якщо 

використання фосфорних та калійних добрив під горох є обов’язковим [238], 

то щодо внесення азотних добрив немає єдиної думки. Оскільки азотне 

живлення гороху може значною мірою забезпечуватися за рахунок 

симбіотичної азотфіксації, то система удобрення та агротехнічні прийоми 

повинні бути спрямовані на стимуляцію цього процесу. Особливість азотного 

живлення бобових полягає в тому, що в початковий період росту і розвитку, 

при відсутності бульбочок і в період їх формування перші 3 тижні, а при 

холодній погоді, перезволоженому та кислому ґрунті і довше, зернобобові є 

гетеротрофами по відношенню до азотного живлення. З початку періоду 

активної симбіотичної азотфіксації вони переходять на автотрофне азотне 

живлення і не потребують мінерального азоту. Більш того, мінеральний азот 

ґрунту і добрив у цей час може пригнічувати бульбочкові бактерії. Тому 
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внесення 20-30 кг/га азоту як «стартового» добрива в більшості випадків має 

позитивний вплив, якщо горох вирощують на ґрунтах з низьким вмістом 

азоту або після гірших попередників. За оптимальних умов для азотфіксації 

горох близько 2/3 частин необхідного йому азоту засвоює з повітря і в цьому 

випадку доза передпосівного внесення азоту добрив не повинна 

перевищувати 30 кг/га. Азотні добрива («стартову дозу») вносять навесні під 

передпосівну культивацію, тоді як більшу частину фосфорних і калійних – 

восени під основний обробіток ґрунту [188]. 

За рахунок внесення мінеральних добрив значно підвищується 

урожайність та якість зерна гороху [78, 79, 148, 166, 179, 327]. Дослідження, 

проведені різними науково-дослідними установами України, свідчать про 

доцільність внесення повного мінерального добрива під горох. Так, за 

даними ННЦ «Інститут землеробства НААН» [211], фосфорно-калійні 

добрива (Р45К60) забезпечили приріст урожайності зерна гороху сорту 

Елегант на рівні 0,41 т/га, а повне мінеральне добриво (N30Р45К60) – 0,60 т/га. 

У цій же науково-дослідній установі встановлено, що найсприятливіші умови 

для росту, розвитку та формування максимальної продуктивності гороху 

склалися на варіантах з внесенням мінеральних добрив в дозах N45Р60К60 та 

N30Р60К90 + N15 у підживлення на VІІ етапі органогенезу на фоні побічної 

продукції та передпосівної інокуляції насіння [106]. Застосування N45Р60К90 + 

N15 у підживлення (ІІІ-ІV етапи органогенезу) та N15Р60К90 із дворазовим 

внесенням N15 у підживлення на ІІІ-ІV та VІІІ етапах органогенезу за 

інтегрованої системи захисту забезпечили приріст урожаю 0,97 та 1,10 т/га, 

що виявилося найефективнішим при вирощуванні сортів гороху Чекбек, 

Улус та Клеопатра [341]. При застосуванні мінеральної системи удобрення в 

сівозміні урожайність зерна гороху на контролі (без добрив) становила 1,73 

т/га, внесенні N33Р30К34 – 2,60 т/га, N66Р60К68 – 3,09 т/га, N99Р60К102 – 2,97 т/га. 

Тобто максимальна доза азоту і калію навіть знижувала продуктивність 

гороху порівняно з дозою N66Р60К68. Але загалом дослідники роблять 
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висновок про недоцільність ведення лише мінеральної системи удобрення 

[73]. 

За даними Полтавського інституту АПВ ім. М.І. Вавилова, на 

чорноземі типовому малогумусному важкосуглинковому з метою зменшення 

енергозатрат під горох рекомендується вносити мінеральні добрива у дозі 

N25Р25К25 [286]. 

Дослідження, проведені в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 

НААН [279], показали найбільшу ефективність внесення повного 

мінерального добрива в дозі N60Р60К60, що забезпечило прибавку урожайності 

зерна гороху 0,88 т/га.  

Дослідження, проведені в Правобережному Лісостепу України 

(Вінницький державний аграрний університет) [121], показали високу 

ефективність поєднання повного мінерального добрива в дозі N60Р60К60 з 

обробкою насіння гороху ризоторфіном та позакореневому підживленню 

посівів Кристалоном особливим. В цьому ж університеті встановлена 

доцільність заміни аміачної селітри при удобрені гороху на вуглеамонійні 

солі (ВАС). Так, кращим варіантом удобрення було внесення мінеральних 

добрив N60(BAС)P60K60 та проведення двох позакореневих підживлень 

(BAС N15) [89]. Дослідженнями, проведеними Вінницькою державною 

сільськогосподарською дослідною станцією Інституту кормів УААН 

встановлено [319], що за врожайності гороху 4,52-4,89 т/га кращими були 

варіанти технологій, що поєднували такі елементи системи удобрення: 

внесення мінеральних добрив в дозі N60-90Р20-30К30-45 на фоні післядії гною 

8 т/га і побічної продукції та триразове позакореневе внесення макро- і 

мікродобрив Еколіст. 

В Інституті землеробства і тваринництва західного регіону УААН  

встановлено [328], що внесення повного мінерального добрива в дозі 

N30Р60К60 в поєднанні з інокуляцією насіння та позакореневим підживленням 

Кристалоном жовтим забезпечило максимальну врожайність зерна гороху 

сортів Мадонна і Харді. 
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Ефективність азотно-фосфорно-калійних туків без супутнього 

застосування мікродобрив у багатьох випадках буде пониженою [11, 415]. 

Значний вплив на урожай і якість зерна гороху мають мікроелементи, 

зокрема, молібден. Висока ефективність застосування молібденових добрив 

під горох, як і інші бобові культури, пояснюється, насамперед, ключовою 

роллю молібдену в процесі фіксації атмосферного азоту, оскільки він входить 

до складу ферменту нітрогенази. Тому інтенсивність азотфіксації і кількість 

зв’язаного азоту значною мірою залежать від рівня молібденового живлення 

рослин. Молібден сприяє посиленому росту коренів бобових, збільшення 

чисельності, маси й активності бульбочок на коренях, що зумовлює краще 

азотне живлення і підвищення врожайності [188]. Кобальт також відіграє 

важливу і специфічну роль у процесі фіксації молекулярного азоту бобовими. 

Кобальт має помітний позитивний вплив на активність ферменту гідрогенази, 

а також підвищує активність ферменту нітроредуктази у бульбочках бобових 

культур. Доведена позитивна дія кобальту на горох та інші культури [11].  

При вирішенні питання про необхідність застосування тих чи інших 

мікроелементів необхідно, насамперед, враховувати вміст їх у ґрунті в 

доступній формі. Оскільки всі мікроелементи виконують життєво важливі 

біохімічні функції в рослинах, жоден мікроелемент не можна замінити 

іншим, а їх нестача буде лімітувати продуктивність посівів. Мікродобрива, 

насамперед, необхідно вносити за низького вмісту їх у ґрунті. Проте при 

плануванні високих врожаїв бобових може виникати необхідність внесення 

окремих мікродобрив і за підвищеного вмісту елементів у ґрунті. 

Ефективність застосування мікродобрив істотно залежить від способу 

внесення мікроелементів [188]. Ряд досліджень свідчать про високу 

ефективність позакореневих підживлень посівів гороху добривами, що 

містять комплекс мікроелементів (Реаком, Кристалон, Еколіст, Кода та ін.) 

[120, 169, 319, 328]. Деякі дослідники відзначають підвищення ефективності 

біопрепаратів для обробки насіння гороху (Ризогумін, Поліміксобактерин) на 

фоні повного мінерального удобрення (N30Р30К30) [379]. В свою чергу 
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мікробні препарати підвищують засвоюваність рослинами мінеральних 

добрив [68]. 

Внесення добрив сприяє підвищенню урожайності сої [28, 55, 142, 175, 

183, 202, 310, 321, 490]. При вирощуванні сої необхідно враховувати 

фактичний вміст елементів живлення у ґрунті конкретного поля та необхідну 

їх кількість для формування урожаю заданого рівня [80]. У результаті 

багаторічних досліджень встановлено, що в умовах західного Лісостепу 

України максимальної урожайності зерна сої можна досягти, вносячи 

добрива в дозі N45P60K60 [27, 30, 32].  

Встановлено, що при вивченні взаємодії добрив, захисту рослин та 

значення сівозміни у формуванні приросту урожаю насіння сої максимальна 

частка (37,3%) припадала на дію мінеральних добрив [293]. При цьому 

більшість дослідників сходяться на думці, що азотні добрива під сою 

необхідно вносити в невеликих дозах (до 30-40 кг/га діючої речовини) [93, 

265, 292, 377, 472]. Деякі дослідники рекомендують вирощувати сою без 

застосування азотних добрив при створенні оптимальних умов для 

біологічної фіксації азоту з атмосфери повітря [72]. Для цього дуже важливо 

забезпечити збалансоване фосфорне живлення, адже у бобових рослин за 

поганої забезпеченості фосфором гірше розвивається коренева система та 

проходить пригнічення процесів фіксації молекулярного азоту [267, 469]. 

Препарати на основі фосформобілізуючих бактерій додатково поліпшують 

розчинність фосфатів у ґрунті. Крім покращення фосфорного живлення, 

фосформобілізуючі мікроорганізми виконують захисну функцію: згубно 

впливають на фітопатогенні ґрунтові мікроорганізми та позитивно – на 

нітрифікуючі бактерії, побічно поліпшуючи азотне живлення рослин [379]. 

Значне збільшення коефіцієнта використання фосфору та калію з добрив та 

підвищення продуктивності сівозміни за рахунок внесення мікродобрив 

наочно підтверджують необхідність оптимізації живлення рослин за більшою 

кількістю елементів, яких вони потребують упродовж вегетації. До таких 

елементів слід віднести (окрім азоту, фосфору та калію): кальцій, магній, 
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сірку, мідь, цинк, марганець, молібден, бор, кобальт, йод [212]. Так, всі 

зернобобові культури підвищують урожайність зерна при внесенні 

мікродобрив взагалі та молібдену зокрема [85, 133,  270, 474]. 

Вирішити проблему повного забезпечення рослин доступними 

формами макро- і мікроелементів у процесі онтогенезу можна за рахунок 

застосування в системі удобрення сої багатокомпонентних, хелатних 

позакореневих добрив [113, 173, 201, 126, 423]. Одним з кращих комплексних 

добрив для позакореневого підживлення сільськогосподарських культур є 

Кристалон, коефіцієнт використання рослинами біогенних елементів з якого 

становить 80-95%. Але слід пам’ятати, що позакореневе підживлення не 

замінює основного внесення добрив у ґрунт, а є його ефективним і, в 

сучасних умовах, фактично обов’язковим доповненням [4, 306]. 

Високоефективним також виявилася обробка насіння сої та позакореневе 

внесення мікродобрив Реаком [488]. 

Добрива також можуть вважатися найбільш потужним фактором 

регулювання фотосинтезу. Внесення азотних, фосфорних і калійних добрив і 

варіація їх співвідношення призводить до сильної зміни інтенсивності 

фотосинтезу. Нестача одного з цих елементів викликає депресію асиміляції 

СО2. Позитивний вплив азотних добрив може пояснюватися прямою і 

побічною дією. Пряма дія пояснюється використанням азоту на утворення 

амінокислот – продуктів фотосинтезу. Побічна дія пояснюється тим, що азот 

необхідний для синтезу зелених пігментів, а також білків, що є, з одного боку 

елементами структури хлоропластів і, з іншого, каталізаторами різних 

реакцій процесу фотосинтезу [393]. В свою чергу підвищення фотосинтезу 

збільшує поглинання азоту рослинами [517]. Підвищення інтенсивності 

фотосинтезу під впливом фосфорних добрив також може бути викликане 

прямою і побічною дією. Пряма дія визначається тим, що залишки фосфорної 

кислоти входять до складу акцептора СО2 і проміжних продуктів 

фотосинтезу. Побічна дія полягає у тому, що фосфати входять до складу 

фосфатидів і фосфоропротеїдів, а також нуклеїнових кислот. Калій має на 
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фотосинтез лише побічну дію, змінюючи структуру фотосинтетичного 

апарату, і, можливо, активує деякі ферменти. Для нормального розвитку 

фотосинтетичного апарату потрібні й інші елементи: сірка, магній, залізо. 

Сильна депресія фотосинтезу рослин спостерігається при відсутності 

марганцю. Бор сильніше проявляє свою дію за недостатньої 

вологозабезпеченості рослин і дії на них підвищених температур. Бор, 

марганець, цинк, мідь, молібден і кобальт зменшують денну депресію 

фотосинтезу, а бор, молібден і цинк запобігають (у певній мірі) зниженню 

інтенсивності фотосинтезу при старінні рослин. За позакореневого 

підживлення рослин інтенсивність асиміляції вуглекислого газу може 

швидко підвищуватися, оскільки мінеральні елементи, що потрапляють на 

поверхню листя, відносно легко засвоюються фотосинтезуючими клітинами. 

Зазвичай максимальне підвищення інтенсивності фотосинтезу 

спостерігається у перші 2-4 дні після підживлення, а більш висока 

інтенсивність порівняно з контрольними рослинами – впродовж 7-10 днів 

[393]. 

Квасоля належить до культур, вибагливих до поживного режиму 

ґрунту. На формування 1 ц зерна і відповідної кількості вегетативної маси 

квасоля використовує з ґрунту 5-6 кг азоту, 4-5 кг калію, 1,5-2 кг фосфору і 

вирізняється інтенсивним поглинанням мінеральних речовин [382]. Близько 

90-95% необхідної кількості названих елементів квасоля засвоює у період від 

сходів до утворення зелених бобів, тобто впродовж перших 50-60 днів [274]. 

На сьогодні не існує єдиної думки щодо необхідності та кількості внесення 

азотних добрив під квасолю. За даними Ф. С. Стаканова [382], перші два 

тижні молоді рослини квасолі можуть відчувати «азотне голодування». Тому 

під квасолю необхідно вносити азотні добрива на фоні фосфорно-калійних з 

врахуванням ґрунтових особливостей. За даними А. В. Голодної та 

співавторів [86], значний вплив на формування врожайності рослин квасолі 

мали мінеральні добрива. Внесення N60Р60К60 сприяло формуванню вищої 

врожайності у сорту Перлина у середньому на 18,1 %, N52Р35К63 – на 16,2 %, 
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N22Р35К63 + N30 – на 15,8 %, порівняно з варіантами без удобрення. У сорту 

Щедра ці показники становили, відповідно, 13,4, 17,1 і 15,1 %. Оптимальна 

доза мінеральних добрив під квасолю в умовах північного Лісостепу України 

складає N60Р60К60 на фоні передпосівного інокулювання насіння 

азотфіксуючими штамами бульбочкових бактерій. Ця система удобрення 

зарекомендувала себе з найкращої сторони, даючи змогу отримувати 2,3-

2,4 т/га зерна [178, 492].  

Деякі дослідники зазначають [156, 274], що квасоля добре реагує на 

внесення органічних добрив. Тому цю культуру, на відміну від інших 

зернобобових, доцільно висівати на удобрених гноєм ґрунтах. 

Суттєвим резервом підвищення урожайності квасолі є мікроелементи: 

бор, цинк, молібден, марганець, кобальт та ін. [11]. Однак, за даними 

Ф. С. Стаканова [382], обробка насіння квасолі мікроелементами при 

вирощуванні на чорноземі звичайному не завжди давала позитивний ефект. 

Більш ефективним виявилося позакореневе підживлення посівів квасолі 

мікродобривами на хелатній основі [491]. 

Оскільки в останні роки акцент в сільськогосподарському виробництві 

робиться на екологічний та сталий розвиток з використанням поновлюваних 

ресурсів, то роль біологічного азоту буде зростати [471, 528]. При цьому 

симбіотична азотфіксація може бути основним джерелом азоту в більшості 

систем землеробства [502]. Азот для зернобобових має особливе значення, 

оскільки вони самі в значній мірі фіксують його з повітря за допомогою 

бульбочкових бактерій. Деякі дослідники вважають, що біологічно 

фіксованого азоту недостатньо, щоб забезпечити максимальну урожайність 

сої [532]. Азотні добрива можуть постачати додатковий азот для досягнення 

максимального урожаю, коли ґрунт і біологічна азотфіксація не забезпечують 

достатнього постачання цього елементу [515]. Наприклад, знизити біологічну 

азотфіксацію у зернобобових може дефіцит вологи [529] чи низькі 

температури [523]. Але інколи прибавка урожаю від азотних добрив буває 

незначною, що не може компенсувати затрати на добрива. Деякі дослідники 
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взагалі зазначають відсутність приросту урожаю сої від внесення 

мінеральних азотних добрив у ґрунт [536]. 

Симбіотичні азотфіксуючі бульбочкові бактерії належать в основному 

до родів Rhizobium, Mesorhizobium, Bradyrhizobium [541]. Бульбочкові 

бактерії – це грампозитивні, рухомі аероби. Для більшості культур 

бульбочкових бактерій оптимальне значення рН середовища коливається в 

межах 6,5-7,5, а при рН 4,5-5 і 8 їх ріст призупиняється. Оптимальна 

температура для більшості культур – біля 24-260 С. При температурі нижче 5 

і вище 370 С їх ріст припиняється. Специфічні органи фіксації азоту – 

кореневі (рідше – стеблові) бульбочки – утворюються в результаті взаємодії 

бобових рослин з бактеріями родів Rhizobium, Bradrhizobium, Azorhizobium. 

Симбіоз бульбочкових бактерій і бобових рослин заснований на 

використанні сигнальних молекул, які виробляються як у бактеріальних, так і 

у рослинних партнерів [537].  

Механізми інфекції ризобіями рослин-господарів варіює, але найбільш 

поширеним способом є проникнення їх у корінь через кореневі волоски. 

Проникненню бактерій у кореневі волоски завжди передує характерне їх 

закручування. Клітини бульбочкових бактерій, що перейшли в цитоплазму 

рослинних клітин, ростуть, діляться, а потім трансформуються у своєрідні 

утворення бактероїдів. Цим закінчується процес інфікування (приблизно 

через 3-4 тижні після зараження). Бактероїди у 3-5 разів більші за розмірами, 

ніж звичайні клітини. Бактероїди не діляться. Вони складають до 50% маси 

бульбочки. Бульбочкові бактерії в клітинах рослини розташовані у вакуолях. 

Тканина бульбочки, заповнена бактероїдами, зазвичай має червонувате 

забарвлення завдяки пігменту леггемоглобіну. Зазвичай таке забарвлення 

характерне для бульбочок, які добре фіксують азот. Леггемоглобін – один із 

найважливіших продуктів симбіозу. В його створенні беруть участь і 

рослина, і бактерії. Бульбочки, які утворилися при інфікуванні неактивними 

бульбочковими бактеріями, містять мало леггемоглобіну і мають зеленуватий 

колір. Бульбочки, утворені активними штамами, мають рожевий колір. Крім 
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того, бульбочки неоднаково розподілені по кореневій системі рослин. 

Активні раси бульбочкових бактерій утворюють чисельні бульбочки на 

головному корені, а на бокових їх буває мало. У міру старіння бульбочки 

відмирають. Лізис бактероїдів по закінченню активного життя бульбочок 

зазвичай співпадає з некрозом бульбочок. Бактерії, які збереглися в 

нерозвинутих інфекційних нитках, виходять у ґрунт, де можуть досить довго 

(від 1 до 20 років) існувати за відсутності рослини-господаря. Наприклад, 

дослідження, проведені у штаті Іллінойс (США), засвідчили, що бульбочкові 

бактерії сої зберігаються не менше 10-11 років, не втрачаючи свою 

ефективність [510].  

Фіксація атмосферного азоту здійснюється тільки в бактероїдах і 

близько 90 % зв’язаного азоту переходить з них у вигляді іонів амонію в 

цитоплазму кореня бобової рослини. Передача зв’язаного азоту з тканин 

бульбочки в надземну частину рослини проходить в період, коли бактероїди 

життєздатні. Певна кількість засвоєного рослинами азоту виділяється 

корінням в ґрунт з продуктами кореневих виділень [343]. Нодуляція також 

збільшувала вміст азоту в тканинах, особливо в корінні і стеблах [518]. При 

цьому у зернобобових культур накопичення азоту тісно пов’язане з 

накопиченням біомаси рослин [524]. 

Сучасне виробництво азотних добрив забезпечує не більше 1/3 

сумарної потреби світового рослинництва в цьому елементі, і відповідно, 

основну його кількість сільськогосподарські рослини одержують з азотного 

резерву ґрунту, який створений і підтримується діяльністю мікроорганізмів-

азотфіксаторів [213]. Експериментально і практично підтвердженим 

напрямком використання потенціалу ґрунтових мікроорганізмів є активація 

використання біологічної фіксації атмосферного азоту як екологічно 

безпечного і ресурсозберігаючого процесу [31, 167, 295, 321, 363].  

Широке використання симбіотичної фіксації азоту є важливим 

фактором стримування зростаючої залежності від мінеральних азотних 

добрив і реальним внеском у сталий розвиток сільськогосподарського 
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виробництва [117, 332, 378, 539]. Біологічний азот майже втричі дешевший за 

технічний, його використання не пов’язане з екологічними проблемами [294]. 

Вирощування бобових культур сприяє формуванню у ґрунті численних 

стабільних популяцій специфічних бульбочкових бактерій. Представники 

цих популяцій можуть як сприяти засвоєнню молекулярного азоту з 

атмосфери, так і перешкоджати інтродукованим високоефективним штамам 

інокулянтам інфікувати рослини та проявляти свій симбіотичний потенціал 

повною мірою [221]. Адже активізація мікробно-рослинної взаємодії є 

потужним фактором підвищення продуктивності агроекосистем, потенціал 

якого на сьогодні використовується вкрай незадовільно [402].  

До початку масового застосування штучних азотних добрив головним 

шляхом поповнення запасів ґрунтового азоту була мікробіологічна 

азотфіксація і за значимістю цей процес можна прирівняти до фотосинтезу 

[486]. Загальна кількість азоту, що вилучається з кругообігу в Україні, 

становить 4,0 млн. т або 139 кг з 1 га землі в обробітку. Біологічний азот при 

цьому у 10 разів дешевший технічного [349]. За рахунок біологічної фіксації 

азоту повітря зернобобові рослини упродовж вегетаційного періоду 

засвоюють до 60-180 кг/га азоту на 1 га [231, 531]. 

Бобово-ризобіальний симбіоз досить специфічний. Більшість рослин 

здатні формувати симбіоз тільки з певними формами ризобій [266, 519]. 

Відомо, що мікросимбіонти виявляють сортову специфічність, їх генотипи 

мають відповідати генотипу рослини-господаря. Висококонкурентний штам 

на одному сорті може знижувати здатність до утворення симбіотичної 

системи на іншому [230]. Тому актуальним є пошук активних штамів ризобій 

із задовільною конкурентоспроможністю, високими вірулентністю й 

азотфіксуючою активністю [57]. 

Утворення бульбочок гальмується високим вмістом неорганічного 

азоту в кореневій зоні бобових культур [504, 511, 538]. Симбіоз бобових 

рослин з бульбочковими бактеріями є вигідним для макросимбіонта лише за 

умов дефіциту азоту у ґрунті, а за наявності азотовмісних сполук утворення 
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бульбочок не завжди покращує розвиток рослин [222]. Бобові рослини здатні 

регулювати утворення бульбочок на корінні [61]. 

 Формування бобово-ризобіального симбіозу – це складний 

багатоступінчастий процес, що закінчується у бобових рослин утворенням 

особливих структур – бульбочок, в яких і здійснюється безпосередньо процес 

фіксації азоту [8]. Бобово-ризобіальний симбіоз є регульованим фізіологічно-

біохімічним процесом [366]. Фіксація атмосферного азоту є результатом 

інтеграції багатьох факторів, серед яких домінуючим у формуванні і 

функціонуванні азотфіксуючих систем є генотип рослин [110]. Коефіцієнт 

використання біологічно зв’язаного в бобово-ризобіальних системах азоту 

наближається до 100% [186]. 

Для того, щоб бобові культури засвоювали азот атмосфери, в ґрунті 

мають бути живі, специфічні вірулентні й активні раси бульбочкових 

бактерій, які б жили активно в симбіозі з рослиною-живителем [109]. Під 

вірулентністю бульбочкових бактерій розуміють їх здатність проникати в 

тканину кореня, розмножуватися там і викликати утворення бульбочок. 

Дійсно вірулентні культури бульбочкових бактерій обов’язково володіють 

нодулюючою активністю, тобто здатністю формувати справжні 

бульбочки [219].  

Ефективність симбіозу істотно залежить від добору сортів 

вирощуваних бобових рослин і комплементарних їм активних штамів 

бульбочкових бактерій [304]. Інокуляція насіння активними селекційними 

штамами ризобій підвищує азотфіксувальну функцію симбіозів на 15-50%. 

Але ефективність інокуляції бобових культур залежить як від 

азотфіксувальної активності штамів бульбочкових бактерій, так і від їх 

спроможності конкурувати з бактеріями цього ж виду при утворенні 

бульбочок на коренях рослини-господаря. Конкурентна здатність 

аборигенних бульбочкових бактерій у різних ґрунтах неоднакова. Внаслідок 

цього, один і той же штам, який використовується для інокуляції, в одних 

ґрунтах отримує перевагу над спонтанними расами при утворенні бульбочок, 
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а в інших – пригнічується більш агресивними місцевими бактеріями і 

інокуляція виявляється неефективною [220]. 

Встановлено [222], що із зернобобових соя і квасоля належать до 

групи культур, у яких майже однаково виражена активність автотрофного та 

симбіотичного типів живлення. У гороху та квасолі надходження 

біологічного азоту по роках вкрай непостійне і важко прогнозоване [525]. За 

даними академіка А.О. Бабича [17], у світі у структурі фіксації біологічного 

азоту зерновими бобовими культурами частка сої становила 68,7%, квасолі – 

6,7%, гороху – 2,9%. За останні 48 років обсяги біологічної фіксації азоту 

повітря посівами сої зросли у 8,7 рази, квасолі – 2 рази, гороху – на 43,6%. 

 Основним резервом підвищення врожайності гороху є науково 

обґрунтоване використання поживного потенціалу ґрунту, умов середовища і 

нових сортів. Відомо, що не менше половини приросту урожаю досягається 

за рахунок використання добрив. При цьому суттєвим джерелом живлення є 

біологічний азот. Рослини гороху можуть вступати в симбіоз із 

бульбочковими бактеріями виду Rhizobium leguminosarum, завдяки чому на 

коренях утворюються бульбочки з досить високою азотфіксуючою 

здатністю [209, 533].  

У ґрунтах  України, де традиційно вирощують горох, існують 

природні популяції бульбочкових бактерій, чисельність яких сягає 104-106 

клітин на 1 г ґрунту [134]. Проте найефективнішим способом підвищення 

азотфіксуючої здатності гороху є передпосівна обробка насіння 

біопрепаратами на основі селекційних штамів бульбочкових бактерій [169]. 

Сучасні технології вирощування гороху передбачають обробку насіння 

препаратами, які містять активні виробничі штами бульбочкових бактерій. 

На жаль, горох у багатьох випадках слабо відгукується на інокуляцію 

біопрепаратами, виготовленими на основі промислових штамів. Це пов’язано 

з багатьма причинами, однією з яких є наявність у ґрунті великої кількості 

спонтанних, здебільшого надзвичайно агресивних рас бульбочкових 

бактерій, які створюють конкуренцію виробничим штамам. Зокрема, в 
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умовах Республіки Башкорстан жоден з варіантів обробки насіння гороху 

бактеріальними препаратами не забезпечив підвищення продуктивності 

рослин. Симбіотична активність місцевих рас бульбочкових бактерій була 

досить високою – 72 бульбочки на 1 рослину гороху. Жоден з варіантів не 

показав суттєвого перевищення цього рівня, а відповідно до даних 

кореляційного аналізу між показниками продуктивності і кількістю 

бульбочок на рослинах зв’язок не знайдений [13].  

Співставлення показників продуктивності рослин гороху з 

характеристиками симбіотичного апарату виявило неоднозначний характер 

зв’язку між ознаками. Висока продуктивність рослин в одних випадках 

супроводжувалася розвитком потужного симбіотичного апарату (маса 

бульбочок збільшилась на 147, 227 і 106%), в інших – маса утворених 

бульбочок не відрізнялася від контролю. Кореляційний аналіз показав 

відсутність залежності величини урожаю зерна від маси бульбочок. 

Очевидно, в даному випадку високий урожай був забезпечений не стільки 

азотфіксацією, скільки фізіологічно активними властивостями штамів [156]. 

Інші дослідники відзначають позитивний ефект від застосування 

азотфіксувальних бактерій для обробки насіння гороху [383]. У середньому 

за 2007-2009 рр. обробка насіння Ризогуміном гороху сорту Харківський 

еталонний забезпечила приріст врожаю 0,16 т/га при урожайності на 

контролі 1,82 т/га [169]. Про відсутність негативної дії фундазолу і гезагарду 

на формування і функціонування бобово-ризобіального симбіозу у 

бактеризованих рослин гороху повідомляє Г.В. Сафронова [352].  

Соя, як високобілкова культура, потребує великої кількості азоту. 

Азот часто є лімітуючою поживною речовиною для росту і розвитку рослин 

сої [521]. Процес поповнення цього елементу здійснюється шляхом симбіозу 

рослини з азотфіксуючими бульбочковими бактеріями. Інтенсивність 

азотфіксації та продуктивність сої залежать від ґрунтово-кліматичних умов, 

рівня агротехніки і генетичних особливостей сорту і штаму бульбочкових 

бактерій [112, 118, 132, 149, 190, 200, 356, 481]. Препарати для обробки 
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насіння сої на основі бульбочкових бактерій були ретельно оцінені за останні 

50 років, але їх ефективність залишається непрогнозованою [195, 512]. 

За інтенсивністю біологічної фіксації азоту соя перевищила інші 

зернобобові культури [20]. Встановлено, що соя в симбіозі з бульбочковими 

бактеріями здатна фіксувати велику кількість азоту – від 70 до 200 кг/га [86, 

246, 406, 485]. За доброї інокуляції соя засвоює з повітря понад 70% 

потрібного їй азоту [52]. Дуже важливо поєднувати добір форм сої, які 

вирізняються підвищеною азотфіксуючою здатністю, з оцінкою у них 

фотосинтетичної активності, оскільки зв’язування азоту повітря потребує 

значних затрат енергії [361]. 

Можна вважати, що інфікування рослин сої «власними 

бульбочковими бактеріями» з насіння не відбувається або ж це явище є дуже 

рідкісним. Воно не може мати суттєвого впливу на загальну картину 

поширення бульбочкових бактерій в ґрунтах України. Для формування 

повноцінного соєво-ризобіального симбіозу обов’язковим агроприйомом 

повинна бути штучна бактеризація насіння специфічними бульбочковими 

бактеріями [223, 476].  

Довгий час існувало два підходи до розгляду ефективності виділених 

штамів. Одна точка зору базувалась на підтвердженні, що штами 

бульбочкових бактерій більш ефективні в тих ґрунтово-кліматичних умовах, 

з яких вони виділені. Інший підхід ґрунтується на тому, що головним 

критерієм ефективності штаму є його висока азотфіксуюча активність і 

конкурентоздатність, а не географічне походження [54].  

В останні роки в США, Ізраїлі, Індії, Бразилії та інших країнах досить 

інтенсивно застосовують біологічні препарати на основі відселекціонованих 

мікроорганізмів, інтродукція яких у кореневу зону рослин упродовж певного 

вегетаційного періоду забезпечує більш комфортний розвиток 

сільськогосподарських культур. В Україні також зареєстровано декілька 

вітчизняних препаратів [69].  
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Продуктивні симбіотичні пари необхідно добирати для конкретних 

ґрунтово-кліматичних умов і регіонів [408]. Основний резерв підвищення 

симбіотичної азотфіксації – специфічність взаємодії генотипів макро- і 

мікросимбіонтів [232, 493].  

Підбір ефективних біопрепаратів для конкретних сортів є важливим 

елементом сортової технології, який сприятиме збільшенню виробництва сої 

[35, 40, 91, 111, 115, 205, 237, 475]. Прибавка врожайності завдяки 

використанню біопрепаратів зумовлена покращенням азотного живлення, 

посиленням вітамінного обміну, утворенням біологічно активних і 

фунгістичних речовин та в результаті – збільшенням маси рослин, площі 

листкової поверхні і продуктивності культури [401, 487].  

В останні роки в різних ґрунтово-кліматичних зонах України 

проводились дослідження визначення ефективності застосування таких 

біопрепаратів на основі бульбочкових бактерій, як Ризоторфін, Ризобофіт, 

Ризогумін. В умовах правобережного Лісостепу України Ризогумін 

забезпечив прибавку урожаю від 0,13 до 0,19 т/га зерна сої [105]. 

Дослідження, проведені Національним університетом біоресурсів і 

природокористування України [172] показали високу ефективність обробки 

Ризогуміном насіння сортів сої Аннушка та Устя. Зокрема, використання 

Ризогуміну підвищувало урожайність насіння сої сорту Аннушка з 2,26 до 

2,34 т/га, сорту Устя – з 1,94 до 2,22 т/га. В.П. Дерев’янський [114] відзначає 

вищу ефективність рідкої форми Ризогуміну. За використання торф’яної 

форми Ризогуміну урожайність сої зросла з 19,6 до 22,4 ц/га (на 12,5%), 

рідкої – до 23,3 ц/га (на 15,9%). 

Дослідження, проведені в Інституті агроекології НААН [51] показали, 

що Ризобофіт забезпечує приріст урожаю сої 3,1-4,5 ц/га або 12,5-17,8 %. 

Значно нижчий приріст забезпечила обробка насіння Ризогуміном при 

вирощуванні сої у сівозміні з насиченням нею на 60% в умовах північного 

степу України – 2,3-4,3% [9, 10]. За такого насичення сівозміни соєю в ґрунті 

сформувалася достатня популяція бульбочкових бактерій. Але, як відзначає 
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А.О. Бабич [17], обов’язковою є подальша інокуляція більш активними 

штамами бульбочкових бактерій. С.В. Дідович [119] також вказує на 

доцільність передпосівної інокуляції насіння бобових культур на фоні 

ґрунтової популяції ризобій. А на нових полях сої застосовування 

інокулянтів обов’язкове [57, 144]. 

Через 1 рік після передпосівної інокуляції сої, незалежно від способу її 

застосування, бульбочкові бактерії сої здатні приживатися в орному шарі 

ґрунту, не втрачають своєї вірулентності і зберігають при цьому притаманну 

їм азотфіксувальну активність [144]. Дослідження, проведені у штаті 

Вісконсис (США) засвідчили, що навіть в умовах перезволоження і 

періодичного затоплення в ґрунті зберігалася достатня кількість ризобій для 

сої і у штучній інокуляції необхідності не було [512]. В той же час в умовах 

західного Лісостепу України обробка насіння Ризоторфіном та 

молібденовокислим амонієм забезпечувала зростання урожайності зерна 

сої [22, 23, 302]. 

Основними показниками бобово-ризобіального симбіозу є кількість 

бульбочок, їх біомаса і азотфіксуюча (нітрогеназна) активність.  Утворення 

бульбочок на коренях рослин сої починається з фази другого трійчастого 

листка, або орієнтовано через 10-13 діб після появи повних сходів, а поява 

леггемоглобіну (червоного пігменту) відмічена на 3-4 добу з початку 

формування симбіотичного апарату. Найбільша кількість бульбочок та їх 

маса формувалась у період повного цвітіння [56]. За нормальних умов на 

одній рослині сої утворюється в середньому від 21 до 80 бульбочок  і 

більше [17]. Для оптимального врожаю сої достатньо, щоб на одній рослині 

було 25-50 бульбочок [409]. Маса активних бульбочок на рослинах сої 

збільшується від фази трьох трійчастих листків до фази початку наливу 

насіння, далі спостерігається її зниження [122]. Максимальні значення маси 

активних бульбочок зафіксовано у фазі повного цвітіння – початок 

наливання насіння, після чого ризобіальна активність затухає [488]. У сої 

фіксація азоту бульбочковими бактеріями і надходження його в рослину 
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найбільш інтенсивно відбуваються у фазі цвітіння, формування і росту бобів 

при температурі повітря 24-28 С і відносній вологості 40-80% [17]. Кількість 

бульбочок на корінні однієї інокульованої рослини дорівнювала в 

середньому 25-30 одиниць проти 6-14, що утворилися на рослинах сої без 

штучної інокуляції.  

Нітратний азот є одним з основних інгібіторів симбіозу бульбочкових 

бактерій на сої [522]. Позитивний вплив на ефективне функціонування 

бобово-ризобіальної системи відіграло забезпечення ґрунту мінеральними 

сполуками фосфору за використання добрив [260]. Калій має непрямий 

позитивний вплив на біологічну азотфіксацію. Позитивний ефект 

проявляється через підвищення ефективності фотосинтезу, збільшення 

транспортування продуктів фотосинтезу у бульбочки, збільшення росту 

кореневої системи або взаємодія цих факторів [509]. 

Сприятливі умови для утворення бульбочок спостерігаються на ґрунтах 

з нейтральною та слабо кислою реакцією цього ґрунтового розчину. 

Утворення бульбочок починається при порівняно низьких температурах – 

близько 5-80 С, інтенсивніше – при 12-140 С, досягаючи максимуму при 24-

300 С. Більш високі температури негативно впливають на процес біологічної 

фіксації азоту. Бульбочкові бактерії Rhizobium japonicum належать до 

вологолюбних мікроорганізмів і починають слабо розмножуватися в ґрунті 

при вологості нижче 40% повної польової вологоємності. Через дефіцит 

вологи нітрогеназна діяльність знижується [540]. За гострого дефіциту 

вологи  бульбочки не утворюються, а сформовані раніше відмирають. При 

вологості 30-45% НВ соя фіксувала в 3,5 рази менше азоту, ніж при 67-75%. 

Висока вологість ґрунту (> 80% НВ) знижує інтенсивність азотфіксації через 

недостатнє постачання бульбочок киснем.  

Невеликі дози азотних добрив (N30-45) не впливали на інтенсивність 

азотфіксації або проявляли слабку пригнічуючу дію. Вищі дози (N90 і 

більше), як правило, негативно впливають на утворення бульбочок, 

зменшують їхню кількість, масу і понижують азотфіксуючу активність. При 
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борному голодуванні порушується розвиток бульбочок, знижується 

симбіотична фіксація азоту. Соя, як бобова культура, для інтенсифікації 

процесу біологічної фіксації азоту потребує молібдену [17]. 

Для утворення на корінні рослин сої достатньої кількості бульбочок 

необхідно перед посівом нанести препарат з розрахунку до 500 тис. клітин 

бульбочкових бактерій на одну насінину [199]. Більшість дослідників 

вказують на збільшення кількості та маси бульбочок при штучній інокуляції 

насіння сої [145, 207, 225, 289, 290]. При цьому найбільша залежність 

продуктивної сої була від азотфіксуючої активності бульбочкових бактерій, 

висока – від кількості бульбочок, середня – від маси бульбочок [17]. 

Обробка посівів сої гербіцидами може суттєво знизити ефективність 

використання бульбочкових бактерій [478]. При цьому страхові гербіциди 

сильніше пригнічують розвиток бульбочок, ніж ґрунтові. Сильно пригнічував 

кількість і масу бульбочок Франтьєр, а Дуал не мав негативного впливу на їх 

розвиток. Гербіциди Тамір і Хармоні інгібують утворення і розвиток бобово-

ризобіального апарату сої. Післясходове застосування гербіцидів сильніше 

стримує утворення бульбочок порівняно з ґрунтовим [34]. 

Крім того, сівба сої після кращих попередників [125, 235, 259] в 

оптимальні строки [1, 320, 340] та формування посівів з оптимальною 

густотою [53, 264, 313, 477, 479] сприяє зростанню біологічної азотфіксації 

та формуванню високої урожайності зерна. 

Високоефективні штами бульбочкових бактерій підвищують 

урожайність та якість зерна квасолі [466]. Дослідження, проведені у 

Вінницькому державному аграрному університеті [489], показали, що 

незважаючи на наявність спонтанної інокуляції квасолі аборигенними 

штамами, штучна передпосівна інокуляція насіння сприяє інтенсивній 

нодуляції. При цьому найвищу і найбільш стабільну врожайність зерна 

квасолі забезпечив варіант з обробкою насіння штамом з асоційованими 

мікроорганізмами Rhizobium phaseoli, Ф-16. На цьому варіанті в середньому 

за роки досліджень урожайність зерна становила 1,7 т/га. У варіанті, де 
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насіння обробляли штамом бульбочкових бактерій Rhizobium phaseoli, 700, 

урожайність була дещо нижчою (1,5 т/га). Найнижчу врожайність (0,9 т/га) 

одержано в контролі [489]. Передпосівне зволоження насіння розчином 

регулятора Регоплант активізувало формування та функціонування 

симбіотичної системи квасолі з аборигенними популяціями ризобій ґрунту. 

Так, чисельність бульбочок на коренях квасолі у фазу цвітіння за дії 

регулятора росту рослин зросла на 20,3% порівняно з контрольними 

рослинами, їх сира маса – на 35,3%, суха – на 38,2% і середня маса однієї 

сухої бульбочки – 18,3% щодо контролю [208]. 

Підбиваючи підсумки чисельних досліджень, присвячених 

зернобобовим культурам, можна зробити такі висновки׃ 

1. Основними факторами підвищення урожайності та якості зерна 

гороху, сої та квасолі є підбір сортів та використання добрив. Для 

збереження родючості ґрунту, зниження енерго- та матеріальних затрат 

доцільно вивчити можливість заміни оранки поверхневим обробітком ґрунту. 

2. Недостатньо вивченим в умовах Лісостепу західного залишається 

використання на посівах зернобобових культур нових мікродобрив, зокрема 

одержаних за допомогою нанотехнологій, біопрепаратів удобрювальної та 

захисної дії для передпосівної обробки насіння, місцевих органо-мінеральних 

добрив. 

Саме тому нами була сформована робоча гіпотеза, яка передбачала 

вивчення способів основного обробітку ґрунту під горох і сою, а також нових 

елементів системи удобрення посівів перспективних сортів гороху, сої та 

квасолі. 
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РОЗДІЛ 2.  

УМОВИ, ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Особливості кліматичних умов зони проведення досліджень 

 

Клімат – характерний для даної території багаторічний режим погоди, 

зумовлений сонячною радіацією, її перетвореннями біля земної поверхні та 

пов’язаною з нею циркуляцією атмосфери та дією океанів. Це визначення 

ґрунтується на генетичних принципах і стосується певного регіону 

(регіональний клімат). Кліматоутворюючі фактори – сонячна радіація, 

циркуляція атмосфери і океану мають глобальний масштаб. Подальший 

розвиток теорії формування клімату призвів до узгодження цих масштабів 

через поняття глобального клімату як статистичного ансамблю стану 

кліматичної системи за період часу у декілька десятиріч. За такого підходу 

регіональний клімат є однією з просторових реалізацій глобального. У 

кліматичну систему об’єднують атмосферу, гідросферу, літосферу, кріосферу 

та біосферу [5, 194].  

Агрокліматичні ресурси за холодний період відіграють значну роль у 

різних галузях сільськогосподарського виробництва. Впродовж цього 

періоду більшість рослин перебуває у стані зимового анабіозу. Важливе 

значення має початок, закінчення та тривалість холодного періоду. 

Просторове поле дат початку холодного періоду є складним і різноманітним. 

Це зумовлено значним градієнтом температури підстильної поверхні між 

південними і північними регіонами та тривалими циркуляційними процесами 

в атмосфері восени. Холодний період починається у листопаді-січні. На 

більшій частині України початок холодного періоду припадає на 30 

листопада. На всій території України холодний період закінчується з 4 до 19 

березня. Тривалість холодного періоду визначається датами його настання – 

закінчення і має певні особливості. На Поліссі і у Лісостепу тривалість зими 
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становить 88-118 днів. Тривалість сонячного сяйва у зимовий сезон 

розподіляється по території відповідно до тривалості цього сезону. У 

східному Лісостепу вона становить близько 150 год., у західному і 

центральному Лісостепу досягає 185 год. За сумою від’ємної температури 

Україна, відповідно до шкали суворості зими П.І. Колоскова [204], 

визначається як територія з м'якою зимою (менше – 5000 С). На території від 

Українських Карпат до долини Дніпра зима триває 90-110 днів, тривалість 

сонячного сяйва становить близько 180 год., сума від'ємної температури 

перебуває у межах -400...-3000 С, кількість опадів досягає 100-150 мм [5, 191]. 

Вегетаційний період визначається як період між датами переходу 

температури повітря через 50 С навесні і восени. Вегетаційний період за 

термінами і тривалістю співпадає з активною частиною вегетаційного циклу 

багаторічних рослин. З його початком пов'язані весняні сільськогосподарські 

роботи із закриття вологи у ґрунті, підготовкою до сівби теплолюбних 

культур у ґрунт та ін. Розподіл тепла (сума ефективної температури, що 

перевищує 50 С) за вегетаційний період на території має складний характер. 

У західній частині (Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, 

Львівська області) сума ефективної температури менша 18000 С. Уздовж 

Придніпровської низовини вона становить 2000-22000 С. Кількість опадів за 

вегетаційний період зменшується від 508 мм у Передкарпатті до 260 мм у 

південних регіонах. Період активної вегетації – це частина року (період між 

датами переходу температури повітря через 100 С навесні та восени), коли 

відбувається найінтенсивніший ріст і розвиток рослин, найбільші їх 

водоспоживання і транспірація,  дозрівання урожаю [194].  

Важливою характеристикою теплового режиму є суми температур, 

оскільки за їх допомогою зазвичай виражається потреба рослин у теплі. Суми 

температур, вирахувані за період зі стійкими температурами вище 50 С, 

характеризують кількість тепла, що одержують сільськогосподарські 

культури за весь період вегетації, суми температур вище 100 С дають 

кількість тепла за період вегетації теплолюбних культур. 
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Середньобагаторічна річна сума активних температур вище 50 С становить 

29900, вище 100 С – 26600. На величину сум температур значний вплив мають 

місцеві умови – пересіченість рельєфу, його форма, експозиція. Навіть при 

незначній зміні місцевих умов зміна сум температур досягає 100-1500 С. В 

окремі роки суми температур змінюються у дуже широких межах [426]. 

За реакцією до заморозків досліджувані зернобобові культури 

поділяють на такі групи: дуже стійкі (горох); малостійкі (соя); нестійкі 

(квасоля). Отже, заморозки можуть завдати значної шкоди сходам таких 

теплолюбних культур, як соя і квасоля [147]. Заморозок – короткочасне 

зниження температури повітря чи поверхні ґрунту до 0°С і нижче на фоні 

сталої позитивної температури. Заморозок утворюється у нічні або ранкові 

години за ясної тихої погоди, коли створюються умови для інтенсивного 

радіаційного вихолоджування земної поверхні та приземного шару повітря. 

Зниження температури до від'ємних значень також можливе і в інший час 

доби внаслідок загального похолодання. Слід зазначити, що інтенсивність 

весняних заморозків у травні особливо посилилась в останні роки (1999-

2001 pp.) [194].  

Одним з основних показників, який впливає на вибір оптимального 

строку сівби сої та квасолі, є термічний режим ґрунту. Термічний режим 

ґрунту визначається температурними умовами повітря і, насамперед, 

надходженням сонячної радіації. На нагрівання і охолодження ґрунту 

впливають його теплофізичні властивості, механічний склад, структура та 

вологість, а також рельєф місцевості, рослинний покрив, наявність снігового 

покриву тощо. Значна частина тепла у ґрунті витрачається на випаровування 

води з верхнього шару ґрунту і рослинами, а решта передається вглиб до 

нижчих шарів ґрунту [194].  

Опади у різних регіонах України суттєво відрізняються за кількістю 

характеру розподілу по території, річному ходу, інтенсивністю і т. д. 

Загальною закономірністю розподілу річних сум опадів на території України 

є поступове зменшення із заходу та північного заходу на південний схід та 
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південь. У західних областях України кількість опадів складає 600 мм і 

більше. У січні і лютому випадає найменша кількість опадів. Починаючи з 

березня відбувається поступове збільшення кількості опадів. Збільшення 

кількості опадів триває в травні та червні. У червні на значній території 

України випадає максимальна річна кількість опадів, які в західних областях 

перевищують 75 мм, місцями навіть 100 мм. У серпні на всій території 

України кількість опадів зменшується. У вересні дощить ще менше ніж у 

серпні. У жовтні в західних областях спостерігається незначне збільшення 

місячних сум опадів порівняно з вереснем. Але у листопаді і грудні кількість 

опадів зменшується порівняно з вереснем. Місячна кількість опадів в окремі 

роки суттєво змінюється. Опади відрізняють великою мінливістю від року до 

року і навіть порівняно добре зволожені райони в окремі роки страждають 

від нестачі вологи. Так, на території з багаторічною середньою кількістю 

опадів за квітень-жовтень 450-500 мм, на 100% забезпечена лише сума опадів 

200 мм [194].  

В Лісостепу опади теплих місяців переважають над опадами холодної 

частини року. Максимальні місячні суми опадів на більшій частині України 

припадають на червень або липень. Місяцем найменших сум опадів в Україні 

є лютий. В західній частині Лісостепу в окремі роки опади бувають дуже 

сильними і досягають 940 мм. Максимальні місячні суми опадів в більшості 

випадків в 2-3 рази більші за норму. Рекордні мінімуми річної суми опадів в 

Лісостепу в більшості випадків ненабагато перевищують 300 мм. Місячні 

мінімуми опадів складають 0-10 мм [5].  

Частота випадання опадів характеризується кількістю днів з опадами 

різних градацій. В південній частині Лісостепу середня кількість днів з 

опадами  ≥ 0,1 мм складає 120-140 днів. В річному ході кількості днів з 

опадами  ≥ 0,1 мм простежується один максимум в зимові місяці (в грудні та 

січні); другий максимум спостерігається у червні. Основний мінімум 

приходиться на вересень, повторний – на травень [191].  
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Також в Лісостепу нараховується в середньому від 30 до 40 днів з 

опадами ≥ 5,0 мм. Найбільш тривалі опади зимою. В літні місяці, коли 

інтенсивність і кількість опадів найбільші у році, тривалість опадів 

найменша. Менше всього дощить у липні, серпні і вересні. Весною  і восени 

тривалість опадів проміжна. В річному  ході найбільша мінливість місячних 

сум опадів спостерігається літом, найменша – зимою. У південній частині 

західного Лісостепу починаючи з травня мінливість опадів перевищує 30 мм, 

а в липні – 40 мм [191].  

Опади, що випадають у теплу частину року, зазвичай розділяються 

тривалими періодами без дощу. Такі періоди є основною причиною 

посушливих явищ, які часто завдають значної шкоди сільському 

господарству. Дослідження показали, що ознаки посушливості – стала 

підвищена температура, понижена відносна вологість повітря – починають 

проявлятися в середньому з 10-го дня після припинення опадів. Незначні 

дощі, що випадають після 10 таких днів, не переривають посушливості, 

оскільки вони не промочують ґрунт на достатню глибину, не досягають 

кореневої системи рослин, швидко випаровуються. Мінімальна кількість 

опадів, що переривають тривалий період без дощу, складає  5 мм, якщо вони 

випадають впродовж 1-5 днів [194]. 

Період без дощу тим небезпечніший, чим він триваліший, тому для 

оцінки посушливості необхідно враховувати повторюваність періодів без 

дощу та їх тривалість. В Україні повторюваність періодів без дощу зростає з 

північного заходу на південний схід і південь. В Кам’янці-Подільському, де 

проводилися дослідження, найбільша тривалість періоду без дощу становила 

55 днів в 1946 р. Найбільш часто періоди без дощу припадають на серпень – 

жовтень. В річному ході повторюваності посушливих днів спостерігається 

два максимуми – навесні (в квітні – травні) і восени (у вересні – жовтні ) – і 

один мінімум на початку літа [191].  

При плануванні посівних і збиральних робіт, виборі сортів, визначенні 

норм висіву тощо можуть бути корисними дані про тривалість бездощового 
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періоду, якого можна очікувати в тому чи іншому регіоні у певний проміжок 

часу [191, 468]. 

Під час тривалого періоду без дощу затрати тепла,  випаровування 

невеликі. Тепло, що надходить, витрачається  в основному на нагрівання 

земної поверхні і прилягаючих шарів повітря, внаслідок чого періоди без 

дощу супроводжуються зазвичай підвищеною температурою повітря. 

Особливо швидко прогрівається повітря у перші дні без дощу. Відомо, що у 

спекотні дні – за максимальної температури вище 30-350 С – починається 

порушення нормального процесу асиміляції, а в дуже жаркі дні – при 

температурі вище 350 С – він порушується вже значно. Шкода, спричинена 

рослинам такими температурами, особливо велика, якщо вони 

встановлюються надовго. Тривалі спекотні періоди підсилюють шкідливу 

дію періодів без дощу, оскільки відносна вологість повітря при цьому різко 

знижується і створюються умови для виникнення атмосферної засухи і 

суховіїв [194]. 

Випромінювання Сонця у діапазоні довжин хвиль спектру 0,38-

0,71 мкм, яке зумовлює фотосинтез рослин, є фотосинтетично активною 

радіацією (ФАР). Ця радіація забезпечує процеси фотосинтезу, дихання, 

зростання, розвиток, накопичення органічних речовин, які є основою 

життєдіяльності рослин [418].  

Важливими є дані про сумарну ФАР упродовж вегетаційного періоду за 

датами сівби та визрівання, так звана потреба у ФАР даної 

сільськогосподарської культури. Суми ФАР за вегетаційний період з 

температурою повітря 5ºС і вище характеризують енергетичні ресурси країни 

для сільськогосподарських та інших культур. Інформація про сумарну ФАР 

за період вегетації сільськогосподарських культур може бути використана 

для розрахунку фотосинтезу, продуктивності посівів, прогнозування 

урожаїв [194].  

Дані про надходження ФАР для Хмельницької  області, де проводилися 

дослідження, наведено в табл. 2.1. 



 
 

80 

Таблиця 2.1 

Надходження сумарної ФАР у Хмельницькій  області, МДж/м2 [233, 426] 

Місяці Декади Сума І ІІ ІІІ 
Січень 17 19 26 62 
Лютий  28 33 32 93 

Березень 47 54 67 168 
Квітень 68 74 82 224 
Травень 90 97 111 298 
Червень 107 108 108 323 
Липень 107 105 112 324 
Серпень 95 88 90 273 
Вересень 75 67 57 199 
Жовтень 48 39 34 121 
Листопад 23 15 14            52 
Грудень 13 12 16 41 

За період з температурами вище 50 С 1672 
За період з температурами вище 100 С 1467 

За рік 2174 
 

Отже, врахування приходу ФАР у зоні проведення досліджень є 

основою для підвищення продуктивності рослин та розрахунку коефіцієнта 

корисної дії посівів [194]. 

 

2.2. Погодні умови за роки проведення досліджень 

 

Процес формування врожаю тісно пов’язаний з наявністю певних 

зовнішніх умов та з різною здатністю рослин використовувати кліматичні 

фактори [284].  

Ми проводили дослідження з такими зернобобовими культурами, як 

горох, соя та квасоля. В умовах проведення досліджень (Лісостеп західний) в 

окремі роки оптимальні умови для сівби гороху настають у березні, а 

вегетація сої припиняється у жовтні. Тому особливу увагу в роки проведення 

досліджень ми приділили вивченню погодних умов з березня по жовтень. 

Так, у 2007 р. температурний режим повітря з березня по жовтень 

характеризувався вищими за середні багаторічні показниками (рис. 2.1). 
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В той же час кількість опадів, що випадала з березня по жовтень. була 

досить контрастною. Середньодобова температура повітря за березень 

становила 4,30С, що було на 2,90С більше середньобагаторічного показника. 

В квітні середньодобова температура повітря підвищилась до 11,3 0С, що 

перевищувало середньобагаторічний показник на 2,6 0С. Водночас кількість 

опадів у березні та квітні була меншою від середньобагаторічного показника 

на 20,3 та 56,3 % відповідно. У травні температура повітря була на 1,30С 

вищою за середньобагаторічний показник, а кількість опадів перевищувала 

його на 76,4%. У літні місяці 2007 р. погодні умови були також особливими – 

постійно високі температури на фоні нерівномірного розподілу опадів. Лише 

у червні нами було знову зафіксовано недостатнє вологозабезпечення, а 

липень і серпень були значно вологішими порівняно із 

середньобагаторічними даними. Так, у липні кількість опадів перевищувала 

середньобагаторічний показник на 56, а у серпні – на 24%. Усі літні місяці 

були спекотними. Зокрема, у червні, липні та серпні температура повітря 

була вищою за середньобагаторічний показника 2,2; 2,8 та 2,50С відповідно. 

Рис. 2.1. Кількість опадів та температура повітря у 2007 році                
(за даними спостережень Кам’янець-Подільської метеорологічної станції) 
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Вересень і жовтень також були дещо теплішими за середньобагаторічний 

показник – на 0,1 і 0,6 0С відповідно. Кількість опадів у вересні була 

близькою до середньобагаторічного показника, а жовтень був дощовим. 

Отже, погодні умови вегетаційного періоду 2007 р. з гідротермічним 

коефіцієнтом 1,4 загалом були сприятливими для вирощування зернобобових 

культур. 

Березень 2008 р. був теплим з середньомісячною температурою повітря 

4,6 0С, що на 3,2 0С переважало середньобагаторічний показник. Кількість 

опадів у цьому місяці становила 35,6 мм, що було близьким до 

середньобагаторічного показника – 33,0 мм (рис. 2.2).  

 
 

У квітні температура повітря підвищилась до 10,50 С, що перевищувало 

середньобагаторічний показник на 1,80 С. Поряд з цим, квітень виявився 

надзвичайно дощовим: випало 113,2 мм опадів, що на 122 % перевищило 

середньобагаторічний показник. Травень характеризувався на 2,60 С вищою 

температурою повітря в порівнянні з середніми багаторічними даними, але 

при цьому кількість опадів зменшилася до 45,2 мм при 

Рис. 2.2. Кількість опадів та температура повітря у 2008 році               
(за даними спостережень Кам’янець-Подільської метеорологічної станції) 
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середньобагаторічному показнику 66,0 мм. Досить сухим був і літній період 

2008 р., особливо серпень. Вища на 3,1 0С порівняно з середнім багаторічним 

показником температура повітря у червні на фоні нестачі опадів (випало 

68 %) негативно вплинула на ріст та розвиток зернобобових культур. У липні 

температура повітря була вищою на 1,2 0С від середньобагаторічного 

показника. Опадів упродовж цього місяця випало 46,5 мм при 

середньобагаторічному показнику 82,0 мм. Це додатково погіршило ріст, 

розвиток та формування урожаю зерна гороху, сої та квасолі. Жарким і 

посушливим був серпень з кількістю опадів 7,5 мм за середньобагаторічного 

показника 60,0 мм. Незначна кількість опадів (28,0 мм), що випала у вересні, 

не мала позитивного впливу на формування урожаю зерна сої. Незначна 

кількість опадів у жовтні (випало тільки 7,1 мм за середньобагаторічного 

показника 28,0 мм) та підвищена температура повітря (9,80С, що 

перевищувало середньобагаторічний показник на 1,5 0С) сприяли швидкому і 

якісному завершенню збирання насіння сої. Загалом 2008 р. виявився сухим 

та спекотним: річна температура повітря становила 10,4 0С при 

середньобагаторічному показнику 7,8 0С, а  кількість опадів – лише 380,4 мм 

або 61,4% від середнього багаторічного показника. Такі погодні умови 

суттєво знизили урожайність гороху, сої та квасолі у дослідах. 

Березень 2009 р. також був теплим з середньомісячною температурою 

повітря 2,4 0С, що на 1 0С переважало середньобагаторічний показник. 

Опадів за цей місяць випало 26,0 мм при середньобагаторічному показнику 

33,0 мм. Це дало змогу наприкінці місяця розпочати польові роботи із 

закриття вологи ґрунту. Квітень був посушливим (за місяць випало лише 1,8 

мм за середньобагаторічного показника 51,0 мм). У травні опадів випало 

27,2 мм при середньобагаторічному показнику 66,0 мм. Дефіцит атмосферної 

вологи на фоні підвищеної температури повітря у квітні та травні негативно 

впливав на польову схожість насіння гороху, сої та квасолі. Нестача опадів у 

березні, квітні та травні компенсувалася сильними дощами у червні (випало 

225,4 мм за середньобагаторічного показника 101,0 мм) (рис. 2.3).  
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Крім того, червень виявився надзвичайно спекотним місяцем: 

температура повітря становила 24,50 С, що аж на 7 0С переважало 

середньобагаторічний показник. Теплими та відносно стабільними були 

погодні умови липня та серпня з кількістю опадів 53,5 та 52,8 мм відповідно. 

Певний негативний вплив на формування урожайності зерна сої мали погодні 

умови вересня. Кількість опадів за цей місяць становила лише 6,2 мм при 

середньобагаторічному показнику 48,0 мм, а температура повітря – 16,5 0С, 

що на 2,4 0С переважало середньобагаторічний показник. Температура 

повітря за жовтень була близькою до середньобагаторічного показника, але 

збирання дослідних ділянок сої сповільнювала надзвичайно велика кількість 

опадів – 179,8 мм, що на 642,1 % перевищувало багаторічний показник. 

Загалом погодні умови вегетаційного періоду 2009 р. були надзвичайно 

контрастними і не дуже сприятливими для формування високої урожайності 

зернобобових культур. 

Рис. 2.3. Кількість опадів та температура повітря у 2009 році                   
(за даними спостережень Кам’янець-Подільської метеорологічної станції) 
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2010 рік характеризувався великою кількістю опадів, але їх розподіл за 

місяцями був нерівномірним. Зокрема, у березні випало 26,3 мм опадів при 

середньобагаторічному показнику 33,0 мм (рис. 2.4). 

 
 У квітні опадів випало тільки 22,3 мм, що вдвічі менше за середній 

багаторічний показник. Проте травнева кількість опадів (116,4 мм – вдвічі 

більше за середній багаторічний показник) повністю компенсувала певну 

нестачу опадів у квітні. Дощовими були червень та липень. Так, кількість 

опадів у червні в 1,5 рази, а у липні – майже вдвічі перевищувала середні 

багаторічні показники. Велика кількість опадів у травні, червні та липні 

подовжувала тривалість проходження фаз росту та розвитку рослин гороху,  

сої та квасолі, а отже – і тривалість вегетаційного періоду. У серпні кількість 

опадів стабілізувалася і склала 52,8 мм за середньобагаторічного показника 

60,0 мм. Проте вже у вересні кількість опадів зросла до 104,0 мм, що було в 

2,2 рази вище середньобагаторічного показника. Дощовий вересень затримав 

початок збирання дослідних ділянок сої. Несприятливим для збирання сої 

був і прохолодний дощовий жовтень з майже вдвічі більшою кількістю 

Рис. 2.4. Кількість опадів та температура повітря у 2010 році                   
(за даними спостережень Кам’янець-Подільської метеорологічної станції) 
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опадів порівняно з середнім багаторічним показником. Усі місяці 

вегетаційного періоду 2010 р., за винятком жовтня, були теплішими за 

середні багаторічні показники. Загалом теплий і вологий вегетаційний період 

2010 р. був сприятливим для формування високої урожайності 

досліджуваних зернобобових культур. Однак надмірна кількість опадів 

ускладнювала збирання урожаю. 

Вегетаційний період 2011 р. характеризувався значними 

розходженнями щодо багаторічних показників як за температурним 

режимом, так і за кількістю опадів. Так, березень 2011 р. був холодним з 

середньомісячною температурою повітря 0,90С, що було на 0,50С менше 

середньобагаторічного показника. Опадів за цей місяць випало лише 6,1 мм 

при середньобагаторічному показнику 33,0 мм (рис. 2.5).  

 
Квітень також був холодним (з середньомісячною температурою 

повітря 7,10С або на 1,6 0С менше середньобагаторічного показника) та сухим 

(за місяць випало 38,2  мм за середньобагаторічного показнику 51,0 мм). Але 

найсухішим місяцем вегетаційного періоду 2011 р. виявився травень, коли 

Рис. 2.5. Кількість опадів та температура повітря у 2011 році                        
(за даними спостережень Кам’янець-Подільської метеорологічної станції) 
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випало лише 2,8 мм опадів при середньобагаторічному показнику 66,0 мм. 

Дефіцит вологи у березні, квітні та, особливо, у травні негативно вплинув на 

польову схожість насіння, ріст та розвиток рослин гороху. За чотири роки 

досліджень (2011-2014 рр.) саме в 2011 р. зафіксована найнижча урожайність 

зерна гороху. Кращий режим зволоження у червні, і, особливо, у липні 

створював більш сприятливі умови для формування урожаю зерна сої та 

квасолі порівняно з горохом. Серпень був теплим з кількістю опадів, вдвічі 

меншою від середнього багаторічного показника. Певний негативний вплив 

на формування урожайності сої мали погодні умови вересня. Кількість опадів 

за цей місяць становила лише 3,2 мм при середньобагаторічному показнику 

48,0 мм, а температура повітря – 14,40 С, що на 0,30 С переважало 

середньобагаторічний показник. Температура повітря за жовтень була 

близькою до середньобагаторічного показника. Загалом погодні умови 

вегетаційного періоду 2011 р. були не дуже сприятливими для формування 

високої урожайності зернобобових культур. З досліджуваних культур 

особливо несприятливими були погодні умови для рослин гороху. 

Дещо кращим режимом зволоження характеризувався вегетаційний 

період 2012 року. Так, за березень випало 29,2 мм опадів при 

середньобагаторічному показнику 33,0 мм (рис. 2.6).  

 
Рис. 2.6. Кількість опадів та температура повітря у 2012 році                        

(за даними спостережень Кам’янець-Подільської метеорологічної станції) 
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У квітні опадів випало 94,2 мм, що на 43,2 мм перевищило середній 

багаторічний показник. Значно сухішим виявився травень. Кількість опадів 

за цей місяць становила 32,2 мм при середньобагаторічному показнику 

66,0 мм. Літо 2012 р. характеризувалося нерівномірним розподілом опадів. 

Зокрема, у червні випало 121,9 мм за середньобагаторічного показника 

101,0 мм. Липень був значно сухішим. Упродовж цього місяця випало 

38,6 мм опадів за середньобагаторічного показника 82,0 мм. У серпні режим 

атмосферного зволоження покращився: випало 69,1 мм опадів при 

середньому багаторічному показнику 60,0 мм. У вересні випало лише 14,8 

мм опадів (31 % від середньобагаторічного показника), що дозволило вчасно 

розпочати збирання дослідних ділянок сої. Однак надмірна кількість опадів у 

жовтні ускладнила збирання врожаю зерна сої. Усі місяці вегетаційного 

періоду 2012 р. були значно теплішими за середній багаторічний показник. 

Особливо спекотним був липень з середньомісячною температурою повітря 

23,3 0С, що на 4,70С переважало середньобагаторічний показник. Такий 

високий температурний режим на фоні нестачі опадів негативно вплинув на 

формування урожайності досліджуваних культур. 

Особливими були погодні умови 2013 року. Так, середньомісячна 

температура повітря у березні становила 0,9 0С морозу, а кількість опадів у 

2,5 рази перевищила середньобагаторічний показник. Через це весняно-

польові роботи із підготовки ґрунту та сівби гороху розпочалися із 

запізненням – на початку другої декади квітня. Надалі усі місяці 

вегетаційного періоду 2013 р. були теплішими за середній багаторічний 

показник. Теплий квітень з недостатньою кількістю опадів (випала 30 мм при 

середньобагаторічному показнику 51 мм) дозволив якісно провести польові 

роботи по закладанню дослідів. Але вже у травні та червні кількість опадів 

різко збільшилася. Зокрема, у травні опадів випало 95,9 мм при 

середньобагаторічному показнику 66,0 мм. У липні випала на 59 % менша 

кількість опадів порівняно з середньобагаторічним показником. Недостатня 
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кількість опадів була і у серпні: 40,3 мм за середньобагаторічного показника 

60,0 мм (рис. 2.7).  

 
Надмірна кількість опадів у вересні (62,3 мм за середньобагаторічного 

показника 48,0 мм) затримала початок збирання дослідних ділянок сої. 

Незначна кількість опадів у жовтні (випало тільки 6,1 мм при 

середньобагаторічному показнику 28,0 мм) та підвищена температура 

повітря (9,70С, що перевищувало середньобагаторічний показник на 1,40С) 

сприяли швидкому і якісному завершенню збирання зерна сої. 

Близькою до середнього багаторічного показника була кількість опадів 

у 2014 році. Але їх розподіл за місяцями був дуже нерівномірним. Так, у 

березні кількість опадів була близькою до середнього багаторічного 

показника, проте температура повітря перевищувала середньобагаторічну на 

4,1 0С. Такі погодні умови дозволили вже у другій половині березня активно 

розпочати польові роботи, зокрема, сівбу гороху. Теплий, з кількістю опадів, 

близькою до середнього багаторічного показника, квітень дозволив якісно 

Рис. 2.7. Кількість опадів та температура повітря у 2013 році                         
(за даними спостережень Кам’янець-Подільської метеорологічної станції) 
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провести закладку дослідів. У травні випало 124,7 мм при 

середньобагаторічному показнику 66,0 мм (рис. 2.8).  

 
У червні випало тільки 25,9 мм за середньобагаторічного показника 

101,0 мм. Липень був значно вологішим. Упродовж цього місяця випало 

184,5 мм опадів при середньобагаторічному показнику 82,0 мм. У серпні 

режим атмосферного зволоження знову погіршився: випало 51,4 мм опадів за 

середньобагаторічного показника показнику 60,0 мм. У вересні випало лише 

14,7 мм опадів (31 % від середньобагаторічного показника), що дозволило 

вчасно розпочати збирання дослідних ділянок сої. Однак надмірна кількість 

опадів у жовтні сповільнила збирання урожаю сої. 

Надзвичайно посушливим виявився 2015 рік. Якщо в березні та квітні 

кількість опадів була близькою до середнього багаторічного показника, то 

вже починаючи з травня відчувався постійний дефіцит вологи. Особливо 

посушливим був серпень, коли випало лише 3,1 мм опадів за 

середньобагаторічного показника 60,0 мм (рис. 2.9).  

Рис. 2.8. Кількість опадів та температура повітря у 2014 році                         
(за даними спостережень Кам’янець-Подільської метеорологічної станції) 
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Крім того, серпень був найспекотнішим місяцем у 2015 р. з 

температурою повітря 22,9 0С, що перевищувало середньобагаторічний 

показник на 4,9 0С. Це знизило продуктивність сої на дослідних ділянках. 

Загалом за чотири роки досліджень 2015 р. був найменш сприятливим для 

вирощування сої. 

Коефіцієнт суттєвості відхилень температури повітря та кількості 

опадів в досліджувані роки порівняно з середніми багаторічними даними 

розрахували за формулою: 



)( XXiKc 
 ,    де                                      

Kc – коефіцієнт суттєвості відхилень, Xi – елементи поточної погоди, Х – 

показник середньої багаторічної величини,  – середнє квадратичне 

відхилення. 

Значення коефіцієнтів суттєвості відхилень відповідає градації: Кс = 

01 – умови близькі до звичайних, Кс = 12 – умови суттєво відрізняються 

від середніх багаторічних, Кс > 2  – умови наближені до рідких. 

За період з 2007 по 2015 рр. коефіцієнти суттєвості відхилень між 

Рис. 2.9. Кількість опадів та температура повітря у 2015 році                   
(за даними спостережень Кам’янець-Подільської метеорологічної станції) 
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температурою повітря та опадами в більшості років були з умовами, які 

сильно відрізняються від середньої багаторічної кількості опадів (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 
Коефіцієнт суттєвості відхилень між середніми багаторічними і 

щорічними елементами агрометеорологічного режиму 
 (Метеостанція м. Кам’янець-Подільський, 2007-2015 рр.) 

Рік Річний коефіцієнт суттєвості відхилень між 
температурою повітря опадами 

2007 0,24 -0,1 
2008 0,30 -2,4 
2009 0,30 1,3 
2010 0,20 2,4 
2011 0,10 -1,9 
2012 0,10 0,5 
2013 0,16 1,2 
2014 0,20 0,1 
2015 0,30 -2,9 

 

Так, 2009, 2010 та 2013 рр. були надмірно вологими, а 2008, 2011 та, 

особливо, 2015 – вкрай посушливими (коефіцієнт суттєвості відхилень мав 

від’ємне значення). Різна забезпеченість теплом і вологою років досліджень 

(додаток А) сприяла всебічній оцінці розроблених технологічних прийомів 

вирощування гороху, сої та квасолі. 

Отже, проведений нами аналіз погодних умов за 2007-2015 рр. виявив: 

- усі роки та їх вегетаційні періоди проведення досліджень були значно 

теплішими за середній багаторічний показник; 

- за рівнем зволоження роки, в які проводилися дослідження, були досить 

контрастними, а у вегетаційні періоди з режимом зволоження, близьким до 

середнього багаторічного, був нерівномірний розподіл опадів за місяцями. 

 

2.3. Ґрунтовий покрив зони проведення досліджень та дослідних 

ділянок 

 

Лісостепова фізико-географічна зона займає площу понад 205 тис. км2, 

що складає близько 34% території України [268]. Ґрунтовий покрив зони 
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Лісостепу складний, місцями дуже строкатий. Характерною особливістю 

складу ґрунтотворних порід Лісостепу є їх літологічна одноманітність на 

території. За винятком заплавних, піщаних терасових і сильноеродованих 

ґрунтів, що залягають на елювії корінних порід, решта ґрунтів сформувалась 

на лесах. Отже переважаючі ґрунтотворні породи Лісостепової зони – леси і 

лесовидні суглинки. Головною особливістю їх є карбонатність, сприятливі 

фізичні і фізико-хімічні властивості, що в багатьох випадках визначає 

агрономічно цінні властивості ґрунтів зони [218].  

Формування ґрунтів Лісостепової зони протікає в умовах нестійкого 

атмосферного зволоження, складного розчленованого рельєфу, під впливом 

широколистяної лісової і трав'яної різнотравно-злакової рослинності, 

переважно на карбонатних ґрунтотворних породах (лесах і лесовидних 

суглинках). Зональними ґрунтами Лісостепу є сірі лісові і чорноземи типові, 

опідзолені, вилуговані, реградовані. По долинах річок поширені лучні і 

лучно-болотні ґрунти, зустрічаються  болотні. Ясно-сірі і сірі лісові ґрунти 

поширені в північній частині Лісостепу і займають площу 1635,5 тис. га або 

12,4%, відповідно темно-сірі й чорноземи опідзолені 3271,0 тис. га або 24,7% 

і найбільші площі 7213,7 тис. га або 54,6% орних земель приходиться на 

чорноземи типові [268].  

Генетично профіль сірих лісових ґрунтів характеризується чітким 

розподілом за елювіально-ілювіальним типом. У верхньому неглибокому 

гумусо-елювіальному горизонті відзначається акумуляція гумусу [218].  

За механічним складом опідзолені ґрунти приблизно в рівній кількості 

представлені легко-, середньо- і важкосуглинковими різновидами. За вмістом 

гумусу опідзолені ґрунти суттєво відрізняються від сірих лісових ґрунтів. В 

гумусово-елювіальному горизонті темно-сірих опідзолених ґрунтів його 

міститься 4,29, а в чорноземах опідзолених – 5,19% [218].  

Чорноземи типові – найбільш поширений підтип ґрунтів у Лісостеповій 

зоні. Чорноземи типові вологі поширені в західному Лісостепу і приурочені 

до вододільних дренованих територій, вкритих лесовими породами. Вміст 
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гумусу в освоєних ґрунтах 3-5, на цілині – 5-9%. Тип гумусу – фульватно-

гуматний. Профіль чорноземів типових має таку будову: 

Н/к – гумусовий горизонт глибиною 40-50 см, темно-сірий, орний шар 

пилувато-грудкуватий, підорний – зернисто-дрібногрудкуватий, ущільнений, 

в нижній частині карбонатний, перехід поступовий; 

Нрк – гумусовий перехідний горизонт глибиною 20-40 см, добре 

гумусований, темно-сірий з буруватим відтінком, неміцно-зернисто-

грудкуватий, пухкий, карбонати у вигляді плісняви, перехід поступовий; 

Рhк – верхній перехідний горизонт глибиною 20-30 см, слабо і 

нерівномірно гумусований, переритий землериями, грудкуватий, сірувато-

бурий, плямистий, неміцно-зернисто-грудкуватий, ущільнений, карбонати у 

вигляді плісняви, перехід поступовий; 

Phkgl – нижній перехідний горизонт глибиною 25-35 см, слабо і 

нерівномірно гумусований, ознаки сезонного оглеєння виражені чітко у 

вигляді іржаво-бурих плям, сірувато-брудно-бурий, грудкуватий, багато 

плісняви, в нижній частині – поодинокі кротовини, перехід поступовий; 

Pkgl – ґрунтотворна порода – лес з явними ознаками оглеєння, з 

оливковим відтінком або сизувато-бурий, з великою кількістю вохристо-

іржавих плям і вицвітів, дрібних прожилок карбонатів [218]. 

За вмістом гумусу чорноземи типові розрізняють на слабогумусні 

(гумусу 3%), малогумусні (3-6%) і середньогумусні (6%). Маючи сприятливі 

фізико-хімічні показники, чорноземи типові добре забезпечені елементами 

живлення рослин. В них високий вміст загального азоту. Ґрунти мають 

достатні запаси загального фосфору, максимальний вміст якого (0,14-0,15%) 

зосереджений в орному шарі, поступово зменшуючись вниз за профілем. 

Вміст загального калію залежить від механічного складу – у 

середньосуглинкових ґрунтах коливається в межах 0,19-0,21%, а у 

важкосуглинкових – 0,19-0,24%. Максимальна його кількість властива 

верхньому гумусовому горизонту і майже не змінюється вниз за  профілем. 

Сприятливі фізико-хімічні і агрофізичні властивості чорноземів типових, 
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високі запаси гумусу та елементів живлення визначили їх високу природну 

родючість. Чорноземи типові придатні під усі основні культури. Меліорацій 

не потребують, однак за неправильного сільськогосподарського 

використання швидко втрачають потенційну і, як наслідок, ефективну 

родючість [218, 287]. 

Ґрунт дослідного поля – чорнозем глибокий малогумусний 

важкосуглинковий  на лесовидних суглинках. Дослідна ділянка має такі 

агрохімічні показники (в шарі ґрунту 0–30 см): вміст гумусу (за Тюріним) – 

4,34%; рН – 6,8; азоту, що легко гідролізується (за Корнфільдом) – 124 мг/кг, 

рухомого фосфору (за Чіріковим) – 86 мг/кг, обмінного калію (за 

Чіріковим) – 167 мг/кг ґрунту. 

 

2.4. Схеми дослідів та методика проведення досліджень 

 

Наукові дослідження виконано шляхом проведення польових і 

лабораторних дослідів. Дослідження проводилися відповідно до 

загальноприйнятих методик [123, 248, 281]. 

Дослід 1. «Вплив добрив та основного обробітку ґрунту на ріст, 

розвиток, урожайність і якість зерна сортів гороху посівного» (2007-

2011 рр.).  

Фактор А – удобрення: фосфорні та калійні добрива в дозі P60K60, 

мінеральне добриво в дозі N30P60K60, біодобриво Ризогумін (з бактеріальними 

клітинами Rhіzobium leguminosarum 31, 200 г препарату на гектарну норму 

насіння), Кристалон особливий (водорозчинне комплексне добриво, по 

2 кг/га у фазі бутонізації та зелених бобів). 

Фактор В – сорти гороху посівного, занесені до Державного реєстру 

сортів, дозволених для поширення в 2007 році: Елегант, Світ.  

Фактор С – основний обробіток ґрунту: оранка на глибину 20-22 см; 

дискування на глибину 10-12 см. Схема досліду була трифакторна в 

чотириразовому повторенні (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Схема досліду 1 

Удобрення (фактор А) 
Сорт  

гороху 
(фактор В) 

Основний 
обробіток 

ґрунту 
(фактор С) 

Шифр 
варіанту 

Шифр 
варіанту 

Без добрив  А1 

Ел
ег

ан
т 

   
   

   
  В

1 

ор
ан

ка
 н

а 
гл

иб
ин

у 
20

-2
2 

см
   

   
   

   
   

   
   

  С
1 

ди
ск

ув
ан

ня
 н

а 
гл

иб
ин

у 
10

-1
2 

см
   

   
   

   
   

 С
2 

А1В1С1 (к.) А1В1С2 
P60K60  А2 А2В1С1 А2В1С2 

N30P60K60  А3 А3В1С1 А3В1С2 
Ризогумін  А4 А4В1С1 А4В1С2 

P60K60 + Ризогумін  А5 А5В1С1 А5В1С2 
N30P60K60 + Ризогумін  А6 А6В1С1 А6В1С2 

Кристалон  А7 А7В1С1 А7В1С2 
P60K60 + Кристалон  А8 А8В1С1 А8В1С2 

N30P60K60 + Кристалон  А9 А9В1С1 А9В1С2 
Ризогумін + Кристалон  А10 А10В1С1 А10В1С2 

P60K60 + Ризогумін + Кристалон  А11 А11В1С1 А11В1С2 
N30P60K60  + Ризогумін + Кристалон  А12 А12В1С1 А12В1С2 

Без добрив А1 

С
ві

т 
   

   
   

В
2 

А1В2С1 А1В2С2 
P60K60  А2 А2В2С1 А2В2С2 

N30P60K60 А3 А3В2С1 А3В2С2 
Ризогумін  А4 А4В2С1 А4В2С2 

P60K60 + Ризогумін  А5 А5В2С1 А5В2С2 
N30P60K60 + Ризогумін  А6 А6В2С1 А6В2С2 

Кристалон  А7 А7В2С1 А7В2С2 
P60K60 + Кристалон  А8 А8В2С1 А8В2С2 

N30P60K60 + Кристалон  А9 А9В2С1 А9В2С2 
Ризогумін + Кристалон  А10 А10В2С1 А10В2С2 

P60K60 + Ризогумін + Кристалон  А11 А11В2С1 А11В2С2 
N30P60K60   + Ризогумін + Кристалон  А12 А12В2С1 А12В2С2 

Примітка: (к.) – контроль. 

Дослід 2.  «Вплив добрив та основного обробітку ґрунту на ріст, розвиток, 

урожайність і якість зерна сортів сої культурної» (2007-2011 рр.). 

Фактор А – удобрення: фосфорні та калійні добрива в дозі P60K60, 

мінеральне добриво в дозі N30P60K60, біодобриво Ризогумін (з бактеріальними 

клітинами Bradyrhizobium japonicum М-8, 200 г препарату на гектарну норму 

насіння), Кристалон особливий (водорозчинне комплексне добриво із 

збалансованим співвідношенням макро- та мікроелементів для 

позакореневого підживлення, по 2 кг/га у фазі бутонізації та зелених бобів).  
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Фактор В – сорти сої культурної, занесені до Державного реєстру 

сортів, дозволених для поширення в 2007 році: Агат, Артеміда. 

Фактор С – основний обробіток ґрунту: оранка на глибину 20-22 см; 

дискування на глибину 10-12 см. Схема досліду була трифакторна в 

чотириразовому повторенні (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Схема досліду 2 

Удобрення (фактор А) 
Сорт  
сої 

 (фактор В) 

Основний 
обробіток 

ґрунту 
(фактор С) 

Шифр 
варіанту 

Шифр 
варіанту 

Без добрив (контроль)  А1 

А
га

т 
   

   
   

   
В

1 

ор
ан

ка
 н

а 
гл

иб
ин

у 
20

-2
2 

см
   

   
   

   
   

   
С

1 

ди
ск

ув
ан

ня
 н

а 
гл

иб
ин

у 
10

-1
2 

см
   

   
   

 С
2 

А1В1С1 (к.) А1В1С2 
P60K60  А2 А2В1С1 А2В1С2 

N30P60K60  А3 А3В1С1 А3В1С2 
Ризогумін  А4 А4В1С1 А4В1С2 

P60K60 + Ризогумін  А5 А5В1С1 А5В1С2 
N30P60K60 + Ризогумін  А6 А6В1С1 А6В1С2 

Кристалон  А7 А7В1С1 А7В1С2 
P60K60 + Кристалон  А8 А8В1С1 А8В1С2 

N30P60K60 + Кристалон  А9 А9В1С1 А9В1С2 
Ризогумін + Кристалон  А10 А10В1С1 А10В1С2 

P60K60 + Ризогумін + Кристалон  А11 А11В1С1 А11В1С2 
N30P60K60  + Ризогумін + Кристалон  А12 А12В1С1 А12В1С2 

Без добрив А1 

А
рт

ем
ід

а 
   

   
   

 В
2 

А1В2С1 А1В2С2 
P60K60  А2 А2В2С1 А2В2С2 

N30P60K60 А3 А3В2С1 А3В2С2 
Ризогумін  А4 А4В2С1 А4В2С2 

P60K60 + Ризогумін  А5 А5В2С1 А5В2С2 
N30P60K60 + Ризогумін  А6 А6В2С1 А6В2С2 

Кристалон  А7 А7В2С1 А7В2С2 
P60K60 + Кристалон  А8 А8В2С1 А8В2С2 

N30P60K60 + Кристалон  А9 А9В2С1 А9В2С2 
Ризогумін + Кристалон  А10 А10В2С1 А10В2С2 

P60K60 + Ризогумін + Кристалон  А11 А11В2С1 А11В2С2 
N30P60K60   + Ризогумін + Кристалон  А12 А12В2С1 А12В2С2 

Примітка: (к.) – контроль. 

Дослід 3. «Вплив добрив на ріст, розвиток, урожайність і якість зерна 

сортів квасолі звичайної» (2007-2011 рр.). 
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Фактор А – удобрення: фосфорні та калійні добрива в дозі P60K60, 

мінеральне добриво в дозі N30P60K60, біодобриво Ризобофіт (на основі 

високоефективного штаму Rhizobium phaseoli ФК-6, 1 л препарату на тону 

насіння), Кристалон особливий (водорозчинне комплексне добриво із 

збалансованим співвідношенням макро- та мікроелементів для 

позакореневого підживлення, по 2 кг/га у фазі бутонізації та зелених бобів).  

Фактор В – сорти квасолі звичайної, занесені до Державного реєстру 

сортів, дозволених для поширення в 2007 році: Надія, Буковинка. Схема 

досліду була двофакторна в чотириразовому повторенні (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Схема досліду 3 

Удобрення (фактор А) Сорт квасолі (фактор В) Шифр варіанту 

Без добрив  А1 
Надія  В1 А1В1  (к.) 

Буковинка  В2 А1В2 

P60K60  А2 
Надія  В1 А2В1 

Буковинка  В2 А2В2 

N30P60K60  А3 
Надія  В1 А3В1 

Буковинка  В2 А3В2 

Ризобофіт  А4 
Надія  В1 А4В1 

Буковинка  В2 А4В2 

P60K60 + Ризобофіт  А5 
Надія  В1 А5В1 

Буковинка  В2 А5В2 

N30P60K60 + Ризобофіт  А6 
Надія  В1 А6В1 

Буковинка  В2 А6В2 

Кристалон  А7 
Надія  В1 А7В1 

Буковинка  В2 А7В2 

P60K60 + Кристалон  А8 
Надія  В1 А8В1 

Буковинка  В2 А8В2 

N30P60K60 + Кристалон  А9 
Надія  В1 А9В1 

Буковинка  В2 А9В2 
Ризобофіт + 
Кристалон  А10 

Надія  В1 А10В1 

Буковинка  В2 А10В2 
P60K60 + Ризобофіт + 

Кристалон  А11 
Надія  В1 А11В1 

Буковинка  В2 А11В2 
N30P60K60+ Ризобофіт + 

Кристалон  А12 
Надія  В1 А12В1 

Буковинка  В2 А12В2 
Примітка: (к.) – контроль. 
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Дослід 4. «Вплив органо-мінерального добрива Екогран на ріст, 

розвиток та урожайність зерна сортів квасолі звичайної» (2011-2013 рр.) 

Фактор А – удобрення: мінеральне добриво в дозі N30P60K60, органо-

мінеральне добриво Екогран, Кристалон особливий (водорозчинне 

комплексне добриво для позакореневого підживлення, по 2 кг/га у фазі 

бутонізації та зелених бобів). 

Фактор В – сорти квасолі звичайної, занесені до Державного реєстру 

сортів, дозволених для поширення в Україні [116]: Надія, Буковинка. Схема 

досліду була двофакторна в чотириразовому повторенні (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Схема досліду 4 

Удобрення (фактор А) Сорт квасолі (фактор В) Шифр варіанту 

Без добрив  А1 
Надія  В1 А1В1 (к.) 

Буковинка  В2 А1В2 

N30Р60К60  + Кристалон А2 
Надія  В1 А2В1 

Буковинка  В2 А2В2 

Екогран, 1,5 т/га А3 
Надія  В1 А3В1 

Буковинка  В2 А3В2 
Екогран, 1,5 т/га  + 

Кристалон  А4 
Надія  В1 А4В1 

Буковинка  В2 А4В2 
N30Р60К60  + Кристалон + 

Екогран, 0,3 т/га  А5 
Надія  В1 А5В1 

Буковинка  В2 А5В2 
Примітка: (к.) – контроль. 

 

Важливим фактором успішного виробництва гороху, окрім 

урожайності, є технологічність його вирощування. Найбільший вплив на 

поліпшення технологічності має використання «вусатих» сортів гороху [153, 

206, 271, 272, 424, 484]. Враховуючи те, що шкідливість хвороб у посівах 

гороху в останні роки помітно підвищилася, необхідно посилити заходи 

захисту цієї зернобобової культури. Обробка насіння рекомендованими 

біопрепаратами та мікроелементами підвищує стійкість рослин до кореневої 

гнилі, аскохітозу, несправжньої борошнистої роси [385]. 
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Дослід 5. «Вплив обробки насіння мікробними препаратами 

поліфункціональної дії на урожайність зерна сортів гороху посівного» (2011-

2014 рр.) 

Фактор А – удобрення: мінеральне добриво в дозі N30P60K60, 

біодобриво Ризобофіт (з азотфіксувальними бактеріальними клітинами 

Ryzobium leguminosarum 245 а, 200 г препарату на гектарну норму насіння), 

біодобриво Фосфоентерин (з фосфатмобілізуючими бактеріями Enterobacter 

nimipressuralis, 1 л/т насіння), бактеріальний препарат для запобігання 

грибкових захворювань кореневої системи рослин Біополіцид (зі споровими 

бактеріями Paenibacillus polymyxa, 1 л/т насіння), Кристалон особливий 

(водорозчинне комплексне добриво для позакореневого підживлення, по 

2 кг/га у фазі бутонізації та зелених бобів). 

Фактор В – сорти гороху посівного, занесені до Державного реєстру 

сортів, дозволених для поширення в 2011 році: Царевич, Чекбек, Улус, 

Отаман. Схема досліду була двофакторна в чотириразовому повторенні 

(табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Схема досліду 5 

Біопрепарати (фактор А) Сорт гороху (фактор В) Шифр варіанту 

Фон (N30Р60К60 + 
Кристалон) +  обробка 

насіння водою  
А1 

Царевич  В1 А1В1 (к.) 
Чекбек  В2 А1В2 
Улус  В3 А1В3 

Отаман  В4 А1В4 

Фон + Ризобофіт  А2 

Царевич  В1 А2В1 
Чекбек  В2 А2В2 
Улус  В3 А2В3 

Отаман  В4 А2В4 

Фон + Ризобофіт + 
Фосфоентерин + 

Біополіцид  
А3 

Царевич  В1 А3В1 
Чекбек  В2 А3В2 
Улус  В3 А3В3 

Отаман  В4 А3В4 
Примітка: (к.) – контроль. 

Дослід 6. «Вплив комплексних добрив на урожайність і якість зерна 

сортів сої культурної» (2012-2015 рр.) 
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Фактор А – удобрення: мінеральне добриво в дозі N30P60K60, насіння 

сої згідно схеми досліду обробляли препаратом Ризогумін (з бактеріальними 

клітинами Bradyrhizobium japonicum М-8, 200 г препарату на гектарну норму 

насіння), мікродобривом Вуксал Екстра СоМо (1 л/т насіння), 

мікроелементний комплекс Аватар-1, одержаний за допомогою 

нанотехнологій (2 л/т насіння) і 1 л/га по вегетуючих рослинах; добриво для 

позакореневого підживлення Вуксал Мікроплант під час росту вегетативної 

маси сої – 1,5 л/га,  у фазі бутонізації – 2,5 л/га. 

Фактор В – сорти сої культурної, занесені до Державного реєстру 

сортів, дозволених для поширення в 2012 році: Ксеня, Хуторяночка, Монада, 

Омега вінницька, Феміда. Схема досліду була двофакторна в чотириразовому 

повторенні (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Схема досліду 6 

Удобрення (фактор А) Сорт сої (фактор В) Шифр варіанту 

Фон  (N30P60K60 + Ризогумін)   А1 

Ксеня  В1 А1В1 (к.) 
Хуторяночка  В2 А1В2 

Монада В3 А1В3 
Омега вінницька  В4 А1В4 

Феміда  В5 А1В5 

Фон + Вуксал  А2 

Ксеня  В1 А2В1 
Хуторяночка  В2 А2В2 

Монада  В3 А2В3 
Омега вінницька  В4 А2В4 

Феміда  В5 А2В5 

Фон + Аватар-1 (2 л/т 
насіння)  А3 

Ксеня  В1 А3В1 
Хуторяночка  В2 А3В2 

Монада  В3 А3В3 
Омега вінницька  В4 А3В4 

Феміда  В5 А3В5 

Фон + Аватар-1 (2 л/т 
насіння + двічі 1 л/га 

позакоренево)  
А4 

Ксеня  В1 А4В1 
Хуторяночка  В2 А4В2 

Монада  В3 А4В3 
Омега вінницька  В4 А4В4 

Феміда  В5 А4В5 
Примітка: (к.) – контроль. 
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Предметом досліджень були інтенсивні рекомендовані сорти гороху 

посівного, сої культурної та квасолі звичайної (додаток Б). Головною 

проблемою при вирощуванні гороху посівного завжди було значне вилягання 

посівів, розтріскування бобів і, як результат, великі втрати. У сучасних 

безлисточкових («вусатих») сортів гороху посівного зернового напряму 

використання вищеназвані негативні ознаки практично відсутні. Зокрема, 

заслуговують на увагу такі сорти, як Царевич, Чекбек, Отаман [92].  

Для удобрення використовувалися такі добрива: аміачна селітра – 34,6 

% д.р. (ГОСТ 2-85Е), гранульований суперфосфат – 20 % д.р. (ГОСТ 5956-

78), калій сірчанокислий – 50 % д.р. (ТУ 113-13-17-83), Вуксал Мікроплант 

(7,8% N; 15,7% К2О; 4,7% МgО (вага % до об’єму); 4,7 г/л бору; 7,9 г/л Сu; 15 

г/л Fe; 23,6 г/л Mn; 0,15 г/л Мо; 15,7 г/л Zn; 81 г/л S), Вуксал Екстра СоМо 

(15 г/л Со, 150 г/л Мо) – добриво для обробки насіння бобових культур для 

стимулювання діяльності азотфіксуючих бактерій.  

На посівах гороху, сої і квасолі вносили Кристалон особливий (азот, 

загальний (N) – 18%; фосфор (P2O5) – 18%; калiй (K2O) – 18%; магнiй (Mg) –

1,9% (MgO – 3%); сірка (S) – 2% (SO3 – 5%); бор (B) – 0,025%; мідь (Cu) – 

0,01%; залізо (Fe) – 0,07%; марганець (Mn) – 0,04%; молібден (Mo) – 0,004%; 

цинк (Zn) – 0,025%) , 2 кг/га (у фазі бутонізації та зелених бобів). 

Кристалон – це водорозчинне комплексне добриво із збалансованим 

співвідношенням макро- та мікроелементів на хелатній основі, що не містить 

хлору. 

Аватар-1 – мікроелементний комплекс, створений за допомогою 

нанотехнологій (діюча речовина – біогенні метали Co – 0,0001-0,0025%, Cu – 

0,01-0,08%, Zn – 0,001-0,007%, Fe – 0,0015-0,008%, Mn–0,0005-0,005%, Mo – 

0,00001-0,0025%, Mg – 0,01-0,08%, наночастки карбоксилатів природних 

кислот). 

Для передпосівної обробки насіння досліджуваних культур 

використовували біопрепарати Ризогумін, Ризобофіт, Фосфоентерин, 

Біополіцид (додаток В). 
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Перед закладанням дослідів проводили відбір проб для агрохімічного 

дослідження ґрунту згідно ДСТУ 4287-2004 [496] і визначали такі показники: 

-  вміст гумусу згідно з ДСТУ 4287-2004 [496]; 

-  рН інструментальним методом згідно ДСТУ ISO 10390:2001 [495]; 

-  гідролітичну кислотність за методом Каппена в модифікації ЦІНАО [94]; 

-  вміст лужногідролізованого азоту за методом Корнфілда [325]; 

- рухомі сполуки фосфору і калію за модифікованим методом Чірікова 

(ДСТУ 4115-2002) [100]. 

Після збирання попередника проводили лущення стерні на 6-8 см  

ЛДГ-15. Основний обробіток ґрунту здійснювали на глибину 20-22 см за 

допомогою полиневого плуга, а поверхневий обробіток виконували на 

глибину 10-12 см – БДТ-7А. Під основний обробіток ґрунту вносили 

фосфорні та калійні добрива, відповідно до схеми досліду. Навесні 

проводили ранньовесняне боронування, вирівнювання та наступне 

розпушування ґрунту на глибину загортання насіння. Під передпосівну 

культивацію вносили аміачну селітру відповідно до схеми досліду. Площа 

посівної ділянки становила 70,85 м2, облікової – 50,04 м2. Збирання врожаю 

досліджуваних культур здійснювали комбайном SAMPO-500. Облік 

врожайності проводили поділяночно, з кожної ділянки відбирали зразки 

зерна для визначення вологості, засміченості та якісних показників. 

Фенологічні спостереження проводили окомірно своєчасно в усіх 

польових дослідах. У зернобобових культур відмічали дати повних сходів (у 

гороху з’являються проростки, у квасолі та сої розкрилися сім’ядолі над 

поверхнею ґрунту, при цьому рядки чітко визначаються), початок цвітіння 

(розкрилися пелюстки перших квіток), кінець цвітіння (зачатки  суцвіть   у    

пазухах верхнього листка не розвиваються, вони  починають засихати, тільки 

у деяких оглянутих рослин залишилися квіти), дозрівання (перші боби 

пожовтіли (побуріли), їх насіння має характерне забарвлення для даного 

сорту). Початок фази відмічали, коли до неї вступило 10-15% рослин, повну 

фазу – 70-75% рослин [97]. 



 
 

104 

Облік густоти посівів проводили у фазі повних сходів і перед 

збиранням урожаю. Облік густоти у фазу повних сходів, знаючи норму 

висіву, дає змогу визначити польову схожість. Облік густоти перед 

збиранням урожаю дає змогу розрахувати збереженість рослин за 

вегетаційний період за формулою: П= , де 

П – збереження рослин, %; З – кількість рослин перед збиранням, 

шт./м2; С – кількість рослин на час повних сходів, шт./м2; 100 – число для 

перерахунку в проценти. Для обліку густоти використовували вибірковий 

метод, формуючи вибірку з відрізків усіх рядків по діагоналі, охоплюючи 

всю довжину ділянки. При цьому довжину відрізка розраховували діленням 

довжини ділянки на обліковій площі на кількість рядків. Підсумувавши 

кількість рослин на всіх відрізках, і помноживши цю величину на кількість 

рядків, визначали загальну кількість рослин на обліковій площі, яка і буде 

характеризувати густоту посівів у конкретному варіанті [281]. 

 Визначення висоти рослин проводили шляхом заміру на закріплених 

кілочками 25 рослинах у триразовій повторності на двох несуміжних 

повтореннях [97]. 

Визначення урожаю проводили суцільним обмолотом облікової 

ділянки комбайном Сампо-500. За необхідності на облікових ділянках 

виділяли виключки. Перед збиранням урожаю зерна з облікових ділянок 

збирали спочатку урожай на виключках та захисних смугах, щоб не 

змішувати цю продукцію з обліковою. Збирали облікові ділянки прямим 

комбайнуванням. Після збирання кожної ділянки зерно затарювали у 

мішечок, куди вкладали етикетку із зазначенням номера ділянки, назви 

варіанта і номера повторення. Після обмолочування мішечки із зерном 

транспортували у лабораторне приміщення. Зваживши зерно, з кожного 

мішка відібрали середню (з верхньої середньої і нижньої частини об’єму) 

пробу масою 1-2 кг для визначення вологості, засміченості та якісних 

показників. Перші два показники використовували для перерахунку 
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бункерної  маси зерна в кілограмах з ділянки на врожайність у тони з 1 га 

[281]. 

Для визначення маси 1000 насінин зважували дві наважки по 500 

насінин з точністю до 0,01 г. Якщо при цьому різниця між масами взятих 

наважок перевищувала 3%, відбирали і зважували третю наважку [281]. 

Аналіз структури врожаю проводили за пробним снопом. Аналізуючи 

снопові зразки зернобобових культур, визначали загальну кількість стебел у 

снопі; кількості продуктивних стебел у снопі; кількості непродуктивних 

стебел у снопі; висоти прикріплення нижніх бобів – за вимірюванням 

відстані від кореневої шийки до місця прикріплення нижнього бобу у 25 

рослин, взятих зі снопового зразка; середню кількість бобів на рослині, 

аналізуючи 25 рослин; середню кількість зерен, масу 1000 зерен і середню 

масу зерна у бобі на тих самих 25 рослинах [97]. 

Визначення площі листкового апарату проводили методом висічок 

[418]: на дослідних ділянках відбирали по 20 типових рослин, зривали з них 

усе листя і зважували. Потім за допомогою свердла (у вигляді металевої 

трубки певного діаметра і загостреними краями) відбирали з цих листків по 

50 висічок загальною площею не менше 20 см2. Після зважування висічок 

загальну листкову масу у пробі визначали за формулою: 

П= ,  де: 

П – загальна площа листя у пробі, см2; 

n – маса листя в пробі, г; 

     п – площа однієї висічки, см; 

      к – кількість висічок, шт.; 

     м – маса висічок, г. 

Визначення кількості і маси бульбочок проводили методом монолітів, 

накладанням рамки розміром 300х167 мм (0,05 м2). Так, знаючи площу 

моноліту і середню густоту рослин, визначали кількість і масу бульбочок на 

одній рослині [330]. 
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Для визначення симбіотичної продуктивності зернобобових культур 

користувалися показниками загального і активного симбіотичних потенціалів 

[330]. Активний симбіотичний потенціал (АСП) розраховували за формулою: 

 АСП = М1+М2 Т , де: 

                  2 

Т - період між двома сусідніми строками аналізу, днів; 

М1+М2  середня маса бульбочок з леггемоглобіном за період Т, кг/га. 
      2 

 

Висновки до розділу: 

1. Аналіз кліматичних умов за 2007-2015 рр. показав, що усі роки та 

вегетаційні періоди були значно теплішими за середній багаторічний 

показник. За рівнем зволоження роки, в які проводилися дослідження, були 

досить контрастними, проте навіть в окремі роки та вегетаційні періоди з 

режимом зволоження, близьким до середньобагаторічного, спостерігався 

нерівномірний розподіл опадів за місяцями. 

2. Ґрунтовий покрив зони Лісостепу західного складний, місцями дуже 

строкатий. При цьому переважають чорноземи типові, чорноземи опідзолені, 

темно-сірі і сірі лісові ґрунти, які за неправильного сільськогосподарського 

використання швидко знижують свою родючість. 
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РОЗДІЛ 3.  

РІСТ ТА РОЗВИТОК ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР ЗАЛЕЖНО ВІД 

СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ, СПОСОБУ ОСНОВНОГО 

ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА СИСТЕМ ЖИВЛЕННЯ 

 

Густота посіву є вирішальним фактором формування урожайності всіх 

зернобобових культур. Оптимальною для кожного сорту в конкретних 

ґрунтово-кліматичних умовах є така густота рослин, яка забезпечує 

максимальну їхню фотосинтетичну і симбіотичну діяльність, ефективне 

використання ґрунтової родючості, ріст індивідуальної продуктивності 

рослин і формування високої врожайності насіння [17].  

Розвиток рослин зернобобових від посіву до збирання, включаючи 

процеси росту і диференціації, можна поділити на декілька етапів: 

проростання і сходи; утворення перших листків; періоди інтенсивного росту; 

формування бутонів; цвітіння; дозрівання [417]. Багаторічні фенологічні 

спостереження дають можливість визначити строки сівби, збирання, 

внесення добрив та інших агрозаходів. Але спостереження за фенологічними 

фазами не дає повної картини процесу утворення того чи іншого органу 

рослини. Тому важливо знати органотворні процеси і міжфазні періоди [146]. 

Чутливість до погодних умов у фази цвітіння та дозрівання і відносно 

тривалий період генеративного розвитку – основні причини нестабільності 

врожаїв зернобобових культур [417]. 

В останні роки густоті рослин приділяється все більше уваги. 

Отримання високої польової схожості насіння гороху та максимальне 

збереження рослин до збирання – визначальний фактор формування 

високопродуктивних агрофітоценозів гороху. Наприклад, щоб одержати 

урожай з рівнем 5 т/га, густота перед збиранням має становити не менше 105-

110 рослин/м2 [146]. 

 Серед сортів сої, занесених до Реєстру, є сорти здатні до гілкування, із 

слабким гілкуванням і ті, які за оптимальної густоти не утворюють гілок на 
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рослині. Слід враховувати здатність сої підвищувати індивідуальну 

продуктивність її рослин при збільшенні площі живлення і відповідно 

знижувати при зменшенні її, що значною мірою регулює величину урожаю, а 

інколи нівелює залежно від густоти рослин у посіві [17].  

Квасоля звичайна характеризується високою пластичністю. Відповідно, 

високі урожаї насіння можна одержати за різних норм висіву. Проте недобір 

зерна квасолі у виробничих умовах відбувається головним чином через 

надмірну зрідженість посівів. Надмірне загущення також може призвести до 

зниження урожаю, особливо при нестачі вологи. Однак на загущених посівах 

вище прикріплюються нижні боби, що полегшує механізоване збирання 

[382]. 

Тому для гороху, сої та квасолі особливо важливо проводити детальний 

аналіз впливу досліджуваних факторів на формування густоти посівів та фази 

росту і розвитку цих зернобобових культур. 

 

3.1. Формування густоти посівів рослин гороху залежно від 

сортових особливостей, способу основного обробітку ґрунту та систем 

живлення 

 

У досліді горох висівали рекомендованою для середньостиглих сортів 

нормою для зони Лісостепу 1,4 млн. схожих насінин на 1 га [146]. На 

зрідження посівів впродовж вегетаційного періоду впливали гідротермічні 

умови, ураження рослин шкідниками та хворобами і особливості 

агротехніки.  

Проте, густота рослин залежала в більшій мірі від основного обробітку 

ґрунту, сорту гороху та удобрення. В середньому за період проведення 

досліджень найвищий показник польової схожості насіння за проведення 

оранки становив 92,4% і був у сорту гороху Елегант на варіанті без внесення 

добрив. Найменшою польова схожість насіння гороху на фоні полицевого 

обробітку ґрунту була на рівні 88,6% і виявлена у сорту гороху Елегант на 
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варіанті із використанням мінеральних добрив в нормі P60K60 + Ризогумін + 

Кристалон (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Густота стояння рослин гороху залежно від способу основного 

обробітку ґрунту,  сорту та систем живлення (середнє за 2007-2011 рр.) 

С
ор

т 

Удобрення 

Кількість  рослин 
Польова 
схожість 

насіння, % 

Виживання 
рослин,  

% 
на час  повних 

сходів,  
тис./га 

перед 
збиранням, 

тис./га 
о. д. о. д. о. д. о. д. 

Ел
ег

ан
т 

Без добрив (к.) 1294,0 1266,7 1163,8 1122,6 92,4 90,5 89,9 88,5 
P60K60 1278,9 1265,6 1169,1 1137,0 91,4 90,4 91,4 89,8 

N30P60K60 1251,3 1237,6 1145,1 1111,0 89,4 88,4 91,5 89,8 
Ризогумін 1276,5 1254,4 1167,6 1126,3 91,2 89,6 91,5 89,8 

P60K60 + Ризогумін 1276,1 1255,1 1171,4 1141,8 91,2 89,7 91,8 91,0 
N30P60K60 + Ризогумін 1252,3 1232,7 1158,7 1106,6 89,5 88,1 92,5 89,8 

Кристалон 1287,7 1280,3 1173,7 1163,0 92,0 91,5 91,1 90,8 
P60K60 + Кристалон 1261,1 1258,6 1165,2 1152,3 90,1 89,9 92,4 91,6 

N30P60K60 + Кристалон 1257,2 1234,1 1152,4 1111,7 89,8 88,2 91,7 90,1 
Ризогумін  + Кристалон 1284,9 1269,5 1166,4 1158,8 91,8 90,7 90,8 91,3 

P60K60  + Ризогумін + 
Кристалон 1240,4 1236,2 1154,8 1128,5 88,6 88,3 93,1 91,1 

N30P60K60   +  Ризогумін + 
Кристалон 1259,3 1227,5 1154,0 1110,0 90,0 87,7 91,6 90,4 

С
ві

т 

Без добрив  1289,8 1270,2 1156,4 1132,3 92,1 90,7 89,7 89,1 
P60K60 1282,8 1270,5 1175,9 1144,8 91,6 90,8 91,7 90,1 

N30P60K60 1272,6 1249,5 1156,2 1132,6 90,9 89,3 90,9 90,6 
Ризогумін 1284,5 1272,6 1179,2 1126,5 91,8 90,9 91,8 88,5 

P60K60 + Ризогумін 1265,6 1256,5 1166,0 1145,0 90,4 89,8 92,1 91,1 
N30P60K60 + Ризогумін 1259,3 1240,4 1159,9 1111,9 90,0 88,6 92,1 89,6 

Кристалон 1284,9 1262,8 1176,1 1136,2 91,8 90,2 91,5 90,0 
P60K60 + Кристалон 1278,6 1260,4 1190,2 1145,6 91,3 90,0 93,1 90,9 

N30P60K60 + Кристалон 1256,5 1250,6 1142,3 1132,9 89,8 89,3 90,9 90,6 
Ризогумін  + Кристалон 1280,0 1264,2 1187,3 1140,6 91,4 90,3 92,8 90,2 

P60K60  + Ризогумін + 
Кристалон 1277,2 1271,6 1194,6 1165,6 91,2 90,8 93,5 91,7 

N30P60K60   +  Ризогумін + 
Кристалон 1245,7 1246,0 1148,4 1180,6 89,0 89,0 92,2 89,9 

 1270,7 1255,6 1165,6 1136,0 90,8 89,7 91,7 90,3 
Sх 15,1 14,8 13,8 19,2 1,1 1,0 0,9 0,9 

V, % 1,2 1,2 1,2 1,7 1,2 1,2 1,0 0,9 
Примітка: (к.) – контроль; о. – оранка (20-22 см);  

д. – дискування (10-12 см) 
 

Тобто, польова схожість насіння на цьому варіанті досліду була 

нижчою контрольного показника на 3,8%. Найменша кількість рослин у 
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сорту гороху Світ на час повних сходів (1245,7 тис./га) виявлена при внесенні 

мінеральних добрив в дозі N30P60K60 та обробки насіння Ризогуміном з 

Кристалоном. 

Що стосується виживання рослин гороху, то найбільша кількість 

рослин перед збиранням (1194,6 тис./га) була у сорту гороху Світ за 

застосування полицевого обробітку ґрунту та внесення добрив: P60K60 + 

Ризогумін + Кристалон при виживанні рослин 93,5%, що перевищило 

показник контролю на 3,6%. У сорту гороху Елегант найбільша кількість 

рослин перед збиранням (1169,1 тис./га) виявлена на варіанті з внесенням 

лише фосфорних та калійних добрив у дозі P60K60 при виживанні рослин 

91,4%, що на 1,5% перевищило контрольний варіант. 

За умов проведення поверхневого обробітку ґрунту, кількість рослин 

на час повних сходів та перед збиранням обох сортів гороху була дещо 

меншою порівняно із полицевим обробітком ґрунту. Так, в середньому за 

роки проведення досліджень найбільший показник польової схожості насіння 

становив 91,5% і був виявлений у сорту гороху Елегант на варіанті з 

внесенням Кристалону, а оскільки Кристалон вносився по вегетуючих 

рослинах, то він, практично, не мав ніякого впливу на схожість насіння. 

У сорту гороху Світ найбільший показник польової схожості насіння 

(90,9%) відмічено на варіанті з обробкою насіння Ризогуміном, а це було 

лише на 0,4% більше за показник на контролі. Найменшою польова схожість 

насіння гороху була на рівні 88,1 % і виявлена у сорту гороху Елегант на 

варіанті із використанням таких добрив – N30P60K60 + Ризогумін. Визначений 

показник був на 2,4% меншим порівняно із контрольним варіантом. 

При визначенні виживання рослин гороху за поверхневого обробітку 

ґрунту нами було виявлено, що найбільший відсоток збереження (91,7%) був 

у сорту гороху Світ на варіанті із застосуванням P60K60 + Ризогумін + 

Кристалон. Визначений показник був на 1,8% меншим порівняно із 

відповідним варіантом за полицевого обробітку ґрунту. 
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Найменший же відсоток виживання рослин в досліді виявлений на рівні 

88,5% у сорту гороху Елегант  на варіанті без застосування добрив. При 

порівняні із полицевим способом основного обробітку ґрунту встановлене 

виживання рослин було на 1,2 % менше за найнижчий показник збереженості 

рослин, який виявлений у сорту гороху Світ на варіанті без застосування 

добрив. Способи основного обробітку ґрунту впливали на польову схожість 

насіння та виживання рослин гороху, а вищу густоту стояння рослин перед 

збиранням забезпечував полицевий обробіток ґрунту. 

При нормі висіву 1400 тис./га схожих насінин, найбільша кількість 

рослин на час повних сходів відзначалася у сорту гороху Чекбек (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Густота стояння рослин гороху  залежно від сорту та обробки насіння 

біологічними препаратами (середнє за 2011-2014 рр.) 

С
ор

т 

Удобрення 

Кількість 
рослин на час 
повних сходів, 

тис./га 

Кількість 
рослин перед 
збиранням, 

тис./га 

Польова 
схожість 
насіння, 

% 

Виживання 
рослин,  

% 

Ц
ар

ев
ич

 Фон (N30P60K60 + Кристалон), 
обробка насіння водою (к.)  1232,2 1107,0 88,0 89,8 

Фон + Ризобофіт 1235,6 1117,9 88,3 90,5 
Фон + Ризобофіт + 

Фосфоентерин + Біополіцид 1246,7 1137,4 89,1 91,2 

Че
кб

ек
 Фон, обробка насіння водою 1238,8 1112,7 88,5 89,8 

Фон + Ризобофіт 1240,9 1120,6 88,6 90,3 
Фон + Ризобофіт + 

Фосфоентерин + Біополіцид 1260,3 1142,3 90,0 90,6 

У
лу

с 

Фон, обробка насіння водою 1227,2 1078,6 87,7 87,9 
Фон + Ризобофіт 1234,8 1094,6 88,2 88,6 

Фон + Ризобофіт + 
Фосфоентерин + Біополіцид 1244,5 1109,4 88,9 89,1 

О
та

ма
н Фон, обробка насіння водою 1230,1 1107,0 87,9 90,0 

Фон + Ризобофіт 1234,2 1113,5 88,2 90,2 
Фон + Ризобофіт + 

Фосфоентерин + Біополіцид 1244,9 1130,8 88,9 90,8 

 1239,2 1114,3 88,5 89,9 
Sх 9,0 17,7 0,6 0,9 

V, % 0,7 1,6 0,7 1,0 
Примітка: (к.) – контроль. 
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Так, на варіанті без обробки насіння біопрепаратами густота посіву в 

середньому складала 1238,8 тис./га, що становило 88,5% польової схожості 

насіння. Дещо нижчий показник був у сорту гороху Отаман, де кількість 

рослин на час повних сходів була на рівні 1234,2 тис./га і це складало 87,9% 

польової схожості насіння. Найменшою польова схожість насіння на 

контролі була на рівні   87,7 % і виявлена у сорту гороху Улус. 

Попередніми дослідженнями науковців встановлено позитивний вплив 

Біополіциду на схожість насіння різних культур [188]. У наших дослідженнях 

використання Ризобофіту, Фосфоентерину та Біополіциду також 

підвищувало польову схожість насіння гороху. Тому, якщо обробка насіння 

гороху лише Ризобофітом підвищувала схожість на 0,1-0,5%, то комплексне 

використання усіх трьох біопрепаратів підвищувало схожість на 1-1,5%. 

Відповідно, максимально підвищувалася польова схожість від зазначених 

препаратів у сорту гороху Чекбек. 

Що стосується виживання рослин дослідних сортів гороху, то обробка 

насіння біопрепаратами суттєво збільшувала кількість рослин перед 

збиранням. Найменшою кількість рослин перед збирання була на рівні  

1078,6 тис./га у сорту гороху Улус без обробки насіння біопрепаратами, а 

виживання рослин на цьому варіанті становило 87,9 %. На контролі (сорт 

гороху Царевич без обробки насіння біопрепаратами) кількість рослин на час 

збирання культури була на рівні 1107,0 тис./га і це становило 89,8% від 

польової схожості насіння. Без проведення обробки насіння біопрепаратами 

найбільша кількість рослин перед збиранням (1112,7 тис./га) виявлена у 

сорту гороху Чекбек.  У сорту гороху Царевич при обробці насіння 

Ризобофітом виживання рослин склало 90,5% від польової схожості насіння, 

що перевищувало на 0,7% показник на контролі.  

Обробка насіння Ризобофітом, Фосфоентерином та Біополіцидом 

підвищила виживання рослин сорту гороху Царевич до 91,2%. У сорту 

гороху Чекбек також кращому збереженню рослин сприяла сумісна обробка 

насіння Ризобофітом, Фосфоентерином та Біополіцидом. На цьому варіанті 
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перед збиранням гороху було 1142,3 тис./га рослин, і це був найвищий 

показник у досліді. Сорт гороху Улус характеризувався найнижчою 

кількістю рослин у досліді перед збиранням за використання біопрепаратів. В 

меншій мірі (лише на 0,2-0,8%) впливали біопрепарати на зростання 

показника виживання рослин сорту гороху Отаман. 

Отже, виживання рослин гороху залежало від особливостей сорту і 

використання біопрепаратів. Найбільша кількість рослин перед збиранням 

була у сорту гороху Чекбек, а відсоток виживання рослин гороху – у сорту 

Царевич – в дослідах за  обробки насіння Ризобофітом, Фосфоентерином та 

Біополіцидом. 
 

3.2. Формування густоти посівів рослин сої залежно від сортових 

особливостей, способу основного обробітку ґрунту та систем живлення 

 

Сорт – це біологічний організм, який потребує відповідного 

просторового і кількісного розміщення на площах, які визначаються 

способом сівби та густотою рослин [201]. Також відмічено позитивну 

залежність між урожайністю та польовою схожістю насіння сої [355]. 

За результатами досліджень, проведених нами у 2007-2011 рр. 

встановлено, що при полицевому обробітку ґрунту і нормі висіву насіння 

600 тис./га найбільша кількість рослин обох сортів сої на час повних сходів 

відзначалася на варіантах без інокуляції насіння та без внесення мінеральних 

добрив. Найвищі відсотки польової схожості насіння встановлені на 

варіантах без застосування добрив, а найнижчі – на варіантах із внесенням 

N30P60K60, але у сорту сої Агат зниження польової схожості на фоні N30P60K60 

відзначене лише на 1% порівняно з варіантом без удобрення, у сорту сої 

Артеміда – на 1,1%. У результаті наших досліджень встановлено, що 

коливання виживання рослин сої по роках в першу чергу обумовлено 

погодними умовами вегетаційного періоду. В середньому за роки досліджень 
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збереженість рослин до збирання при полицевому обробітку ґрунту  

становила 91,2-93,3% (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Густота стояння рослин сої залежно від способу основного 

обробітку ґрунту,  сорту та систем живлення (середнє за 2007-2011 рр.) 

С
ор

т 

Удобрення 

Кількість  рослин 
Польова 
схожість 

насіння, % 

Виживання 
рослин,  

% 
на час  повних 

сходів,  
тис./га 

перед 
збиранням, 

тис./га 

о. д. о. д. о. д. о. д. 

А
га

т 

Без добрив (к.) 536,2 511,9 489,1 467,1 89,4 85,3 91,2 91,2 
P60K60 534,5 510,6 493,5 465,4 89,1 85,1 92,3 91,1 

N30P60K60 530,1 505,4 491,8 469,7 88,4 84,2 92,8 92,9 
Ризогумін 535,4 509,8 490,6 467,3 89,2 85,0 91,6 91,7 

P60K60 + Ризогумін 533,3 509,8 493,0 470,8 88,9 85,0 92,4 92,3 
N30P60K60 + Ризогумін 530,4 505,9 493,6 468,6 88,4 84,3 93,1 92,6 

Кристалон 536,6 512,6 489,7 465,7 89,4 85,4 91,3 90,9 
P60K60 + Кристалон 533,0 508,4 493,5 470,5 88,8 84,7 92,6 92,5 

N30P60K60 + Кристалон 529,9 504,9 492,4 468,4 88,3 84,2 92,9 92,8 
Ризогумін  + Кристалон 535,6 510,8 490,4 465,3 89,3 85,1 91,6 91,1 

P60K60  + Ризогумін + 
Кристалон 533,5 508,5 493,7 471,5 88,9 84,8 92,5 92,7 

N30P60K60   +  Ризогумін + 
Кристалон 531,8 505,1 492,9 470,3 88,6 84,2 92,7 93,1 

А
рт

ем
ід

а 

Без добрив  536,5 512,0 490,7 465,8 89,4 85,3 91,5 91,0 
P60K60 533,1 507,4 493,7 469,2 88,9 84,6 92,6 92,5 

N30P60K60 530,3 500,1 493,6 468,3 88,4 83,4 93,1 93,6 
Ризогумін 536,6 510,3 491,6 465,8 89,4 85,1 91,6 91,3 

P60K60 + Ризогумін 533,3 507,4 494,9 469,8 88,9 84,6 92,8 92,6 
N30P60K60 + Ризогумін 530,9 500,4 494,3 468,4 88,5 83,4 93,1 93,6 

Кристалон 535,8 510,0 490,3 465,8 89,3 85,0 91,5 91,3 
P60K60 + Кристалон 533,7 504,7 494,7 469,9 89,0 84,1 92,7 93,1 

N30P60K60 + Кристалон 530,0 500,5 494,5 471,5 88,3 83,4 93,3 94,2 
Ризогумін  + Кристалон 535,8 511,9 491,0 463,6 89,3 85,3 91,6 90,6 

P60K60  + Ризогумін + 
Кристалон 532,8 503,6 494,4 472,0 88,8 84,3 92,8 93,4 

N30P60K60   +  Ризогумін + 
Кристалон 530,2 500,4 494,6 471,3 88,4 83,4 93,3 94,2 

 533,3 507,2 492,6 468,4 88,9 84,5 92,3 92,3 
Sх 2,4 4,0 1,8 2,4 0,4 0,6 0,7 1,1 

V, % 0,4 0,8 0,4 0,5 0,4 0,8 0,7 1,2 
Примітка: (к.) – контроль; о. – оранка (20-22 см);  

д. – дискування (10-12 см) 
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На фоні поверхневого обробітку ґрунту відзначалася подібна тенденція 

у формуванні густоти посівів сої, але показники були дещо меншими. Так, у 

сорту сої Агат на варіанті без застосування мінеральних добрив густота 

посіву складала 511,9 тис./га, що становило 85,3% польової схожості насіння, 

що на 4,3% менше порівняно із варіантом сівби сої сорту Агат на фоні без 

удобрення при оранці. Найменшою польова схожість насіння сої за 

поверхневого обробітку ґрунту була на рівні 83,4% у сорту сої Артеміда на 

варіантах із внесенням добрив в дозах N30P60K60; N30P60K60 + Ризогумін і 

N30P60K60 + Ризогумін + Кристалон.  

Що стосується виживання рослин сої при поверхневому обробітку 

ґрунту, то найбільша кількість рослин перед збиранням (472,0 тис./га) була у 

сорту сої Артеміда при застосуванні мінеральних добрив в нормі P60K60 + 

Ризогумін + Кристалон при виживанні рослин 93,4% від польової схожості 

насіння і це перевищувало показник контролю на 2,2%. Найменшою 

кількість рослин перед збирання була на рівні 463,6 тис./га у сорту сої 

Артеміда без внесення мінеральних добрив та при використанні Ризогуміну і 

Кристалону з найнижчим у досліді відсотком виживання рослин – 90,6%.  

Отже, як за полицевого, так і поверхневого обробітку ґрунту виявлено, 

що внесення мінеральних добрив зменшує відсоток польової схожості 

насіння сої. Внесення мінеральних добрив і обробка насіння Ризогуміном та 

позакореневе підживлення посівів Кристалоном сприяли кращому 

виживанню рослин сої. 

В 2012-2015 рр. нами продовжено дослідження щодо впливу удобрення 

на формування густоти посівів таких сортів сої, як Ксеня, Хуторяночка, 

Монада, Омега вінницька та Феміда [446].  

Густота рослин сої щоразу уточнюється залежно від скоростиглості 

сорту, родючості ґрунту, кількості опадів тощо [17]. На основі багаторічних 

досліджень Інституту кормів НААН [ 23, 197], сучасні сорти сої в умовах 

Лісостепу рекомендується висівати з густотою рослин 600 тис./га. 



 
 

116 

У наших дослідженнях в середньому за 2012-2015 рр. високий 

показник польової схожості насіння був виявлений у сорту сої Ксеня – 87,2% 

на варіанті фонового удобрення. Цей показник був на 1,9% більшим 

порівняно із густотою сорту сої Хуторяночка (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Густота стояння рослин сої залежно від сорту і систем живлення  

(середнє за 2012-2015 рр.) 

С
ор

т 

Удобрення 

Кількість 
рослин на час 
повних сходів, 

тис./га 

Кількість 
рослин 
перед 

збиранням, 
тис./га 

Польова 
схожість 
насіння, 

% 

Виживання 
рослин,  

% 

К
се

ня
 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін) (к.)  523,2 458,3 87,2 87,6 
Фон + Вуксал 522,0 463,0 87,0 88,7 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 517,2 454,6 86,2 87,9 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 517,2 459,3 86,2 88,8 

Х
ут

ор
ян

оч
ка

 Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  511,8 451,4 85,3 88,2 
Фон + Вуксал 512,4 459,6 85,4 89,7 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 504,6 450,6 84,1 89,3 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 504,0 452,6 84,0 89,8 

М
он

ад
а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  525,6 480,3 87,6 91,4 
Фон + Вуксал 526,4 487,2 87,7 92,6 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 521,1 475,4 86,9 91,2 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 520,7 480,2 86,7 92,2 

О
ме

га
   

ві
нн

иц
ьк

а Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  521,2 471,3 86,9 90,4 
Фон + Вуксал 519,6 479,5 86,6 92,3 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 514,1 469,0 85,7 91,2 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 514,6 473,8 85,8 92,1 

Ф
ем

ід
а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  521,5 471,9 86,9 90,5 
Фон + Вуксал 522,5 477,8 87,1 91,4 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 515,6 466,2 85,9 90,4 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 515,2 472,1 85,8 91,6 

 517,5 467,7 86,2 90,4 
Sх 6,1 11,0 1,0 1,5 

V, % 1,2 2,3 1,2 1,7 
Примітка: (к.) – контроль. 



 
 

117 

Максимальну густоту сходів на варіанті без використання мікродобрив 

забезпечив сорт сої Монада – 87,6% від кількості висіяних схожих насінин. 

Обробка насіння сої перед висівом мікродобривом Аватар-1 спричиняла 

деяке зниження польової схожості насіння усіх сортів сої. Зокрема, кількість 

рослин на час повних сходів у сорту сої Ксеня знижувався з 523,2 тис./га на 

контролі до 517,2 тис./га на варіанті з обробкою насіння мікродобривом. 

Польова схожість сорту сої Хуторяночка на варіанті з обробкою насіння 

мікродобривом становила 84,1 % або була меншою за контроль на 1,2%. У 

сортів сої Монада, Омега вінницька та Феміда польова схожість на варіанті з 

обробкою насіння мікродобривом знижувалася порівняно з контролем на 0,7, 

1,2 та 1,0% відповідно. Загалом було встановлено, що польова схожість сої 

залежала від сортових особливостей та обробки насіння мікродобривом. 

Внаслідок цього найвищі відсотки польової схожості насіння встановлені у 

сортів сої Ксеня та Монада на варіантах без застосування мікродобрива 

Аватар-1, а найнижчі –  у сорту Хуторяночка на варіанті із застосуванням 

зазначеного мікродобрива.  

Обробка посівів мікродобривами Вуксал та Аватар-1 підвищувала 

виживання рослин до збирання. Більш ефективним виявилося використання 

Вуксалу. Зокрема, у сорту сої Хуторяночка за використання Вуксалу 

виживання рослин зросло на 1,5%, а у сорту сої Омега вінницька – на 1,9%. 

Отже, виживання рослин сої залежало від особливостей сорту і використання 

мікродобрив. Найбільший показник виживання рослин у досліді становив 

92,6% у сорту сої Монада на варіанті з використанням Вуксалів. 

 
3.3. Формування густоти посівів рослин квасолі залежно від 

сортових особливостей та систем живлення 

 
За даними Ф.С. Стаканова [382], при нормальній густоті посіву до 

збирання повинно зберегтися не менше 260-280 тис./га рослин квасолі. Тому 

дуже важливо проаналізувати, як фактори, що вивчаються в досліді, 

впливають на одержання своєчасних, рівномірних сходів квасолі заданої 
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густоти та збереження рослин до збирання. За результатами наших 

п’ятирічних досліджень встановлено, що найбільша кількість рослин на час 

повних сходів відзначалася у сорту квасолі Надія. На контролі (сорт квасолі 

Надія без удобрення) кількість рослин на час повних сходів була на рівні 

410,5 тис./га і це складало 91,2% польової схожості насіння (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Густота стояння рослин квасолі залежно від сорту та систем 

живлення (середнє за 2007-2011 рр.) 

С
ор

т 

Удобрення 

Кількість 
рослин на час 
повних сходів, 

тис./га 

Кількість 
рослин перед 
збиранням, 

тис./га 

Польова 
схожість 
насіння, 

% 

Виживання 
рослин,  

% 

Н
ад

ія
 

Без добрив (к.) 410,5 366,8 91,2 89,4 
P60K60 405,8 360,1 90,2 88,7 

N30P60K60 398,8 357,5 88,6 89,6 
Ризобофіт 406,8 355,9 90,4 87,4 

P60K60 + Ризобофіт 403,3 358,6 89,6 88,9 
N30P60K60 + Ризобофіт 400,4 358,2 89,0 89,5 

Кристалон 407,6 357,9 90,6 87,8 
P60K60 + Кристалон 404,2 359,5 89,8 87,8 

N30P60K60 + Кристалон 400,5 355,0 89,0 88,6 
Ризобофіт + Кристалон 407,1 357,7 90,5 87,9 

P60K60 + Ризобофіт + Кристалон 404,1 362,6 89,8 89,7 
N30P60K60  + Ризобофіт + Кристалон 400,5 358,9 89,0 89,6 

Бу
ко

ви
нк

а 

Без добрив  408,0 360,1 90,7 88,3 
P60K60 404,6 364,0 89,9 90,0 

N30P60K60 397,5 357,6 88,3 90,0 
Ризобофіт 405,6 356,8 90,1 88,0 

P60K60 + Ризобофіт 404,5 364,0 89,9 90,0 
N30P60K60 + Ризобофіт 398,3 361,5 88,5 90,8 

Кристалон 406,4 359,1 90,3 88,4 
P60K60 + Кристалон 403,0 364,3 89,6 90,4 

N30P60K60 + Кристалон 399,7 364,1 88,8 91,1 
Ризобофіт + Кристалон 406,0 358,4 90,2 88,3 

P60K60 + Ризобофіт + Кристалон 403,4 366,1 89,6 90,8 
N30P60K60  + Ризобофіт + Кристалон 398,7 363,7 88,6 91,2 

 403,5 360,3 89,7 89,2 
Sх 3,5 3,3 0,8 1,1 

V, % 0,9 0,9 0,9 1,3 
Примітка: (к.) – контроль. 
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Найменшою кількість рослин на час повних сходів (397,5 тис./га) 

виявлена у сорту Буковинка при внесенні мінерального добрива в дозі 

N30P60K60. Польова схожість насіння на вказаному варіанті становила 88,3% 

або була меншою за контроль на 2,9%. За даними наших досліджень 

встановлено, що польова схожість насіння квасолі залежала від мінеральних 

добрив, які вносились, і внаслідок цього, найвищі відсотки польової схожості 

насіння встановлені на варіантах без застосування добрив, а дещо нижчі – на 

варіантах із внесенням N30P60K60. З досліджуваних сортів вищу схожість мало 

насіння сорту квасолі Надія.  Що стосується виживання рослин, то найбільша 

густота перед збиранням (366,1 тис./га) виявлена у сорту квасолі Буковинка 

при застосуванні добрив в дозі P60K60 + Ризобофіт + Кристалон. На цьому 

варіанті виживання рослин становило 90,8% від польової схожості насіння і 

це перевищувало показник контролю на 1,4%. Найменший же відсоток 

виживання рослин 88,3% визначений у сорту квасолі Буковинка на варіанті 

без застосування добрив. 

У досліді з вивчення особливостей формування густоти посівів квасолі 

під впливом внесення органо-мінерального добрива Екогран та мінеральних 

добрив, в середньому за роки досліджень внесення 1,5 т/га Екограну 

практично не впливало на польову схожість обох сортів квасолі. Так, на 

контролі (сорт квасолі Надія без удобрення) у фазу повних сходів 

нараховувалося 385,9 тис./га рослин. За внесення 1,5 т/га Екограну, кількість 

рослин на час повних сходів становила 387,1 тис./га. Так, в 2011-2013 рр., 

внесення мінерального добрива в дозі N30Р60К60 разом з Кристалоном дещо 

знижувало відсоток польової схожості насіння квасолі сорту Надія – до 

84,8%, або на 1% менше, порівняно з варіантом без удобрення. Але найнижча 

польова схожість насіння сорту квасолі Надія відмічена на варіанті з 

внесенням N30Р60К60 + Кристалон + 0,3 т/га Екограну – 379,5 тис./га рослин 

або 84,3%.  

На посівах квасолі сорту Буковинка відмічалася подібна тенденція у 

формуванні густоти рослин, але показники були дещо меншими. Так, в 
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середньому за період проведення досліджень найбільший показник польової 

схожості насіння сорту квасолі Буковинка становив 85,4% і був виявлений на 

варіанті без внесення добрив. Найменшою польова схожість насіння сорту 

квасолі Буковинка була на рівні 82,9% і виявлена на варіанті із внесенням 

добрив в дозах N30P60K60 + Кристалон + 0,3 т/га Екограну. Визначений 

показник був на 2,5% меншим порівняно із варіантом без удобрення 

(табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Густота стояння рослин сортів квасолі залежно від внесення Екограну 

(середнє за 2011-2013 рр.) 

С
ор

т 

Удобрення 

Кількість 
рослин на час 
повних сходів, 

тис./га 

Кількість 
рослин перед 
збиранням, 

тис./га 

Польова 
схожість 
насіння, 

% 

Виживання 
рослин, 

 % 

Н
ад

ія
 

Без добрив (к.) 385,9 349,5 85,8 90,6 
N30Р60К60  + Кристалон 381,5 351,3 84,8 92,1 

Екогран, 1,5 т/га 387,1 350,8 86,0 90,6 
Екогран, 1,5 т/га  + 

Кристалон 385,0 351,4 85,6 91,3 

N30Р60К60  + Кристалон + 
Екогран, 0,3 т/га 379,5 351,6 84,3 92,6 

Бу
ко

ви
нк

а 

Без добрив 384,3 352,1 85,4 91,6 
N30Р60К60  + Кристалон 378,4 351,7 84,1 92,9 

Екогран, 1,5 т/га 382,9 349,1 85,1 91,2 
Екогран, 1,5 т/га  + 

Кристалон 379,5 347,0 84,3 91,4 

N30Р60К60  + Кристалон + 
Екогран, 0,3 т/га 373,0 349,0 82,9 93,6 

 381,7 350,3 84,8 91,8 
Sх 4,2 1,6 0,9 1,0 

V, % 1,1 0,5 1,1 1,1 
Примітка: (к.) – контроль. 

 

Найкраще виживання рослин квасолі відмічено за внесення 

мінерального добрива в дозі N30Р60К60, Кристалону та 0,3 т/га Екограну. Так, 

у сорту квасолі Надія на цьому варіанті удобрення виживання рослин 

становило  92,6%, а у сорту квасолі Буковинка – 93,6%. 



 
 

121 

Також встановлено, що на формування густоти сходів зернобобових 

культур найбільший вплив мали кліматичні особливості року, зокрема умови 

зволоження та температура повітря на час сівби. Найнижча повнота сходів 

досліджуваних зернобобових культур була в 2009 р., що можна пояснити 

меншою кількістю опадів, які випали в передпосівний період (у квітні випало 

лише 1,8 мм опадів при середньому багаторічному показнику 51,0 мм). 

Повнота сходів також залежала і від біологічних особливостей виду та сорту 

зернобобових культур. Так, в умовах 2009 р. краща повнота сходів відмічена 

у гороху завдяки раннім строкам сівби.  

Загалом ґрунтово-кліматичні умови зони, в роки проведення 

досліджень,  сприятливі для одержання запланованої густоти сходів гороху, 

сої та квасолі, що є запорукою формування високого урожаю зерна. 

Використання мінеральних добрив, органо-мінерального добрива 

Екогран, мікродобрив та біопрепаратів мало позитивний вплив на виживання 

рослин в період вегетації і до збирання. При цьому збереженість посівів 

квасолі була дещо нижчою порівняно з іншими зернобобовими культурами в 

дослідах. 

 

3.4. Тривалість вегетаційного періоду рослин гороху залежно від 

способу основного обробітку ґрунту, сорту та систем живлення 

 

У результаті проведених спостережень нами було встановлено, що 

тривалість вегетаційного періоду сортів гороху залежала від способу 

основного обробітку ґрунту та систем живлення. Крім цього, нами було 

встановлено, що на тривалість вегетаційного періоду суттєво впливали 

погодні умови за роки проведення досліджень. Несприятливі погодні умови в 

даний час є основною причиною зниження врожайності гороху [33]. Відомо, 

що у посушливі роки вегетація гороху може скорочуватися у півтора рази та 

відповідно скорочується період цвітіння на 7-10 днів, що призводить до 

зниження врожайності [146, 430]. 
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 В наших дослідженнях погодні умови 2008 року сприяли найменшій 

тривалості вегетації цієї зернобобової культури через дефіцит вологи у ґрунті 

в травні та червні (табл. 3.7).  

Таблиця 3.7 

Тривалість вегетаційного періоду рослин гороху залежно від 

способу основного обробітку ґрунту, сорту і систем живлення, діб 

С
ор

т 

Удобрення 
Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 середнє 
о. д. о. д. о. д. о. д. о. д. о. д. 

Ел
ег

ан
т 

Без добрив (к.) 79 79 69 68 81 80 84 83 76 76 78 78 
P60K60 80 80 68 68 82 81 85 84 78 76 79 78 

N30P60K60 83 82 70 70 83 83 88 86 80 78 81 80 
Ризогумін 80 80 69 69 82 82 86 85 78 77 79 79 

P60K60 + Ризогумін 81 81 69 69 82 82 85 85 78 77 79 79 
N30P60K60 + Ризогумін 82 82 71 71 84 84 87 86 80 80 81 81 

Кристалон 80 80 69 69 81 81 84 84 76 77 79 78 
P60K60 + Кристалон 81 81 70 70 80 80 85 85 78 78 79 79 

N30P60K60 + Кристалон 83 83 70 70 84 84 87 86 80 80 81 81 
Ризогумін  + Кристалон 81 81 69 69 83 83 86 84 79 78 80 79 

P60K60  + Ризогумін + 
Кристалон 82 81 70 70 82 82 87 86 79 79 80 80 

N30P60K60   +  Ризогумін + 
Кристалон 83 83 70 70 84 83 88 87 80 81 81 81 

С
ві

т 

Без добрив 77 76 65 64 80 80 82 81 75 73 76 75 
P60K60 78 77 66 65 80 81 83 82 76 74 77 76 

N30P60K60 81 79 67 67 84 83 85 84 78 76 79 78 
Ризогумін 78 76 65 65 82 81 84 82 76 75 77 76 

P60K60 + Ризогумін 78 78 66 65 82 82 84 83 78 75 78 77 
N30P60K60 + Ризогумін 81 80 68 67 84 84 85 85 80 78 80 79 

Кристалон 77 77 65 65 80 80 82 82 75 74 76 76 
P60K60 + Кристалон 78 78 65 65 81 81 83 83 76 76 77 77 

N30P60K60 + Кристалон 82 80 68 67 84 84 85 85 78 78 80 79 
Ризогумін  + Кристалон 78 77 65 65 82 81 84 82 76 76 77 76 

P60K60  + Ризогумін + 
Кристалон 78 78 66 66 82 82 84 84 78 78 78 78 

N30P60K60   +  Ризогумін + 
Кристалон 81 80 68 67 84 84 86 85 80 79 80 79 

Примітка: (к.) – контроль;  
о. – оранка (20-22 см); д. – дискування (10-12 см) 

 

 

Погодні умови 2010 року спричиняли найбільш тривалий вегетаційний 

період у сортів гороху. В середньому за 2007-2011 роки на неудобрених 
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варіантах тривалість вегетаційного періоду рослин гороху сорту Елегант 

становила 78 діб, тоді як сорту гороху Світ – 76 діб. З досліджуваних факторів 

помірний вплив на тривалість вегетаційного періоду мало застосування 

бактеріального та мінеральних добрив. 

Обробка насіння сортів гороху Ризогуміном сприяла подовженню 

періоду вегетації на одну добу. Найдовший період вегетації рослин гороху 

сорту Елегант був на варіантах з використанням N30P60K60. У рослин гороху 

сорту Світ при внесенні N30P60K60 тривалість вегетаційного періоду 

становила 79 діб, при внесенні N30P60K60, Ризогуміну і Кристалону – 80 діб. 

У сорту гороху Елегант на фоні поверхневого обробітку ґрунту 

спостерігалися ті ж закономірності впливу на тривалість вегетаційного 

періоду рослин гороху метеорологічних умов та системи удобрення, що і на 

фоні полицевого обробітку (оранки). У сорту гороху Світ на фоні 

поверхневого обробітку ґрунту відмічено скорочення тривалості 

вегетаційного періоду на 1 добу, як на варіанті без удобрення, так і на 

більшості удобрених варіантів. Так, тривалість вегетаційного періоду у сорту 

гороху Світ на варіанті без застосування добрив складала 75 діб. Доза добрив 

N30P60K60 збільшувала тривалість вегетації на 3 доби. На 1 добу 

збільшувалася тривалість вегетаційного періоду сорту гороху Світ за 

інокуляції насіння Ризогуміном та позакореневого підживлення посівів 

Кристалоном. Найбільше (на 4 доби) вегетаційний період цього сорту зростав 

за поєднання внесення мінерального добрива в дозі N30P60K60, Ризогуміну або 

Кристалону.  

Реалізація потенційної продуктивності гороху визначається ступенем 

відповідності умов, необхідних для проходження рослинами етапів 

органогенезу, адже знівелювати втрати, що відбулися на попередніх етапах, 

майже неможливо [326]. Життєвий цикл росту і розвитку рослин гороху 

поділяють на 12 етапів органогенезу [238]. З практичної точки зору для 

розробки і застосування технології вирощування більше значення мають не 

етапи органогенезу, а періоди росту і фази розвитку [392]. 
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В наших дослідженнях за 2007-2011 роки на контролі (сорт гороху 

Елегант, що висівався після полицевого способу основного обробітку ґрунту 

без застосування добрив) період «сівба-сходи» тривав в середньому 13 діб 

(додаток Г.1).  

Від повних сходів до третього справжнього листка рослинам сорту 

гороху Елегант на контролі потрібно було 7 діб. Період від третього 

справжнього листка до бутонізації тривав 23 доби. Цвітіння на вказаному 

варіанті наступило через 7 діб після бутонізації. Налив зерна у сорту гороху 

Елегант на варіанті без внесення добрив проходив впродовж 17 діб, а до 

повної стиглості було необхідно ще в середньому 24 доби.  

Внесення фосфорних та калійних добрив в дозі P60K60 порівняно з 

контролем подовжувало в середньому на 1 добу тривалість періоду «налив 

зерна-фізіологічна стиглість». 

Значно сильніше впливало внесення повного мінерального добрива в 

дозі N30P60K60, коли міжфазний період «третій справжній листок – 

бутонізація» подовжувався на 1 добу, а «налив зерна – фізіологічна 

стиглість» – на 2 доби. Обробка насіння біопрепаратом Ризогуміном також в 

середньому на 1 добу подовжувала тривалість періоду «налив зерна – 

фізіологічна стиглість».  

Сумісне використання Ризогуміну та Кристалону подовжувало в 

середньому на 2 доби тривалість періоду "налив зерна – фізіологічна 

стиглість".  

У сорту гороху Світ порівняно із контролем період «сівба – сходи» був 

довшим на 1 добу в середньому тривав 14 діб. Сумісне використання повного 

мінерального добрива в дозі N30P60K60 та Ризогуміну подовжувала тривалість 

періоду «сходи – третій справжній листок» лише на 1 добу.  

В той же час посіви сорту гороху Світ без удобрення 

характеризувалися коротшим на 3 доби періодом «третій справжній листок – 

бутонізація» порівняно з сортом гороху Елегант. Довшим на 1 добу у сорту 

гороху Світ був період «налив зерна – фізіологічна стиглість». 
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Проведення поверхневого обробітку ґрунту порівняно з оранкою не 

впливало на тривалість міжфазних періодів у гороху сорту Елегант. У цього 

сорту за проведення дискування відзначалися ті ж закономірності 

проходження фаз росту і розвитку рослин гороху залежно від 

метеорологічних умов та різних варіантів удобрення, що і на фоні 

полицевого обробітку (оранки). 

У сорту гороху Світ на варіанті без використання добрив за проведення 

поверхневого обробітку ґрунту порівняно з оранкою відмічено скорочення 

тривалості періоду «налив зерна – фізіологічна стиглість» на 1 добу. На 

варіанті з внесенням фосфорних та калійних добрив в дозі P60K60 та повного 

мінерального добрива в дозі N30P60K60 тривалість періоду «налив зерна – 

фізіологічна стиглість» також скоротилася на 1 добу. За використання 

фосфорно-калійних добрив чи повного мінерального добрива сумісно з 

Ризогуміном та Кристалоном тривалість періоду «налив зерна – фізіологічна 

стиглість» на фоні поверхневого обробітку ґрунту не відрізнялася від 

проведення оранки (додаток Г.2). 

Відомо, що загальна тривалість вегетаційного періоду і тривалість 

фенологічних фаз залежать від сортових особливостей гороху [392]. Крім 

сортових особливостей, на тривалість міжфазних періодів значний вплив 

мають середньодобова температура повітря і сума опадів [280]. 

Дослідження, проведені з новими інтенсивними сортами гороху, 

показали, що в умовах регіону на посівах без обробки насіння 

біопрепаратами найбільший вегетаційний період був у сорту гороху Улус і 

тривав 85 діб [440]. Найкоротшим же вегетаційний період на посівах без 

обробки насіння біопрепаратами виявився у сорту гороху Царевич і в 

середньому тривав 76 діб. У сортів гороху Чекбек та Отаман на вказаних 

варіантах тривалість вегетаційного періоду відповідно становила 79 та 78 діб. 

Обробка насіння Ризобофітом, Фосфоентерином та Біополіцидом сприяла 

подовженню вегетаційного періоду гороху (табл. 3.8).  
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Таблиця 3.8 

Тривалість вегетаційного періоду різних сортів гороху залежно від 

використання біопрепаратів, діб 

Сорт Удобрення Роки 
2011 2012 2013 2014 середнє 

Царевич 

Фон (N30P60K60 + Кристалон), 
обробка насіння водою (к.)  69 80 74 82 76 

Фон + Ризобофіт 69 81 75 83 77 
Фон + Ризобофіт + 

Фосфоентерин + Біополіцид 69 81 75 83 77 

Чекбек 

Фон, обробка насіння водою 72 82 78 84 79 
Фон + Ризобофіт 72 82 80 85 80 

Фон + Ризобофіт + 
Фосфоентерин + Біополіцид 72 83 80 85 80 

Улус 

Фон, обробка насіння водою 79 87 82 93 85 
Фон + Ризобофіт 80 90 84 95 87 

Фон + Ризобофіт + 
Фосфоентерин + Біополіцид 79 88 82 95 86 

Отаман 

Фон, обробка насіння водою 70 82 77 84 78 
Фон + Ризобофіт 70 83 78 85 79 

Фон + Ризобофіт + 
Фосфоентерин + Біополіцид 70 83 78 86 79 

Примітка: (к.) – контроль. 

Для отримання високих і стабільних урожаїв гороху за різних 

екологічних умов в кожному господарстві доцільно використовувати 2-3 

сорти, які відрізняються початком фенофаз розвитку. Це дозволить 

знівелювати втрати від можливих негативних погодних проявів і продовжити 

оптимальний термін збирання [33]. 

За даними чотирирічних досліджень, проведених в 2011-2014 роках, 

встановлено, що більший вплив на тривалість міжфазних періодів росту і 

розвитку рослин гороху мали сортові особливості. Тривалість періоду від 

сівби до сходів за однакових умов температурного режиму та 

вологозабезпечення по сортах практично не відрізнялася і становила 13 діб 

(додаток Г.3).  
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Вплив сортових особливостей та обробки насіння біопрепаратами 

проявився при проходженні фази «третій справній листок – бутонізація». 

Так, на контролі (сорт гороху Царевич, обробка насіння водою) період 

«третій справжній листок-бутонізація» тривав в середньому 17 діб, і це було 

найменшим показником у досліді. У сортів гороху Чекбек та Отаман період 

«третій справній листок – бутонізація» тривав 18 діб, а у сорту гороху Улус – 

20 діб. Обробка насіння Ризобофітом, Фосфоентерином та Біополіцидом 

продовжила тривалість міжфазного періоду «третій справній листок –

бутонізація» лише на 1 добу. 

Від бутонізації до цвітіння рослинам сортів гороху Царевич та Чекбек  

на контролі потрібно було 7 діб, сортам гороху Улус та Отаман – 8 діб. Фаза 

«цвітіння – налив зерна» у сортів гороху Царевич та Отаман тривала 19 діб, 

сорту гороху Чекбек – 20 діб, сорту гороху Улус – 21 добу. 
 

3.5. Тривалість вегетаційного періоду рослин сої залежно від сортових 

особливостей, способу основного обробітку ґрунту та систем живлення 

 
Ознака тривалості вегетаційного періоду сорту сої є вирішальною при 

вирощуванні культури в певній зоні соєсіяння [161].  

За результатами проведених спостережень в 2007-2011 роках нами була 

встановлена тривалість вегетаційного періоду у сортів сої залежно від 

способу основного обробітку ґрунту та систем живлення. Також нами було 

відзначено, що на тривалість вегетаційного періоду суттєво впливали погодні 

умови у роки проведення досліджень. Так, погодні умови 2010 року 

характеризувалися надмірним зволоженням і спричинювали найбільш 

тривалий вегетаційний період у обох сортів сої, а погодні умови 2008 року 

сприяли найменшій тривалості вегетації цієї зернобобової культури. 

В середньому за роки досліджень нами було встановлено, що за 

проведення полицевого обробітку ґрунту на варіанті без удобрення 

найбільший вегетаційний період був у сорту сої Агат і тривав 124 доби. 
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Коротшим вегетаційний період на неудобрюваних посівах виявився у сорту 

сої Артеміда і в середньому тривав 117 діб. Внесення повного мінерального 

добривав у дозі N30P60K60 сприяло подовженню вегетаційного періоду сорту 

сої Агат на три доби, а сорту сої Артеміда – на дві доби (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Тривалість вегетаційного періоду рослин сої залежно від способу 

основного обробітку ґрунту, сорту і систем живлення, діб 

С
ор

т 

Удобрення 
Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 середнє 
о. д. о. д. о. д. о. д. о. д. о. д. 

А
га

т 

Без добрив (к.) 123 122 119 118 125 124 129 128 122 121 124 123 
P60K60 125 122 120 117 127 124 128 129 123 121 125 123 

N30P60K60 125 124 122 120 128 127 133 133 126 124 127 126 
Ризогумін 125 123 120 118 127 125 132 130 125 122 126 124 

P60K60 + Ризогумін 125 123 120 118 127 124 130 131 126 122 126 124 
N30P60K60 + Ризогумін 125 126 122 120 130 128 135 134 127 126 128 127 

Кристалон 124 122 120 118 126 123 130 129 123 122 125 123 
P60K60 + Кристалон 125 122 121 118 127 126 131 130 125 123 126 124 

N30P60K60 + Кристалон 125 124 123 119 129 128 135 133 127 125 128 126 
Ризогумін  + Кристалон 126 123 120 118 127 124 131 131 126 123 126 124 

P60K60  + Ризогумін + 
Кристалон 125 123 121 119 128 126 130 132 126 124 126 125 

N30P60K60   +  Ризогумін + 
Кристалон 126 125 122 120 130 129 134 134 127 126 128 127 

А
рт

ем
ід

а 

Без добрив 117 115 113 112 119 118 121 121 116 116 117 117 
P60K60 116 115 112 112 119 119 122 121 116 116 117 117 

N30P60K60 117 117 115 113 121 122 123 124 118 118 119 119 
Ризогумін 117 116 113 112 120 120 123 123 118 117 118 118 

P60K60 + Ризогумін 118 116 113 112 121 119 122 123 118 117 118 118 
N30P60K60 + Ризогумін 120 117 115 113 123 122 125 125 119 119 120 120 

Кристалон 117 115 113 112 118 118 122 122 116 117 117 117 
P60K60 + Кристалон 117 115 113 112 121 119 123 123 117 118 118 118 

N30P60K60 + Кристалон 117 116 114 113 122 122 124 124 119 119 119 119 
Ризогумін  + Кристалон 117 116 114 112 119 120 123 123 118 118 118 118 

P60K60  + Ризогумін + 
Кристалон 117 116 114 112 120 119 122 123 118 118 118 118 

N30P60K60   +  Ризогумін + 
Кристалон 120 117 115 113 123 121 125 125 120 119 120 119 

Примітка: (к.) – контроль;  
о. – оранка (20-22 см); д. – дискування (10-12 см) 

Обробка насіння перед сівбою Ризогуміном продовжила період 

вегетації сорту сої Агат на дві доби, а сорту сої Артеміда – на одну добу. 
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Поєднання повного мінерального добривав у дозі N30P60K60 з обробкою 

насіння Ризогуміном та позакореневим підживленням посівів Кристалоном, 

формувало найдовший вегетаційний період у сорту сої Агат тривалістю 128 

діб, і це було на 4 доби більше, порівняно із контролем. 

Така ж закономірність була відзначена і у сорту сої Артеміда, але 

тривалість періоду, на яку подовжувалася вегетація за використання повного 

мінерального добрива в дозі N30P60K60, Ризогуміну для обробки насіння та 

Кристалону для позакореневого підживлення, становила три доби. 

Що стосується використання поверхневого обробітку ґрунту, то на 

цьому фоні відзначалася так ж тенденція, але вегетаційний період сорту сої 

Агат був менш тривалим порівняно із полицевим обробітком ґрунту. Так, 

тривалість вегетаційного періоду у сорту сої Агат на варіанті без 

застосування добрив складала 123 доби, що було на 1 добу менше порівняно 

із контролем (сорт сої Агат на фоні полицевого обробітку ґрунту без 

внесення добрив). Тривалість вегетаційного періоду сорту сої Артеміда на 

неудобрених ділянках не змінювалася під впливом поверхневого обробітку 

ґрунту порівняно з оранкою. Внесення добрив на посівах сорту сої Агат на 

фоні поверхневого обробітку ґрунту, формувало зміну вегетаційного періоду 

порівняно із варіантом без добрив. Норма фосфорних та калійних добрив в 

дозі P60K60 не впливала на тривалість вегетації, повне мінеральне добриво в 

дозі N30P60K60  подовжувало вегетаційний період на 3 доби, обробка насіння 

Ризогуміном збільшувала тривалість вегетації на 1 добу. А найбільше (на 4 

доби) продовжувало тривалість вегетаційного періоду комплексне 

використання мінеральних добрив в дозі N30P60K60, Ризогуміну та 

Кристалону. Сорт сої Артеміда відзначався дещо коротшим вегетаційним 

періодом, порівняно з сортом сої Агат. Найкоротшим вегетаційний період у 

сої сорту Артеміда виявився на неудобрюваних посівах і в середньому тривав 

117 діб. Застосування повного мінерального добрива в дозі N30P60K60 

подовжувало вегетаційний період вказаного сорту на дві доби. А сумісне 

використання N30P60K60 та Ризогуміну формувало найдовший вегетаційний 
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період тривалістю 120 діб, і це було на 3 доби більше, порівняно із 

неудобреним посівом сорту сої Артеміда. Таким чином, тривалість 

вегетаційного періоду сортів сої в досліді залежала не тільки від погодних 

умов та особливостей сорту, але й помітно змінювалася під впливом системи 

удобрення та способу основного обробітку ґрунту. Зокрема, заміна оранки на 

поверхневий обробіток ґрунту зменшувала тривалість вегетації сорту сої 

Агат на 1-2 доби, а використання добрив подовжує вегетаційний період сорту 

сої Агат на 1-4 доби, а сорту сої Артеміда – на 1-3 доби. 

Залежно від тривалості вегетаційного періоду та окремих його фаз 

змінюється також зернова продуктивність сої [29]. Досліджувані нами 

фактори особливо  не впливали на величину періоду «сівба – сходи», який у 

обох сортів тривав 15 діб. Поява третього справжнього листка була відмічена 

через 10 днів у сорту сої Агат і 9 днів у сорту сої Артеміда. Від появи 

третього справжнього листка до початку цвітіння рослинам сої сорту Агат на 

контролі потрібно було 42 доби. Цвітіння на вказаному варіанті тривало до 

30 діб. Налив зерна у сорту сої Агат на варіанті без внесення добрив 

проходив упродовж 20 діб, а до повної стиглості зерна було  необхідно  ще, в 

середньому, 22 доби (додаток Г.4).  

Внесення мінеральних добрив змінювало тривалість міжфазних 

періодів на посівах сорту сої Агат. Фосфорні та калійні добрива в дозі P60K60 

збільшували в середньому на 1 добу період «третій справжній листок – 

початок цвітіння». Внесення мінерального добрива в дозі N30P60K60 порівняно 

з контролем подовжувало також в середньому на 1 добу тривалість періодів 

«третій справжній листок – початок цвітіння», «початок цвітіння – кінець 

цвітіння», «налив зерна – фізіологічна стиглість». Обробка насіння 

Ризогуміном збільшила на 1 добу тривалість періодів «третій справжній 

листок – початок цвітіння» та «налив зерна – фізіологічна стиглість».  Проте 

найбільше на проходження міжфазних періодів вливало сумісне 

використання Ризогуміну та мінерального добрива в дозі N30P60K60. На цьому 

варіанті, порівняно з контролем, тривалість періодів «початок цвітіння – 
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кінець цвітіння», «налив зерна – фізіологічна стиглість» збільшувалася на 1 

добу, а періоду «третій справжній листок – початок цвітіння» – на 2 доби. 

Порівняно із контролем період «третій справжній листок – початок цвітіння» 

у сорту сої Артеміда на варіанті без удобрення був меншим в середньому на 

3 доби. Коротшим на 2 доби у сорту сої  Артеміда був і період «кінець 

цвітіння – налив зерна». Система удобрення також впливала на зміну 

тривалості міжфазних періодів сорту сої Артеміда. Обробка насіння 

Ризогуміном подовжувало період «третій справжній листок – початок 

цвітіння» порівняно із контролем на 1 добу. Внесення мінеральних добрив в 

нормі N30P60K60 подовжувало періоди «третій справжній листок – початок 

цвітіння» та «початок цвітіння – кінець цвітіння» порівняно із контролем на 1 

добу. Сумісне використання N30P60K60 та Ризогуміну додатково подовжувало 

період «початок цвітіння – кінець цвітіння» на 1 добу. 

Оскільки, за проведення поверхневого обробітку ґрунту, тривалість 

вегетаційного періоду сорту сої сорту Агат була коротшою, то і тривалість 

деяких міжфазних періодів була меншою. Так, на варіанті без удобрення 

тривалість фази «кінець цвітіння – наливання зерна» була коротшою на 1 

добу порівняно з посівом після полицевого обробітку ґрунту (додаток  Г.5). 

Внесення мінеральних добрив в дозі N30P60K60 на посівах сорту сої Агат 

за проведення поверхневого обробітку ґрунту підвищувало тривалість 

періодів «третій справжній листок – початок цвітіння», «початок цвітіння – 

кінець цвітіння» та «кінець цвітіння – налив зерна»  на 1 добу порівняно із 

варіантом без внесення добрив. 

За тривалістю вегетаційного періоду сорти сої можна поділити на 5 

груп стиглості: скоростиглі – 90-105 днів; ранньостиглі – 106-115 днів; 

середньоранньостиглі – 116-125 днів; середньостиглі – 126-135 днів; 

середньопізньостиглі – 136-145 днів [17]. У сортів сої тривалість періоду 

вегетації є ознакою, яка контролюється генетично [95]. 

Дослідження, проведені нами в 2012-2015 рр., показали суттєву 

залежність тривалості вегетаційного періоду від погодних умов року. Так, 
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погодні умови 2014 року спричинили найтриваліший вегетаційний період у 

сортів сої, а погодні умови 2015 року обумовлювали найменшу тривалість 

вегетації цієї зернобобової культури. В середньому за чотири роки 

досліджень встановлено, що в умовах Лісостепу західного на фоні внесення 

N30P60K60 та обробки насіння Ризогуміном найдовший вегетаційний період 

був у сорту сої Феміда і тривав 127 діб. Найкоротшим ж вегетаційний період 

на цьому фоні виявився у сорту сої Хуторяночка і в середньому тривав 112 

діб (табл. 3.10).  

Таблиця 3.10 

Тривалість вегетаційного періоду сортів сої залежно від використання 

комплексних добрив, діб 

Сорт Удобрення Роки 
2012 2013 2014 2015 середнє 

К
се

ня
 

Фон  (N30P60K60 + Ризогумін) (к.) 116 113 119 111 115 
Фон + Вуксал 119 114 121 112 117 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 118 113 120 111 116 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 118 113 120 112 116 

Х
ут

ор
я-

но
чк

а 

Фон  (N30P60K60 + Ризогумін)  113 110 117 109 112 
Фон + Вуксал 114 111 119 110 114 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 113 110 118 109 113 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння +  

2 підживлення) 114 110 118 109 113 

М
он

ад
а 

Фон  (N30P60K60 + Ризогумін)  121 115 123 113 118 
Фон + Вуксал 123 116 125 113 119 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 122 115 123 113 118 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння +  

2 підживлення) 122 115 124 113 119 

О
ме

га
 

ві
нн

иц
ьк

а Фон  (N30P60K60 + Ризогумін)  124 117 127 116 121 
Фон + Вуксал 126 118 129 117 123 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 125 117 128 116 122 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння +  

2 підживлення) 125 118 128 116 122 

Ф
ем

ід
а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  129 125 132 121 127 
Фон + Вуксал 130 126 134 122 128 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 130 125 133 121 127 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

 2 підживлення) 130 126 133 121 128 

Примітка: (к.) – контроль. 

У сортів сої  Ксеня, Монада та Омега вінницька на вказаному варіанті 

удобрення тривалість вегетаційного періоду відповідно становила 115, 118 та 
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121 добу. Використання мікродобрив на посівах сої сприяло подовженню 

вегетаційного періоду. Так, порівняно із контрольним варіантом (сорт сої 

Ксеня за внесення N30P60K60 + обробка насіння Ризогуміном) додаткова 

обробка насіння мікродобривом Аватар-1 сприяла подовженню 

вегетаційного періоду цього сорту в середньому на одну добу. Обробка 

насіння та позакореневе підживлення посівів Вуксалом подовжувало 

вегетаційний період вказаного сорту на дві доби, а комплексне використання 

мікродобрива Аватар-1 (для обробки насіння та позакореневого удобрення) 

продовжувало тривалість вегетації рослин на одну добу. Така ж 

закономірність була відзначена і на інших сортах сої за використання добрив, 

але кількість діб, на які подовжувався вегетаційний період у сортів, що 

досліджувались, була різною. Так, у сортів сої Хуторяночка, Монада, Омега 

вінницька та Феміда вегетаційний період при обробці насіння і 

позакореневому підживленні мікродобривом Аватар-1 подовжувався 

порівняно із фоном удобренням на одну добу. Лише за обробки насіння цим 

мікродобривом тривалість вегетації сортів Монада та Феміда практично не 

змінювалася. 

На ділянках з внесенням Вуксалу тривалість вегетації сортів сої 

Хуторяночка та Омега вінницька зростала на дві доби, а сортів сої Монада та 

Феміда – на одну добу. Отже, тривалість вегетаційного періоду сортів сої у 

цьому досліді в більшій мірі залежала від сортових особливостей сої та 

погодних умов, і в значно меншій мірі від дії мікродобрив [454]. 

Загальна продуктивність рослин сої залежить від ступеня відповідності 

факторів росту і розвитку оптимальній величині, яка значно змінюється 

залежно від фенологічної фази [404]. Фенологічні спостереження за ростом 

та розвитком рослин сої в 2012-2015 рр. показали, що на фоні внесення 

N30P60K60 та обробки насіння Ризогуміном у сортів сої Ксеня та Монада 

період «сівба-сходи» тривав в середньому 14 діб. На цьому ж варіанті 

удобрення у сортів сої Хуторяночка, Омега вінницька та Феміда тривалість 

періоду «сівба-сходи» становила 15 діб. Обробка насіння мікродобривом 



 
 

134 

Аватар-1 затримувала сходи сортів сої Ксеня, Монада та Феміда на одну 

добу, а сортів сої Хуторяночка та Омега вінницька – на дві доби.  

Тривалість періоду «третій трійчастий листок-початок цвітіння» також 

залежала від сортових особливостей. Найкоротшим цей період був у сорту 

сої Хуторяночка і становив 32 доби. У сорту сої Ксеня зазначений період 

становив 33 доби, сортів сої Монада та Омега вінницька – 35 діб, сорту сої 

Феміда – 37 діб (додаток Г.6). Першими зацвітали рослини сорту сої 

Хуторяночка. Тривалість цвітіння цього сорту становила 27 діб. У сорту сої 

Ксеня тривалість періоду «початок цвітіння-кінець цвітіння» становила 28 

діб, у сорту сої Монада – 29 діб, сорту сої Омега вінницька – 30 діб.  

Найдовше цвітіння ми спостерігали у сорту сої Феміда і воно 

становило 32 доби. Тривалість періоду «кінець цвітіння – налив зерна» у 

досліджуваних сортів становив 24-26 діб. На тривалість періоду «кінець 

цвітіння – налив зерна», окрім сортових особливостей, впливало і 

використання мікродобрив. Зокрема, у сортів сої Ксеня, Хуторяночка та 

Омега вінницька використання Вуксалу подовжувало зазначений період на 

одну добу [460].  
 

3.6. Тривалість вегетаційного періоду рослин квасолі залежно від 

сорту та систем живлення 
 

За даними спостережень, проведених нами в 2007-2011 роках, 

встановлено, що на тривалість вегетаційного періоду квасолі суттєво 

впливали погодні умови за роки проведення досліджень. Так, погодні умови 

2010 року сприяли найтривалішій вегетації посівів квасолі, а погодні умови 

2008 року спричинювали найкоротший вегетаційний період цієї культури. 

Так, на посівах квасолі, які не удобрювались, довший вегетаційний період 

був у сорту квасолі Буковинка і тривав 81 добу. На контролі (сорт квасолі 

Надія без удобрення) тривалість вегетаційного періоду становила 79 діб. 

Внесення мінеральних добрив на посівах квасолі сприяло подовженню 
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вегетаційного періоду. Порівняно із контрольним варіантом, на посівах сорту 

квасолі Надія при внесенні мінерального добрива в дозі N30P60K60 

вегетаційний період подовжувався в середньому на три доби, крім варіанту, 

де внесені фосфорні та калійні добрива практично не змінювали тривалість 

вегетації квасолі (табл. 3.11).  

Таблиця 3.11 

Тривалість вегетаційного періоду рослин квасолі залежно від сорту і 

систем живлення, діб 

С
ор

т 

Удобрення Роки 
2007 2008 2009 2010 2011 середнє 

Н
ад

ія
 

Без добрив (к.) 79 73 80 84 78 79 
P60K60 79 73 80 85 78 79 

N30P60K60 83 75 83 88 81 82 
Ризобофіт 81 73 82 87 80 81 

P60K60 + Ризобофіт 81 74 82 87 80 81 
N30P60K60 + Ризобофіт 84 75 84 89 82 83 

Кристалон 80 74 81 86 79 80 
P60K60 + Кристалон 81 74 81 86 81 81 

N30P60K60 + Кристалон 83 75 83 89 83 83 
Ризобофіт + Кристалон 80 74 82 87 80 81 

P60K60 + Ризобофіт + Кристалон 81 74 83 88 82 82 
N30P60K60  + Ризобофіт + Кристалон 84 75 84 89 82 83 

Бу
ко

ви
нк

а 

Без добрив 80 74 82 86 82 81 
P60K60 80 74 83 87 82 81 

N30P60K60 82 75 85 89 84 83 
Ризобофіт 81 74 84 88 83 82 

P60K60 + Ризобофіт 82 74 84 88 83 82 
N30P60K60 + Ризобофіт 83 75 85 89 84 83 

Кристалон 81 74 83 87 82 81 
P60K60 + Кристалон 81 74 83 87 82 81 

N30P60K60 + Кристалон 83 74 85 89 84 83 
Ризобофіт + Кристалон 82 74 84 88 83 82 

P60K60 + Ризобофіт + Кристалон 82 74 84 88 83 82 
N30P60K60  + Ризобофіт + Кристалон 83 75 86 90 84 84 

Примітка: (к.) – контроль. 

 

Інокуляція насіння Ризобофітом подовжувала тривалість вегетаційного 

періоду сорту квасолі Надія на дві доби. Позакореневе підживлення посівів 

сорту квасолі Надія Кристалоном подовжувало тривалість вегетаційного 
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періоду на одну добу. Сумісне застосування мінеральних добрив в дозі 

N30P60K60 з Ризогуміном чи Кристалоном формувало найдовший 

вегетаційний період сорту квасолі Надія тривалістю 83 доби, або це було на 4 

доби більше порівняно із контролем. Застосування мінеральних добрив в дозі 

N30P60K60 подовжувало тривалість вегетації у сорту квасолі Буковинка на дві 

доби, а обробка насіння Ризобофітом – на одну добу. Сумісне застосування 

мінеральних добрив в дозі N30P60K60 з Ризобофітом та Кристалоном 

формувало найдовший вегетаційний період сорту квасолі Буковинка з 

тривалістю 84 доби і це був максимальний показник в досліді. 

Тривалість етапів органогенезу квасолі звичайної залежить від умов 

вирощування та сортових особливостей. Так, на контролі (сорт квасолі Надія 

без застосування добрив) період «сівба-сходи» тривав в середньому 11 діб. 

Також через 11 діб на ділянках без удобрення з’явилися сходи у сорту 

квасолі Буковинка. Порівняно із контролем на варіантах з внесенням повного 

мінерального добрива в дозі N30P60K60 період «сівба – сходи» у обох сортів  

був довшим в середньому на одну добу (додаток  Г.7). 

Від повних сходів до початку цвітіння сорту квасолі Надія на варіантах 

без удобрення потрібно було 38 діб. У сорту Буковинка цей показник був на 

1 добу довшим, ніж на контролі. У сорту Надія обробка насіння Ризобофітом 

та внесення мінерального добрива в дозі N30P60K60 подовжувало тривалість 

періоду від повних сходів до цвітіння на дві доби. У сорту квасолі Буковинка 

на варіанті з внесенням N30P60K60 та на варіанті з обробкою насіння 

Ризобофітом тривалість періоду від повних сходів до цвітіння збільшилась на 

одну добу, а на варіанті з сумісним використанням повного мінерального 

добрива та Ризобофіту – на дві доби. Відомо [382], що початок фази цвітіння 

в певній мірі характеризує продуктивність рослин. При однаковій 

скоростиглості кращими є сорти з тривалим періодом «сходи – цвітіння» і 

коротким періодом цвітіння, утворення і формування бобів [382]. 

Досліджувані сорти квасолі Надія та Буковинка характеризувалися коротким 

періодом цвітіння, який на контролі (без використання добрив) становив 
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19 діб. Внесення повного мінерального добрива подовжувало тривалість 

періоду «початок цвітіння – кінець цвітіння» на одну добу у обох сортів 

квасолі. Тривалість періоду «кінець цвітіння – налив насіння» у обох сортів 

становив 10 діб. Тривалість періоду від наливання зерна до повної стиглості 

у сорту квасолі Буковинка на варіанті без удобрення збільшувалася на одну 

добу і становила 13 діб. Внесенням мінерального добрива в дозі N30P60K60 

подовжувало дозрівання сорту квасолі Надія на одну добу. 

Відомо, що незначна кількість опадів та підвищені температури 

прискорюють дозрівання квасолі і, навпаки, сильні опади подовжують період 

вегетації [382]. В наших дослідженнях надмірне зволоження в червні, липні 

та серпні 2012 р. зумовило найдовший вегетаційний період квасолі, який на 

варіанті без удобрення тривав у сорту квасолі Надія 85 діб, а у сорту квасолі 

Буковинка – 88 діб (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Тривалість вегетаційного періоду рослин квасолі залежно від сорту та  

використання Екограну, діб 

Сорт Удобрення Роки 
2011 2012 2013 середнє 

Надія 

Без добрив (к.) 72 85 75 77 
N30Р60К60  + Кристалон 74 89 79 81 

Екогран, 1,5 т/га 76 90 79 82 
Екогран, 1,5 т/га  + Кристалон 76 90 79 82 

N30Р60К60  + Кристалон + 
Екогран, 0,3 т/га 79 89 80 83 

Буковинка 

Без добрив 75 88 77 80 
N30Р60К60  + Кристалон 77 92 79 83 

Екогран, 1,5 т/га 77 92 80 83 
Екогран, 1,5 т/га  + Кристалон 77 92 80 83 

N30Р60К60  + Кристалон + 
Екогран, 0,3 т/га 79 93 82 85 

Примітка: (к.) – контроль. 

Посушливі умови 2011 р. спричинили найкоротший вегетаційний 

період у сортів квасолі. В середньому за 2011-2013 рр. найкоротший 

вегетаційний період був у сорту квасолі Надія і тривав 77 діб, у сорту квасолі 
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Буковинка він в середньому тривав 80 діб. Внесення мінерального добрива у 

дозі N30Р60К60 подовжило вегетаційний період квасолі сорту Надія на чотири 

доби, а сорту Буковинка – на три доби. Внесення 1,5 т/га Екограну сприяло 

подовженню вегетації сорту квасолі Надія на п’ять діб, а сорту квасолі 

Буковинка – на три доби. Мінеральне добриво у дозі N30Р60К60, Кристалону та 

0,3 т/га Екограну формувало найдовший вегетаційний період рослин сорту 

квасолі Надія тривалістю 83 доби, що на 6 діб більше порівняно із контролем. 

В умовах проведення досліджень на цьому ж варіанті удобрення був 

найдовший вегетаційний період у сорту квасолі Буковинка – 85 діб [461]. 

В середньому за 2011-2013 рр. період «сівба – сходи» в обох сортів 

квасолі незалежно від удобрення тривав в межах 12 діб (додаток Г.8). Від 

повних сходів до початку цвітіння сорту квасолі  Надія на варіанті без 

удобрення було потрібно 36 діб. У сорту квасолі Буковинка цей показник був 

на дві доби довшим, ніж на контролі. Період цвітіння обох сортів квасолі на 

контролі (без використання добрив) становив 17 діб. На всіх варіантах 

внесення добрив тривалість періоду «початок цвітіння – кінець цвітіння» 

подовжувалася на одну добу. Дозрівання обох досліджуваних сортів квасолі 

на варіанті без удобрення тривало 15 діб. На варіантах із внесенням Екограну 

тривалість від наливання насіння до повної стиглості у квасолі сортів Надія 

та Буковинка збільшувалася на одну добу і становила 16 діб.  

На основі проведених досліджень з питання росту і розвитку 

зернобобових культур можна зробити такі висновки: 

1. Ґрунтово-кліматичні умови зони проведення досліджень загалом 

сприятливі для одержання запланованої густоти сходів гороху, сої та квасолі, 

що є запорукою формування високого урожаю зерна. Використання 

мінеральних добрив, органо-мінерального добрива Екогран, мікродобрив та 

біопрепаратів мало позитивний вплив на виживання рослин в період вегетації 

і до збирання. При цьому збереженість посівів квасолі була дещо нижчою, 

порівняно з іншими зернобобовими культурами в дослідах. 
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2. Польова схожість насіння сортів гороху залежала від способів 

основного обробітку ґрунту та систем живлення. При цьому найвищі 

відсотки польової схожості насіння встановлені на варіантах полицевого 

обробітку ґрунту без застосування добрив, а найнижчі – на варіантах 

поверхневого обробітку ґрунту із внесенням добрив. За використання 

біопрепаратів найбільший відсоток виживання рослин встановлено за  

обробки насіння гороху Ризобофітом, Фосфоентерином та Біополіцидом. 

3. Максимальну густоту стояння рослин перед збиранням забезпечував 

сорт сої Артеміда при інокуляції насіння Ризогуміном, внесенні фосфорних 

та калійних добрив в дозі P60K60 та проведені оранки. Заміна оранки 

дискуванням призводила до зниження густоти стояння рослин сої. 

4. Найдовшим серед досліджуваних сортів сої був вегетаційний період 

у сорту Агат при інокуляції насіння Ризогуміном, внесенні мінеральних 

добрив в дозі N30P60K60 та дворазовому позакореневому підживленні посівів 

Кристалоном. 

5. Встановлено, що внесення мінерального добрива в дозі N30P60K60  

значно подовжувало міжфазні періоди на початкових етапах вегетації 

квасолі, а Екогран мав більш пролонговану дію. 

6. Сумісне застосування мінеральних добрив в дозі N30P60K60 з 

Екограном (0,3 т/га) та Кристалоном формувало найдовший вегетаційний 

період сорту квасолі Буковинка з тривалістю 85 діб і це був максимальний 

показник в умовах проведення досліджень. 
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РОЗДІЛ 4 

ФОРМУВАННЯ ФОТОСИНТЕТИЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ 

ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ, СПОСОБУ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ  

ТА СИСТЕМ ЖИВЛЕННЯ 

 

Фотосинтез є першоджерелом утворення органічних речовин урожаю 

рослин. Що стосується кількісної сторони, то органічні речовини, створені у 

процесі фотосинтезу, складають 90-95% сухої маси урожаїв. Таким чином, 

фотосинтез – це головний фактор у створенні понад 9/10 маси урожаю [418]. 

Хоч фотосинтез – основний процес, що визначає продуктивність рослин, її 

рівень, що досягається в полі, залежить від багатьох інших факторів. Чистий 

приріст біомаси, або чисту продуктивність будь-якої культури, визначають 

чотири фактори: кількість падаючого світла; частка світла, що поглинається 

органами зеленої рослини; ефективність фотосинтетичного перетворення 

поглинутої енергії світла в біомасу і втрати біомаси на дихання [417]. 

Коефіцієнт корисної дії біосфери загалом невеликий: в утвореній в 

процесі фотосинтезу органічній речовині запасається всього 0,2% енергії 

ФАР. Але біологічний урожай різних видів сільськогосподарських культур 

дуже сильно відрізняється: у С3-рослин може складати 25 т/га сухої 

речовини, у С4-рослин – 55 т/га, а в середньому досягається лише 4 т/га [393]. 

Комплекс всіх агротехнічних прийомів (сорти, густота, постачання 

водою і елементами живлення) є засобом створення посівів з найкращою 

структурною організацією, що забезпечує найповніше використання енергії 

сонячної радіації на фотосинтез і формування урожаю. Також виявлено, що 

роль фотосинтезу не обмежується тільки доставкою будівельного матеріалу і 

енергії для забезпечення росту. Він генерує речовини гормональної та 

інгібіторної активності генів, тобто бере участь в реалізації генетичної 

програми розвитку рослин [203].  
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Для зернобобових культур важливо забезпечити оптимальні умови для 

функціонування симбіотичного апарату. Адже при ефективній взаємодії 

рослин і мікроорганізмів підвищується коефіцієнт корисної дії ФАР 

агроценозів бобових на 9-12%, в т.ч. за рахунок активізації первинних 

реакцій фотосинтезу рослин [297]. 

 

4.1. Особливості фотосинтетичної продуктивності посівів гороху 

залежно від способу основного обробітку ґрунту, сорту та систем 

живлення 

 

Створення оптимального фотосинтетичного апарату у сортів гороху за 

рахунок оптимізації мінерального живлення його рослин є актуальною 

проблемою, яка потребує наукового обґрунтування для умов певного регіону 

[314]. За даними вчених [342], застосування невисокої стартової дози добрив 

під передпосівну культивацію підвищує фотосинтетичну діяльність і 

урожайність гороху на 0,14-0,24 т/га. Підвищення симбіотичної фіксації 

азоту у гороху істотно підвищує швидкість і ефективність фотосинтезу [501]. 

В північному Лісостепу України інокуляція насіння гороху бульбочковими 

бактеріями забезпечила інтенсивніший розвиток та тривалість 

функціонування листкової поверхні рослин [107]. У гороху листочкові сорти 

мають більш високий потенціал фотосинтезу і накопичення поживних 

речовин. Безлисточкові («вусаті») сорти формують найбільш оптимальний за 

архітектонікою агроценоз [152].  

Для отримання високого урожаю зерна гороху потрібна не 

максимальна площа листя, а достатня надземна маса рослин для 

оптимального функціонування фотосинтетичного апарату, від якого 

залежить продуктивність фотосинтезу [211]. 

Ефективність фотосинтезу кожної окремої рослини, як і агроценозу 

загалом, зумовлена великою кількістю чинників, отже, важливо розробити 

комплекс заходів, спрямований не лише на забезпечення потреб рослин у 
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волозі і мінеральному живленні, а й на сприяння достатньо швидким темпам 

розвитку оптимальної листкової площі та тривалому її функціонуванню. 

Основними характеристиками продукційного процесу рослин 

сільськогосподарських культур є чиста продуктивність фотосинтезу, площа 

фотосинтезуючої поверхні та фотосинтетичний потенціал культури [345]. 

За результатами  проведених нами досліджень встановлено, що площа 

асиміляційної поверхні сортів гороху суттєво змінювалася залежно від сорту 

та системи удобрення. На початку вегетації гороху різниця між варіантами за 

площею асиміляційної поверхні складала лише 0,1-1,3 тис. м2/га. В 

подальшому ця різниця значно зростала.  

Максимальну площу асиміляційної поверхні посівів гороху сорту 

Елегант зафіксовано у фазі наливу насіння. На контролі (без внесення 

добрив) вона складала 53,6 тис. м2/га. У варіанті досліду, де застосовували 

мінеральні добрива у дозі Р60К60, площа асиміляційної поверхні зросла до 

55,9 тис. м2/га, у дозі N30P60K60 – до 58,5 тис. м2/га. Поєднання внесення Р60К60 

і N30P60K60 з передпосівною обробкою насіння Ризогуміном забезпечило 

зростання площі асиміляційної поверхні посівів гороху сорту Елегант до 56,8 

та 59,3 тис. м2/га відповідно.  

Ще помітніше на площу асиміляційної поверхні впливало поєднання 

внесення мінерального добрива (N30P60K60) та Кристалону, завдяки чому цей 

показник зріс до  60,2 тис. м2/га. Максимальну площу асиміляційної поверхні 

посіву гороху сорту Елегант зазначено у варіанті досліду, де застосовували 

повне мінеральне добриво (N30P60K60) в поєднанні з передпосівною обробкою 

насіння Ризогуміном та двох позакореневих підживлень Кристалоном – 

61,8 тис. м2/га. Це перевищувало контрольний варіант на 8,2 тис. м2/га. 

Нижчими абсолютними показниками площі асиміляційної поверхні 

характеризувалися посіви гороху сорту Світ. Максимальними ці показники 

також були у фазі наливу зерна – 45,3 тис. м2/га на  контролі без внесення 

добрив і це було на 8,3 тис. менше порівняно з сортом гороху Елегант 

(табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 

Динаміка формування асиміляційної поверхні рослин гороху залежно від 

способу основного обробітку ґрунту, сорту та систем живлення, тис. м2/га 

(середнє за 2007-2011 рр.) 
Варіанти Фенологічні фази 

Со
рт

 удобрення 

третій 
справжній 

листок 
бутонізація цвітіння налив зерна 

фізіо-
логічна 

стиглість 
о. д. о. д. о. д. о. д. о. д. 

Ел
ег

ан
т 

Без добрив (к.) 9,7 8,9 30,9 27,5 47,3 41,1 53,6 43,4 24,5 19,9 
P60K60 9,7 8,9 31,7 28,5 49,1 42,3 55,9 45,3 24,9 19,8 

N30P60K60 9,9 9,1 32,6 29,9 52,9 44,3 58,5 47,2 26,5 22,1 
Ризогумін 9,7 8,9 31,1 27,8 49,5 41,8 54,8 44,1 25,2 20,6 

P60K60 + Ризогумін 9,7 8,9 32,0 28,9 50,2 42,9 56,8 46,0 25,0 20,9 
N30P60K60 + Ризогумін 9,8 9,0 32,9 30,1 54,5 45,0 59,3 47,9 26,8 22,5 

Кристалон 9,7 8,9 31,6 28,4 50,6 42,1 55,7 44,8 25,1 20,3 
P60K60 + Кристалон 9,7 8,9 32,0 28,8 51,7 43,2 57,0 46,5 25,3 20,6 

N30P60K60 + Кристалон 9,9 9,1 32,9 30,3 53,9 45,2 60,2 48,4 26,4 22,5 
Ризогумін  + Кристалон 9,7 8,9 31,6 28,6 50,9 42,7 56,2 45,2 25,5 20,8 

P60K60  + Ризогумін + 
Кристалон 9,7 8,9 32,2 28,9 52,2 43,5 58,0 46,8 25,3 21,2 

N30P60K60   +  Ризогумін + 
Кристалон 9,9 9,1 32,8 30,5 54,6 45,9 61,8 49,2 26,5 23,1 

С
ві

т 

Без добрив 8,5 7,8 29,3 25,5 40,2 36,8 45,3 37,1 26,8 21,5 
P60K60 8,6 7,8 30,1 26,3 42,4 37,9 47,8 38,5 27,3 20,7 

N30P60K60 8,7 8,0 31,2 27,7 45,9 39,2 49,5 41,3 28,6 22,4 
Ризогумін 8,6 7,8 29,9 26,0 43,1 37,7 46,9 38,0 27,5 21,9 

P60K60 + Ризогумін 8,6 7,8 31,0 27,2 43,6 38,7 48,5 39,4 27,5 21,8 
N30P60K60 + Ризогумін 8,7 8,1 31,5 27,9 47,1 39,8 50,9 41,7 28,9 22,7 

Кристалон 8,5 7,8 30,1 26,2 43,5 37,4 47,2 38,7 27,4 21,8 
P60K60 + Кристалон 8,6 7,8 30,7 26,8 44,0 38,9 49,0 39,9 27,8 22,0 

N30P60K60 + Кристалон 8,7 8,0 31,6 28,1 46,8 40,1 51,3 42,2 28,7 22,6 
Ризогумін  + Кристалон 8,6 7,8 30,3 26,5 43,9 37,8 47,8 39,2 27,6 22,4 

P60K60  + Ризогумін + 
Кристалон 8,6 7,8 31,2 27,4 44,8 39,3 49,3 40,8 27,9 22,1 

N30P60K60   +  Ризогумін + 
Кристалон 8,7 8,1 31,6 28,5 47,5 41,0 52,0 42,9 28,7 23,2 

Примітка: (к.) – контроль 
о. – оранка (20-22 см); д. – дискування (10-12 см) 

 

Найсуттєвіше площа асиміляційної поверхні посіву сорту гороху Світ 

також зростала на варіанті з внесенням N30P60K60 в поєднанні з 

передпосівною обробкою насіння Ризогуміном та двох позакореневих 

підживлень Кристалоном – до 52,0 тис. м2/га. 
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За проведення дискування сорт Елегант на варіанті без удобрення 

формував асиміляційну поверхню розміром 43,4 тис. м2/га, що було на 

10,2 тис. м2/га менше, порівняно із таким же варіантом на фоні оранки. 

Максимальною площа асиміляційної поверхні у сорту гороху Елегант 

за проведення дискування була на варіанті із внесенням повного 

мінерального добрива в дозі N30P60K60, обробці насіння  Ризогуміном та 

позакореневому підживленні посівів Кристалоном і становила 49,2 тис. м2/га. 

Цей показник перевищував площу асиміляційної поверхні варіанту без 

використання добрив на 5,8 тис. м2/га, але був меншим на 12,6 тис. м2/га 

порівняно із відповідним варіантом удобрення на фоні оранки. А найменшою 

в досліді площа асиміляційної поверхні (37,1 тис. м2/га) була у сорту Світ на 

варіанті без використання добрив за проведення дискування. 

Відомо, що фотосинтетична продуктивність посівів гороху залежить не 

лише від розмірів асиміляційної поверхні листків, але і від тривалості їхнього 

активного функціонування. Тому для характеристики продуктивності 

фотосинтезу в агробіоценозі гороху доцільно використовувати показник 

фотосинтетичного потенціалу [89]. У 2007-2011 рр. нами було встановлено, 

що на початку вегетації фотосинтетичний потенціал посіву гороху наростав 

повільно. Але вже у період «бутонізація – цвітіння» відмічено швидке 

наростання асиміляційної поверхні, а ФП за короткий період у 7 діб становив 

0,243-0,306 млн. м2·діб/га. Високими показниками ФП характеризувався і 

період «цвітіння – налив зерна». Нами також було встановлено вплив 

сортових особливостей та удобрення на формування ФП гороху. Зокрема, на 

контролі (сорт гороху Елегант без використання добрив) фотосинтетичний 

потенціал за період від третього справжнього листка до наливу зерна складав 

1,599 млн. м2·діб/га. Внесення мінеральних добрив підвищувало 

фотосинтетичний потенціал. При цьому найбільшим у гороху сорту Елегант 

ФП виявлений при внесенні N30P60K60 – на цьому варіанті він становив 1,756 

млн. м2·діб/га і це було більше за контрольний варіант на 0,157 млн. м2·діб/га 

(додаток Д.1).  
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Обробка насіння Ризогуміном та позакореневе підживлення 

Кристалоном також позитивно вплинули на підвищення фотосинтетичного 

потенціалу посівів гороху сорту Елегант. Зокрема, на варіанті з 

використанням інокулянту фотосинтетичний потенціал становив 

1,638 млн. м2 · діб/га, що було більше порівняно із контролем на 

0,039 млн. м2 · діб/га. 

На ділянках з внесенням Кристалону фотосинтетичний потенціал 

становив 1,667 млн. м2 · діб/га, що також перевищувало контрольний варіант 

на 0,068 млн. м2 · діб/га. Максимальний фотосинтетичний потенціал посівів у 

досліді визначений у гороху сорту Елегант на варіанті з обробкою насіння 

Ризогуміном, внесенням N30P60K60 та Кристалону – 1,807 млн. м2 · діб/га, і це 

був найвищий показник у досліді. На неудобрюваних варіантах гороху сорту 

Світ фотосинтетичний потенціал становив 1,348 млн. м2 · діб/га, що було на 

0,251 млн. м2 · діб/га менше за контрольний варіант. 

Внесення мінеральних добрив сприяло зростанню вказаного показнику 

у сорту гороху Світ і максимальним він був при застосуванні дози добрив 

N30P60K60 – 1,500 млн. м2·діб/га. Визначений ФП перевищував варіант без 

добрив сорту гороху Світ на 0,152 млн. м2·діб/га, але був меншим за варіант 

контролю на 0,099 млн. м2·діб/га. Найкращі ж умови для формування ФП 

сорту гороху Світ відмічено на варіанті з обробкою насіння Ризогуміном, 

внесенням N30P60K60 та Кристалону – 1,546 млн. м2 · діб/га. Проте визначений 

показник був на 0,261 млн. м2·діб/га меншим, порівняно з аналогічним 

варіантом удобрення сорту Елегант. Тобто, можна зробити висновок про 

суттєво вищий фотосинтетичний потенціал посівів листочкового сорту 

гороху Елегант порівняно з типово «вусатим» сортом гороху Світ. 

За проведення дискування спостерігалися подібні тенденції 

формування ФП відповідно до сорту гороху та удобрення, але розраховані 

показники були нижчими, порівняно з відповідними варіантами на фоні 

оранки. Так, за проведення дискування сорт гороху Елегант без використання 

добрив формував фотосинтетичний потенціал посіву на рівні                 
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1,377 млн. м2 · діб/га і це було на 0,222 млн. м2 · діб/га менше, порівняно із 

показником, одержаним на неудобрюваному посіві сорту гороху Елегант на 

фоні оранки. Максимальний ФП у сорту гороху Елегант на фоні дискування 

виявлений при внесенні мінерального добрива в дозі N30P60K60, обробці 

насіння  Ризогуміном та позакореневому підживленні посівів Кристалоном – 

1,550 млн. м2 · діб/га. Цей показник перевищував фотосинтетичний потенціал 

посіву гороху без використання добрив на 0,173 млн. м2 · діб/га, але був 

меншим на 0,257 млн. м2 · діб/га порівняно із відповідним варіантом 

удобрення на фоні оранки. Найнижчий в досліді ФП (1,179 млн. м2 · діб/га) 

був у сорту гороху Світ на варіанті без добрив за проведення дискування. 

Відомо [89], що показник чистої продуктивності фотосинтезу гороху є 

динамічним показником і значно варіює під впливом технології вирощування 

та залежить від фази розвитку культури.  

При вивченні чистої продуктивності фотосинтезу посівів гороху нами 

було встановлено, що максимум нагромадження пластичних речовин 

припадає на період «третій справжній листок – бутонізація». Потім наступає 

значне зниження ЧПФ у фазі «бутонізація – цвітіння», незначне підвищення 

у фазі «цвітіння – налив зерна» і мінімум у період «налив зерна – 

фізіологічна стиглість».  

Вищу чисту продуктивність фотосинтезу забезпечували посіви гороху 

сорту Елегант. Зокрема, за період «третій справжній листок – бутонізація» 

сорт гороху Елегант забезпечив продуктивність 6,96-7,57 г/м2 за добу, сорт 

гороху Світ – 5,11-5,53 г/м2 за добу. Застосування мінеральних та 

бактеріальних добрив (N30P60K60 + Кристалон + Ризогумін) забезпечувало 

підвищення чистої продуктивності фотосинтезу у сорту гороху Елегант на 

0,61 г/м2  за добу, у сорту гороху Світ – на 0,42 г/м2 за добу. У фазі 

«бутонізація – цвітіння» вищу чисту продуктивність фотосинтезу посівів 

забезпечував горох сорту Світ. За проведення дискування показники чистої 

продуктивності фотосинтезу посівів гороху значно знижувалися,  порівняно з 

проведенням оранки. Так, у фазі «третій справжній листок – бутонізація» за 
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проведення дискування на посіві сорту гороху Елегант, що вирощувався без 

застосування добрив, показник ЧПФ становив 5,97 г/м2 за добу, що було на 

0,99 г/м2 за добу менше, порівняно із контролем. Застосування добрив на 

фоні дискування забезпечувало підвищення чистої продуктивності 

фотосинтезу посівів обох сортів гороху. А найбільший показник чистої 

продуктивності фотосинтезу у фазі «третій справжній листок – бутонізація» 

на фоні дискування (6,54 г/м2 за добу у сорту гороху Елегант) визначено у 

варіантах досліду, де вносили мінеральні добрива в дозі P60K60 у поєднанні з 

позакореневими підживленнями Кристалоном особливим у фазах бутонізації 

та зелених бобів. У наступні фази розвитку чиста продуктивність 

фотосинтезу посіву обох сортів гороху знижувалася, досягаючи мінімуму у 

період «налив зерна – фізіологічна стиглість» (додаток Д.11).       

Посів сорту гороху Світ характеризувався нижчими показниками 

чистої продуктивності фотосинтезу, порівняно з сортом Елегант. Зокрема, 

найбільший показник чистої продуктивності фотосинтезу посіву сорту Світ у 

фазі «третій справжній листок – бутонізація» на фоні дискування (5,14 г/м2 за 

добу) у варіанті досліду, де вносили мінеральне добрива в дозі N30P60K60 у 

поєднанні з обробкою насіння Ризогуміном і позакореневими підживленнями 

Кристалоном, був на 1,09 г/м2 за добу меншим, порівняно з показником 

гороху сорту Елегант.  

Отже, показники чистої продуктивності фотосинтезу посіву гороху в 

наших дослідженнях були досить мінливими. З цього приводу 

А. А. Ничипорович [418] зазначав, що у процесі фотосинтезу листки можуть 

утворювати і 1-2 г сухої маси урожаїв на 1 м2 площі листя за добу і 8-10 г/м2, 

а теоретично можливі величини відповідають 20-40 г/м2 за добу і більше. 

Нагромадження сухої речовини визначалось в динаміці за фазами росту 

і розвитку рослин гороху (додаток Д.6), але найбільш важливим є показник 

максимальної кількості сухої речовини, який горох продукував у фазі 

фізіологічної стиглості. Так, на контролі (сорт гороху Елегант без удобрення) 

формувалося лише 6,58 т/га сухої речовини. Найбільшу ж кількість сухої 
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речовини у досліді продукував сорт гороху Елегант на варіанті із внесенням 

повного мінерального добрива (N30P60K60) і Кристалону та обробці насіння 

Ризогуміном – 8,76 т/га, що було на 2,21 т/га більше, порівняно з сортом 

гороху Світ за такого ж удобрення (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Коефіцієнт використання ФАР посівами гороху залежно від способу 

основного обробітку ґрунту, сорту та систем живлення, %   

(середнє за 2007-2011 рр.) 

С
ор

т 

Удобрення 
Суха речовина, 

т/га 
Зв’язана енергія, 

МДж/га 
Коефіцієнт 

використання ФАР,% 
о. д. о. д. о. д. 

Ел
ег

ан
т 

Без добрив (к.) 6,58 5,12 129856,3 101043,2 1,67 1,30 
P60K60 7,19 5,64 141894,7 111305,4 1,80 1,41 

N30P60K60 7,94 6,23 156695,9 122949,1 1,93 1,51 
Ризогумін 7,17 5,60 141499,9 110516,0 1,79 1,40 

P60K60 + Ризогумін 7,40 5,79 146039,0 114265,7 1,85 1,45 
N30P60K60 + Ризогумін 7,99 6,49 157682,7 128080,2 1,95 1,58 

Кристалон 7,16 5,59 141302,6 110318,7 1,79 1,40 
P60K60 + Кристалон 7,81 6,11 154130,4 120580,9 1,93 1,51 

N30P60K60 + Кристалон 8,40 6,59 165774,0 130053,7 2,05 1,61 
Ризогумін  + Кристалон 7,44 5,84 146828,4 115252,4 1,84 1,44 

P60K60  + Ризогумін + Кристалон 8,01 6,25 158077,4 123343,8 1,98 1,54 
N30P60K60   +  Ризогумін + Кристалон 8,76 6,73 172878,6 132816,6 2,13 1,64 

С
ві

т 

Без добрив 5,04 4,15 99464,4 81900,3 1,31 1,08 
P60K60 5,44 4,43 107358,4 87426,1 1,40 1,14 

N30P60K60 5,98 4,96 118015,3 97885,6 1,50 1,24 
Ризогумін 5,33 4,34 105187,6 85649,9 1,37 1,12 

P60K60 + Ризогумін 5,54 4,54 109331,9 89596,9 1,41 1,16 
N30P60K60 + Ризогумін 6,01 4,98 118607,4 98280,3 1,48 1,23 

Кристалон 5,43 4,47 107161,1 88215,5 1,42 1,17 
P60K60 + Кристалон 5,87 4,83 115844,5 95320,1 1,51 1,24 

N30P60K60 + Кристалон 6,54 5,31 129066,9 104792,9 1,62 1,32 
Ризогумін  + Кристалон 5,49 4,55 108345,2 89794,3 1,41 1,17 

P60K60  + Ризогумін + Кристалон 6,13 5,08 120975,6 100253,8 1,56 1,29 
N30P60K60   +  Ризогумін + Кристалон 6,55 5,42 129264,3 106963,7 1,62 1,34 

Примітка: (к.) – контроль; о. – оранка (20-22 см); д. – дискування (10-12 см) 
  

За результатами досліджень 2007-2011 рр. нами було встановлено, що 

коефіцієнт використання ФАР на контролі (сорт гороху Елегант без 

використання добрив) складав 1,67%. Найбільше зв’язаної енергії в досліді 

нагромаджував сорт гороху Елегант за внесення повного мінерального 

добрива в дозі N30P60K60, Кристалону та обробки насіння Ризогуміном – 
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172878,6 МДж/га, що було на 24,9% більше за контроль. Коефіцієнт 

використання ФАР на вказаному варіанті удобрення сорту гороху Елегант 

складав  2,13% і це був найвищий показник у досліді.  

Менше енергії зв’язував сорт гороху Світ порівняно з сортом гороху 

Елегант. Кращим способом удобрення гороху сорту Світ також було 

внесення повного мінерального добрива в дозі N30P60K60, підживлення 

Кристалоном та обробка насіння Ризогуміном, завдяки чому 

нагромаджувалося 129264,3 МДж/га зв’язаної енергії, а коефіцієнт 

використання ФАР становив 1,62%. Проте одержані показники були 

меншими порівняно із кращими варіантами гороху сорту Елегант. 

За проведення дискування під посіви сортів гороху, що вивчались у 

досліді, виявлено суттєве зниження показників зв’язування сонячної енергії 

та коефіцієнту використання ФАР, порівняно з проведенням оранки. 

Зокрема, на посіві сорту гороху Елегант, що не удобрювався, зв’язувалось 

101043,2 МДж/га енергії. Цей показник був на 28813,1 МДж/га або 22,1% 

меншим за показник контролю (на фоні оранки). На фоні дискування 

застосування добрив підвищувало використання фотосинтетично активної 

радіації і найбільша кількість зв’язаної енергії (132816,6 МДж/га) 

нагромаджувалась при обробці насіння сорту гороху Елегант Ризогуміном, 

внесенні повного мінерального добрива в дозі N30P60K60 у поєднанні з 

позакореневими підживленнями Кристалоном особливим у фазах бутонізації 

та зелених бобів. Коефіцієнт використання ФАР на цьому варіанті становив 

1,64%. Розрахований коефіцієнт хоча і переважав на 0,34% показник варіанту 

без використання добрив, але був на 0,49% меншим порівняно із відповідним 

варіантом сорту Елегант, що висівався на фоні оранки. Значно гірше 

зв’язував енергію  на фоні дискування посів сорту гороху Світ.  

 Отже, вищі показники зв’язування енергії та коефіцієнту використання 

ФАР виявлені у «листочкового» сорту гороху Елегант на фоні оранки, а 

кращим варіантом удобрення є внесення мінерального добрива в дозі 

N30P60K60, Кристалону та обробка насіння Ризогуміном [444]. 
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4.2. Особливості фотосинтетичної продуктивності посівів сої 

залежно від способу основного обробітку ґрунту, сорту та систем 

живлення 

 

Маса урожаю знаходиться у тісній залежності від ходу росту, розмірів 

площі листків, від інтенсивності і продуктивності їх роботи. Основною 

умовою процесу фотосинтезу є енергія сонячної радіації. Низькі показники 

корисного використання енергії сонячної радіації на фотосинтез бувають 

обумовлені тим, що площа листя в посівах в більшості випадків не досягає 

оптимальних величин, і, таким чином, значна частина падаючої на посів 

енергії проходить повз листя прямо на поверхню ґрунту, і тим, що рослини 

часто не забезпечені достатнім мінеральним живленням, щоб їх 

фотосинтетичний апарат міг розвиватися і працювати на «повну потужність» 

[418]. На динаміку формування площі листкової поверхні впливає багато 

факторів: метеорологічні умови, сортові особливості, удобрення і т.д. За 

даними О.М. Дробітька [124], максимальну площу листя відмічено у фазі 

повне наливання насіння (43,1 тис. м2/га) за сівби широкорядним способом з 

міжряддями 45 см з густотою рослин 500 тис./га.  

Нами встановлено, що у сої площа листкової поверхні зростає від 

початку гілкування до кінця цвітіння. Для аналізу впливу факторів, що 

вивчалися у досліді, ми порівняли максимальні показники величини 

асиміляційного апарату, які були визначені на кінець цвітіння цієї 

зернобобової культури. Так, у фазі «кінець цвітіння» площа листкової 

поверхні сої на контролі (сорт сої Агат без використання добрив) складала 

39,0 тис.м2/га.  

На варіанті з обробкою насіння Ризогуміном, внесенням N30P60K60 та 

Кристалону сформувалася найбільша площа листкової поверхні сої сорту 

Агат – 42,5 тис. м2/га. На варіанті без внесення мінеральних добрив сорт сої 

Артеміда формував більшу площу листкової поверхні (40,1 тис. м2/га), 

порівняно з сортом сої Агат (табл. 4.3). 
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Таблиця 4.3 

Динаміка формування площі листкової поверхні сортів сої залежно  

від способу основного обробітку ґрунту та систем живлення, тис. м2/га  

(середнє за 2007-2011 рр.)  

Варіанти Фенологічні фази 

Со
рт

 

удобрення 

  третій 
справжній 

листок 

початок 
цвітіння 

кінець 
цвітіння 

  налив  
зерна 

о. д. о. д. о. д. о. д. 

А
га

т 

Без добрив (к.) 9,5 8,8 27,3 25,3 39,0 36,5 31,1 29,6 
P60K60 9,6 8,8 27,8 25,8 39,9 37,3 31,7 29,9 

N30P60K60 9,9 8,9 29,4 27,4 41,6 39,1 33,8 31,6 
Ризогумін 9,6 8,8 27,8 25,7 40,1 37,0 32,2 30,0 

P60K60 + Ризогумін 9,5 8,8 28,0 26,2 40,4 38,2 31,9 30,2 
N30P60K60 + Ризогумін 9,8 8,9 29,6 27,7 42,1 39,8 34,4 32,6 

Кристалон 9,6 8,8 27,9 26,0 39,8 36,9 31,8 29,9 
P60K60 + Кристалон 9,6 8,8 28,1 26,3 40,7 37,8 32,0 30,4 

N30P60K60 + Кристалон 9,9 8,9 29,7 27,5 41,9 39,6 34,2 32,4 
Ризогумін  + Кристалон 9,6 8,8 28,2 26,3 40,4 37,5 32,6 30,3 

P60K60  + Ризогумін + 
Кристалон 9,7 8,8 28,9 26,8 40,8 38,6 33,3 31,1 

N30P60K60   +  Ризогумін + 
Кристалон 9,9 8,9 30,1 28,2 42,5 40,2 34,5 32,9 

А
рт

ем
ід

а 

Без добрив 9,7 9,0 28,4 26,3 40,1 38,4 32,3 30,2 
P60K60 9,7 9,0 29,0 27,0 41,2 39,3 32,8 30,7 

N30P60K60 10,2 9,2 30,6 28,5 42,9 40,3 34,9 32,8 
Ризогумін 9,6 9,0 28,8 26,9 40,9 38,8 33,2 31,0 

P60K60 + Ризогумін 9,8 9,0 29,9 27,7 41,8 39,7 33,4 31,3 
N30P60K60 + Ризогумін 10,3 9,2 30,9 28,7 43,6 41,0 34,8 32,9 

Кристалон 9,8 9,0 28,7 26,8 41,1 38,9 33,0 31,1 
P60K60 + Кристалон 9,8 9,0 30,1 27,9 42,2 39,5 33,1 31,4 

N30P60K60 + Кристалон 10,4 9,2 31,2 29,5 43,8 41,2 35,1 33,0 
Ризогумін  + Кристалон 9,8 9,0 28,9 27,1 41,8 39,0 33,4 31,2 

P60K60  + Ризогумін + 
Кристалон 9,7 9,0 30,3 28,4 42,5 40,1 33,7 31,5 

N30P60K60   +  Ризогумін + 
Кристалон 10,3 9,2 31,4 29,6 44,2 41,9 35,6 33,4 

Примітка: (к.) – контроль. 
о. – оранка (20-22 см); д. – дискування (10-12 см) 
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Визначений показник перевищував контроль на 1,1 тис.м2/га. Із 

внесенням мінеральних добрив показники асиміляційної поверхні також 

підвищувалися і найбільшою площа листкової поверхні була у сорту сої 

Артеміда при внесенні N30P60K60 та складала 42,9 тис.м2/га, що перевищувало 

варіант без внесення мінеральних добрив на 2,8 тис.м2/га і варіант контролю 

на 3,9 тис.м2/га. Обробка насіння сої сорту Артеміда Ризогуміном 

забезпечила зростання площі листкової поверхні на 0,8 тис.м2/га, а 

підживлення Кристалоном – на 1,0 тис.м2/га більше порівняно з варіантом 

без удобрення. Тобто, на відміну від сорту сої Агат, на посівах сої сорту 

Артеміда Кристалон виявився більш ефективним. Найбільшою ж в досліді 

була площа листкової поверхні в сорту сої Артеміда при застосуванні 

мінеральних добрив в дозі N30P60K60, Ризогуміну та Кристалону – 

44,2 тис.м2/га. Це перевищувало показник на контролі на 5,2 тис.м2/га. 

На фоні поверхневого обробітку ґрунту максимальна площа листкової 

поверхні сої за період вегетації сортів сої, що досліджувалися, була меншою 

порівняно із відповідними варіантами на фоні оранки. Зокрема, у фазі 

«кінець цвітіння» сорт сої Агат на варіанті без використання добрив 

формував асиміляційну поверхню розміром 36,5 тис.м2/га, а це було на 

2,5 тис.м2/га менше порівняно із таким же варіантом на фоні оранки 

(контроль). Максимальною площа асиміляційної поверхні була у сорту сої 

Агат при проведені дискування на варіанті із комплексним застосуванням  

мінеральних добрив в дозі N30P60K60, Ризогуміну та Кристалону – 

40,2 тис.м2/га. Такий показник перевищував площу листкової поверхні 

варіанту без використання добрив на 3,7 тис.м2/га, але був меншим на 

2,3 тис.м2/га порівняно із відповідним варіантом на фоні зяблевої оранки. 

Більшою, порівняно із сортом сої Агат, була площа листкової поверхні 

за умови проведення поверхневого обробітку ґрунту на посівах сорту сої 

Артеміда і на варіанті без удобрення становила 38,4 тис.м2/га. Проте це було 

на 1,7 тис.м2/га менше порівняно із відповідним варіантом на фоні оранки і 

на 0,6 тис.м2/га менше порівняно із контролем. Максимальною площа 
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асиміляційної поверхні у сорту сої Артеміда за проведення лише дискування 

була на варіанті із застосуванням мінеральних добрив в дозі N30P60K60, 

Ризогуміну та Кристалону – 41,9 тис.м2/га. Даний показник перевищив 

площу листкової поверхні контрольного варіанту (сорт сої Агат без 

використання добрив на фоні оранки) на 2,9 тис.м2/га, але був меншим на 

2,3 тис.м2/га порівняно із відповідним варіантом удобрення сорту сої 

Артеміда з проведенням оранки. 

Отже, в середньому за 2007-2011 рр. обидва сорти сої на фоні оранки 

формували більшу площу листкової поверхні порівняно із проведенням лише 

дискування. За проведення полицевого обробітку ґрунту удобрення є 

суттєвим фактором збільшення площі листкової поверхні сої. При цьому 

найкращим виявився варіант з обробкою насіння Ризогуміном, внесенням 

N30P60K60 та Кристалону. 

Впродовж 2012-2015 рр. встановлено, що усі сорти сої, з якими 

проводяться дослідження, формували максимальну площу листкової 

поверхні у фазі «кінець цвітіння». У фазі наливу зерна починалося старіння 

листків сої, і, відповідно,  скорочення площі асиміляційного апарату. Тому 

ми звернули увагу на порівняння впливу мікродобрив у досліді та 

формування максимальних показників величини асиміляційного апарату, які 

були визначені наприкінці цвітіння сої. Так, максимальна площа листкової 

поверхні сої на контролі (сорт Ксеня без використання мікродобрив) 

складала 39,9 тис.м2/га. За внесення мікродобрив площа листкової поверхні у 

сорту сої Ксеня підвищувалася і максимальний показник (41,6 тис.м2/га) 

виявлений при внесенні Вуксалу, що було більше порівняно із контролем на 

1,7 тис.м2/га. У сорту сої Хуторяночка на варіанті без внесення мікродобрив 

площа листкової поверхні наприкінці цвітіння складала 42,0 тис.м2/га або 

була на 2,1 тис.м2/га більшою, ніж на контролі. За внесення мікродобрив 

показники асиміляційної поверхні також підвищувалися і найбільшою площа 

листкової поверхні у сорту сої Хуторяночка також була за внесення Вуксалу 

– 43,7 тис.м2/га. Площа листкової поверхні сорту сої Монада у фазі цвітіння 
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без внесення мікродобрив становила 39,8 тис.м2/га і поступалася сорту сої 

Ксеня на аналогічному варіанті на 0,1 тис.м2/га (табл. 4.4).  

Таблиця 4.4 

Динаміка формування площі листкової поверхні сортів сої залежно  

від використання комплексних добрив, тис. м2/га (середнє за 2012-2015 рр.)  

Варіанти Фенологічні фази 

С
ор

т 

Удобрення 
  третій 

справжній 
листок 

початок 
цвітіння 

кінець 
цвітіння 

 налив 
зерна 

К
се

ня
 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін) (к.) 11,0 28,5 39,9 32,7 
Фон + Вуксал 11,1 29,3 41,6 33,7 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 10,9 28,8 40,6 32,9 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 10,9 29,0 41,1 33,2 

Ху
то

ря
но

чк
а Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  11,2 30,0 42,0 33,9 

Фон + Вуксал 11,4 31,0 43,7 35,1 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 11,2 30,3 42,6 34,2 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 
2 підживлення) 11,2 30,7 43,1 34,6 

М
он

ад
а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  10,2 26,8 39,8 32,7 
Фон + Вуксал 9,9 27,6 41,1 33,7 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 9,8 27,1 40,3 33,0 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 9,8 27,4 40,7 33,3 

О
ме

га
 

він
ни

ць
ка

 Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  10,2 28,3 43,5 35,8 
Фон + Вуксал 10,3 29,1 45,2 37,3 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 10,2 28,7 44,2 36,4 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 10,2 28,8 44,6 36,9 

Ф
ем

ід
а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  10,0 27,1 42,6 35,2 
Фон + Вуксал 10,1 27,7 43,4 36,6 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 10,0 27,2 42,7 35,6 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 10,0 27,7 43,0 35,9 

Примітка: (к.) – контроль. 

Застосування мікродобрив збільшувало площу листкової поверхні сої 

сорту Монада на  0,5-1,3 тис.м2/га. Найбільшу площу листкової поверхні у 

досліді формував сорт сої Омега вінницька – 43,5 тис.м2/га на варіанті без 
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використання мікродобрив. Цей показник перевищував контрольний варіант 

(сорт сої Ксеня без використання мікродобрив) на 3,6 тис.м2/га. 

Сорт сої Омега вінницька також характеризувався найбільшим 

приростом площі листкової поверхні від використання мікродобрив. Зокрема, 

обробка насіння мікродобривом Аватар-1 та поєднання обробки насіння і 

позакореневе підживлення цим препаратом збільшувало асиміляційний 

апарат сої на 0,7 та 1,1 тис.м2/га відповідно. Максимальний приріст 

забезпечило використання Вуксалу – 1,7 тис.м2/га. У сорту сої Феміда на 

варіанті без внесення мікродобрив площа листкової поверхні наприкінці 

цвітіння складала 42,6 тис.м2/га або була на 2,7 тис.м2/га більшою, ніж на 

контролі. За внесення мікродобрив показники асиміляційної поверхні також 

підвищувалися і найбільшою площа листкової поверхні у сої сорту Феміда 

також була при використанні Вуксалу – 43,4 тис.м2/га. 

Отже, за результатами наших досліджень, проведених у 2012-2015 рр. 

встановлено, що в умовах Лісостепу західного найбільшу площу листкової 

поверхні  сформував сорт Омега вінницька. Підвищується площа 

асиміляційної поверхні сортів сої і при внесенні мікродобрив, особливо від 

застосування Вуксалу. На внесення мікродобрив найбільшим приростом 

асиміляційної поверхні реагували сорти Омега вінницька та Хуторяночка. 

Фотосинтетичний потенціал посіву визначають, знаючи величину 

площі листкової поверхні на один гектар посіву окремо за кожний період 

вегетації. При цьому посіви вважаються добрими, коли фотосинтетичний 

потенціал їх становить 2,2-3,0 млн. м2 · діб/га [418]. 

В середньому за 2007-2011 рр. нами було встановлено, що на контролі 

(сорт сої Агат без внесення добрив) фотосинтетичний потенціал становив 

2,469 млн. м2 · діб/га (додаток Д.2). Максимальний фотосинтетичний 

потенціал посівів у досліді визначений у сої сорту Агат на варіанті з 

обробкою насіння Ризогуміном, внесенням N30P60K60 та Кристалону – 2,775 

млн. м2 · діб/га. Цей показник відповідно перевищував контрольний варіант 

на 0,306 млн. м2 · діб/га. 
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У сорту сої Артеміда на варіанті без удобрення фотосинтетичний 

потенціал посіву складав 2,423 млн. м2 · діб/га і це було на 

0,046 млн. м2 · діб/га менше порівняно із показником, одержаним на 

неудобрюваному посіві сорту сої Агат (контроль). Найбільшим у посіві сої 

сорту Артеміда ФП був при застосуванні мінеральних добрив в дозі 

N30P60K60, Ризогуміну та Кристалону – 2,764 млн. м2 · діб/га. 

Посіви сої на фоні поверхневого обробітку ґрунту характеризувалися 

такими ж особливостями формування ФП залежно від сортових 

особливостей та удобрення, але розраховані показники були меншими 

порівняно з посівами сої на фоні оранки. Так, у сої сорту Агат на фоні 

поверхневого обробітку ґрунту без використання добрив фотосинтетичний 

потенціал складав 2,304 млн. м2 · діб/га і це було на 0,165 млн. м2 · діб/га 

менше порівняно із показником, одержаним на посіві сої сорту Агат на фоні 

оранки без удобрення (контроль). Максимальним ФП у сої сорту Агат за 

проведення дискування був на варіанті із застосуванням мінеральних добрив 

в дозі N30P60K60, Ризогуміну та Кристалону – 2,607 млн. м2 · діб/га. Цей 

показник перевищував фотосинтетичний потенціал варіанту без 

використання добрив на 0,303 млн. м2 · діб/га, але був меншим на 0,168 млн. 

м2 · діб/га порівняно із відповідним варіантом на фоні оранки. 

У сої сорту Артеміда на фоні поверхневого обробітку ґрунту без 

використання добрив фотосинтетичний потенціал посіву складав 

2,252 млн. м2 · діб/га і це було на 0,217 млн. м2 · діб/га менше порівняно із 

показником, одержаним на посіві сої сорту Агат на фоні оранки без 

удобрення (контроль). Максимальним ФП у сорту Артеміда при проведені 

дискування був на варіанті із застосуванням мінеральних добрив в дозі 

N30P60K60, Ризогуміну та Кристалону – 2,599 млн. м2 · діб/га. Такий показник 

перевищував фотосинтетичний потенціал посівів на контрольному варіанті 

(сорт сої Агат без використання добрив на фоні оранки) на 

0,130 млн. м2 · діб/га, але був меншим на 0,165 млн. м2 · діб/га порівняно із 

відповідним варіантом удобрення сої сорту Артеміда на фоні оранки. Отже, в 
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середньому за 2007-2011 рр., формування фотосинтетичного потенціалу 

посівів сої більше залежало від удобрення, ніж від сортових особливостей. 

При цьому кращі показники забезпечувало використання мінеральних 

добрив в дозі N30P60K60, Ризогуміну та Кристалону. 

За результатами проведених нами у 2012-2015 рр. досліджень було 

встановлено, що на контролі (сорт сої Ксеня без внесення мікродобрив) 

фотосинтетичний потенціал складав 2,518 млн. м2·діб/га (додаток Д.3). При 

внесенні мікродобрив фотосинтетичний потенціал зростав і максимальним у 

сорту сої Ксеня був при використанні Вуксалу. На цьому варіанті ФП 

становив 2,639 млн. м2·діб/га і це перевищило контрольний варіант на 

0,121 млн. м2·діб/га. Розрахований показник ФП у досліді для сої сорту 

Хуторяночка на варіанті без використання мікродобрив був на рівні 

2,542 млн. м2·діб/га. Визначений показник перевищував контроль лише на 

0,024 млн. м2·діб/га. Внесення мікродобрив сприяло зростанню вказаного 

показника у сорту сої Хуторяночка і при використанні Вуксалу він 

підвищувався до 2,671 млн. м2·діб/га. Визначений ФП перевищував варіант 

без мікродобрив сорту сої Хуторяночка на 0,129 млн. м2·діб/га, а варіант 

контролю на 0,153 млн. м2·діб/га. У сорту сої Монада спостерігалася така ж 

тенденція формування фотосинтетичного потенціалу посівів залежно від 

мікродобрив і найвищим ФП визначений також при внесенні Вуксалу та 

становив 2,587 млн. м2·діб/га. Найвищими ж показники ФП в середньому за 

2012-2015 рр. були встановлені нами у сортів сої Омега вінницька та Феміда. 

Зокрема, у сорту сої Омега вінницька фотосинтетичний потенціал становив 

2,742 млн. м2·діб/га, що було на 0,224 млн. м2·діб/га більше за контрольний 

варіант. Внесення мікродобрив сприяло зростанню вказаного показника у 

сорту сої Омега вінницька і при застосуванні Вуксалу він підвищувався до 

2,878 млн. м2·діб/га. Визначений ФП перевищував варіант без мікродобрив 

сорту сої Омега вінницька на 0,136 млн. м2·діб/га, а варіант контролю – на 

0,360 млн. м2·діб/га. Високий показник фотосинтетичного потенціалу посіву 

в досліді виявлений у сої сорту Феміда, який становив 2,812 млн. м2·діб/га на 
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варіанті без використання мікродобрив. Внесення мікродобрив сприяло 

зростанню ФП у сої сорту Феміда і при застосуванні Вуксалу він 

підвищувався найбільше – до 2,877 млн. м2·діб/га. Визначений ФП перевищив 

варіант без мікродобрив цього сорту на 0,065 млн. м2·діб/га, а варіант контролю 

на 0,359 млн. м2·діб/га.  

Таким чином, в наших дослідженнях, проведених у 2012-2015 роках, 

встановлено, що формування фотосинтетичного потенціалу посівів залежало 

не лише від сортових особливостей сої, але й від внесення мікродобрив. 

Мікродобрива підвищували ФП, а кращі показники забезпечувало 

використання Вуксалу. Що стосується сорту, то тут кращі показники ФП 

посівів формували сорти сої Омега вінницька та Феміда. 

Корисність обліку площі листя може бути більшою, якщо його можна 

поєднувати з ходом наростання сухої маси біологічного і господарського 

урожаю. У цьому випадку можна одержувати показники чистої 

продуктивності фотосинтезу [418]. При вивченні чистої продуктивності 

фотосинтезу посівів сої нами було встановлено, що максимум припадав на 

періоди «третій справжній листок – початок цвітіння». 

Проведені обліки і розрахунки показали, що на контролі (сорт сої Агат 

без використання добрив) ЧПФ становила у фазах: «третій справжній 

листок – початок цвітіння» – 3,37; «початок цвітіння – кінець цвітіння» – 

1,21; «кінець цвітіння – налив зерна» – 1,45 г/м2 за добу. При використанні 

добрив ЧПФ на посівах сої сорту Агат підвищувалась і найбільшого рівня            

(4,11 г/м2 за добу) у фазі «третій справжній листок – початок цвітіння» 

досягала при застосуванні фосфорно-калійних добрив у дозі P60K60 та 

Кристалону. У фазі «початок цвітіння – кінець цвітіння» максимальну 

кількість сухої речовини синтезували посіви сої сорту Агат на варіанті з 

внесенням повного мінерального добрива в дозі N30P60K60 та Кристалону – 

1,92 г/м2 за добу. У фазі «кінець цвітіння – налив зерна» кращим за чистою 

продуктивністю фотосинтезу на посівах сої був варіант з внесенням P60K60 та 

Кристалону, що забезпечувало формування 1,98 г/м2 за добу сухої речовини. 
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У сої сорту Артеміда на варіанті без використання добрив ЧПФ була 

істотно вищою порівняно з сортом сої Агат і становила у фазах: «третій 

справжній листок – початок цвітіння» – 4,29; «початок цвітіння – кінець 

цвітіння» – 1,82; «кінець цвітіння – налив зерна» – 1,87 г/м2 за добу. Найвищі 

ж показники ЧПФ у цьому досліді були встановлені на посівах сорту сої 

Артеміда у фазі «третій справжній листок – початок цвітіння» на варіанті з 

внесенням фосфорно-калійних добрив в дозі P60K60 – 4,36 г/м2 за добу; у фазі 

«початок цвітіння – кінець цвітіння» на варіанті з обробкою насіння 

Ризогуміном, внесенні повного мінерального добрива в дозі N30P60K60 та 

позакореневому підживленні посівів Кристалоном – 1,95 г/м2 за добу; у фазі 

«кінець цвітіння – налив зерна» за внесення N30P60K60 та Кристалону – 

2,14 г/м2 за добу (додаток Д.12).  

На фоні поверхневого обробітку ґрунту посіви сої характеризувалися 

нижчими показниками нагромадження продуктів фотосинтезу в основні 

періоди росту і розвитку рослин. Так, за проведення дискування під посіви 

сої сорту Агат, що вирощувалися без застосування добрив, показник ЧПФ у 

фазі «третій справжній листок – початок цвітіння» становив 3,06 г/м2 за добу 

і це було на 0,21 г/м2 за добу менше порівняно із контролем. На варіантах з 

використанням добрив у цій фазі ЧПФ посівів сої сорту Артеміда зростала на 

0,24-0,57 г/м2 за добу. Використання добрив підвищувало чисту 

продуктивність фотосинтезу посіві сої на фоні поверхневого обробітку 

ґрунту, але кращі варіанти посівів по оранці мали суттєву перевагу. Так, у 

фазі «третій справжній листок – початок цвітіння» на варіанті з внесенням 

фосфорно-калійних добрив в дозі P60K60 ЧПФ посівів сої сорту Артеміда за 

проведення дискування була на 0,26 г/м2 за добу нижчою, порівняно з 

оранкою. У фазі «початок цвітіння – кінець цвітіння» на варіанті з обробкою 

насіння Ризогуміном, внесенні мінерального добрива в дозі N30P60K60 та 

позакореневому підживленні посівів Кристалоном ЧПФ сої сорту Артеміда 

за проведення дискування була на 0,64 г/м2 за добу нижчою порівняно з 

оранкою. 
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В середньому за 2012-2015 рр. нами встановлено, що чиста 

продуктивність фотосинтезу зростала від формування третього справжнього 

листка до початку цвітіння, досягаючи максимуму в цей період 

(додаток Д.13). Потім, у фазі «початок цвітіння – кінець цвітіння» – 

знижувалася, проте незначно зростаючи за період «кінець цвітіння – налив 

зерна». Так, за період від утворення третього трійчастого листка до початку 

цвітіння сої чиста продуктивність фотосинтезу на посіві сої сорту Ксеня без 

внесення мікродобрив (контроль) становила 4,35 г/м2 за добу; у фазі «початок 

цвітіння – кінець цвітіння» – знижується до 1,82 г/м2 за добу, зростаючи до 

1,94 г/м2 за добу у період «кінець цвітіння – налив зерна». При використанні 

мікродобрив ЧПФ на посівах сої сорту Ксеня підвищувалась і найбільшого 

рівня 4,64 г/м2 за добу у фазі «третій справжній листок – початок цвітіння» 

досягала при обробці насіння нанопрепаратом Аватар-1,  а за періоди від 

початку до кінця цвітіння та від кінця цвітіння до наливу зерна  – за 

використання мікродобрива Вуксал – 1,83 та 2,0 г/м2 за добу відповідно.  

У сорту сої Хуторяночка на варіанті без використання мікродобрив 

чиста продуктивність фотосинтезу у визначені періоди росту та розвитку 

складала відповідно по 4,40; 2,09 та 2,27 г/м2 за добу, що було на 0,05; 0,27 та 

0,33 г/м2 за добу більше порівно із контролем. Найвищими показниками 

чистої продуктивності фотосинтезу у досліді у фазі «третій справжній 

листок – початок цвітіння» характеризувалися сорти сої Хуторяночка, Ксеня 

та Омега вінницька за умов використання мікродобрива Аватар-1. 

Впродовж років досліджень ми визначали накопичення сухої речовини 

в динаміці за фазами росту і розвитку сої, а саме: повні сходи – третій 

справжній листок – початок цвітіння – кінець цвітіння – налив зерна – 

фізіологічна стиглість (додаток Д.7). Погодні умови років досліджень суттєво 

впливали на накопичення сухої речовини сортами сої. Так, найкращі умови 

для накопичення сухої речовини склалися в 2010 р., а найгірші – в 2008 р. 

Для визначення впливу досліджуваних факторів (сорту, основного 

обробітку ґрунту та системи удобрення) на динаміку накопичення сухої 
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речовини рослинами сої ми проаналізували дані, одержані в середньому за 

2007-2011 рр. Найважливішими показники накопиченої сухої речовини були 

у фазі фізіологічної стиглості культури. Так, на контролі (сорт сої Агат без 

використання добрив) утворювалося 7,54 т/га сухої речовини (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Коефіцієнт використання ФАР посівами сої залежно від способу 

основного обробітку ґрунту, сорту та систем живлення, %  

(середнє за 2007-2011 рр.) 

С
ор

т 

Удобрення 
Суха речовина, 

т/га 
Зв’язана енергія, 

МДж/га 
Коефіцієнт 

використання ФАР,% 
о. д. о. д. о. д. 

А
га

т 

Без добрив (к.) 7,54 6,17 126370,4 103409,2 1,06 0,87 
P60K60 7,97 6,44 133577,2 107934,4 1,11 0,91 

N30P60K60 8,45 6,37 141622,0 106761,2 1,16 0,88 
Ризогумін 7,88 6,39 132068,8 107096,4 1,09 0,90 

P60K60 + Ризогумін 8,36 6,55 140113,6 109778 1,15 0,92 
N30P60K60 + Ризогумін 8,55 6,80 143298,0 113968 1,17 0,94 

Кристалон 7,83 6,40 131230,8 107264 1,09 0,90 
P60K60 + Кристалон 8,25 6,55 138270,0 109778 1,14 0,92 

N30P60K60 + Кристалон 8,59 6,73 143968,4 112794,8 1,18 0,93 
Ризогумін  + Кристалон 8,08 6,51 135420,8 109107,6 1,12 0,91 

P60K60  + Ризогумін + Кристалон 8,46 6,65 141789,6 111454 1,17 0,93 
N30P60K60   +  Ризогумін + Кристалон 8,70 6,88 145812,0 115308,8 1,19 0,95 

А
рт

ем
ід

а 

Без добрив 7,81 6,69 130895,6 112124,4 1,12 0,96 
P60K60 8,22 6,86 137767,2 114973,6 1,18 0,98 

N30P60K60 8,81 7,15 147655,6 119834 1,25 1,01 
Ризогумін 8,11 6,94 135923,6 116314,4 1,16 0,99 

P60K60 + Ризогумін 8,53 7,11 142962,8 119163,6 1,22 1,01 
N30P60K60 + Ризогумін 8,93 7,24 149666,8 121342,4 1,26 1,02 

Кристалон 8,16 6,87 136761,6 115141,2 1,17 0,98 
P60K60 + Кристалон 8,66 7,02 145141,6 117655,2 1,23 1,0 

N30P60K60 + Кристалон 8,95 7,23 150002,0 121174,8 1,27 1,02 
Ризогумін  + Кристалон 8,35 7,04 139946,0 117990,4 1,19 1,0 

P60K60  + Ризогумін + Кристалон 8,77 7,19 146985,2 120504,4 1,25 1,02 
N30P60K60   +  Ризогумін + Кристалон 9,04 7,36 151510,4 123353,6 1,28 1,04 

Примітка: (к.) – контроль; о. – оранка (20-22 см); д. – дискування (10-12 см) 
 

Найбільше  ж  сухої  речовини посіви сої сорту Агат нагромаджували 

за застосування мінеральних добрив в дозі N30P60K60 та Ризогуміну і 

Кристалону – 8,70 т/га, що на 1,16 т/га більше порівняно з контролем. 

Більшу кількість сухої речовини в досліді на варіанті без застосування 

добрив продукував посів сорту сої Артеміда – 7,81 т/га. Це було на 0,27 т/га 
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більше порівняно із сортом сої Агат. Найбільшу кількість сухої речовини 

посів сої сорту Артеміда продукував за застосування Ризогуміну, Кристалону 

та внесення мінеральних добрив в дозі N30P60K60 – 9,04 т/га, і це був 

максимальний показник у досліді. 

За поверхневого обробітку ґрунту посіви сої в досліді, проведеному у 

2007-2011 рр., нагромаджували меншу кількість сухої речовини порівняно із 

оранкою. Так, на варіанті з поверхневим обробітком ґрунту і без 

використання добрив сорт сої Агат нагромаджував 6,17 т/га сухої речовини, і 

це було на 1,37 т/га менше порівняно із оранкою. Найбільше ж сухої 

речовини при проведенні дискування сорт сої Агат формував на варіанті з 

обробкою насіння Ризогуміном, внесенні N30P60K60 та позакореневому 

підживленні Кристалоном – 6,88 т/га. Проте така кількість була на 1,82 т/га 

меншою, порівняно із таким же варіантом удобрення сої сорту Агат на фоні 

оранки. Подібним для обох фонів обробітку ґрунту було те, що більш 

продуктивним виявився сорт сої Артеміда. Так, на варіанті з поверхневим 

обробітком ґрунту і без використання добрив сорт сої Артеміда 

нагромаджував 6,69 т/га сухої речовини, що перевищувало показник 

аналогічного варіанту сої сорту Агат на 0,52 т/га.  

Найбільше ж сухої речовини на фоні поверхневого обробітку ґрунту 

формував посів сої сорту Артеміда на варіанті з обробкою насіння 

Ризогуміном, внесенні N30P60K60 та позакореневому підживленні 

Кристалоном – 7,36 т/га, але така кількість була на 1,68 т/га меншою, 

порівняно із таким же варіантом удобрення сої сорту Артеміда на фоні 

оранки (кращий варіант досліду). 

Таким чином, за результатами наших  досліджень було встановлено, 

що на посівах сої на фоні оранки нагромаджується більша кількість сухої 

речовини порівняно із поверхневим обробітком ґрунту. Подібні результати 

одержано в 2011-2013 роках у східній частині Лівобережного Лісостепу 

України. Зокрема, за період «сходи – налив зерна» ЧПФ сорту сої Романтика 
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на варіанті із застосуванням оранки була більшою на 13%, ніж на варіанті із 

застосуванням дискування на 10-12 см [278].  

Науковці зазначають, що продуктивність посівів 

сільськогосподарських культур залежить в основному від фотосинтетичної 

діяльності рослин. Остання визначається показником коефіцієнта корисної 

дії фотосинтезу, який розраховується відношенням енергії органічних сполук 

урожаю до енергії, що надійшла на посів (або була поглинута зеленим 

листям) за період вегетації від сходів до збирання врожаю. Встановлено, що 

чим вищий коефіцієнт корисної дії фотосинтезу посіву, тим інтенсивніше 

нагромаджується органічна речовина рослин і вищим є урожай. 

Використання енергії сонячної радіації на побудову органічних сполук 

урожаю залежить від умов мінерального живлення, водного та світлового 

режимів рослин у посівах. Коефіцієнт корисної дії фотосинтезу залежить 

насамперед від кількості ФАР, яка надходить на посіви в період вегетації 

[418]. Залежно від географічної широти на один гектар посівів в Україні за 

період вегетації надходить від 3690 млн. ккал в Чернігівській області до 4920 

млн. ккал у Криму [233]. Особливості структурної організації 

фотосинтетичного апарату культурних рослин такі, що теоретично 

коефіцієнт використання листям енергії сонячної радіації на фотосинтез 

може досягати 20%. Цей показник часто перевищує звичайні сучасні 

показники в 5-10 разів, що говорить про великі можливості підвищення 

урожайності польових рослин [418].  

За результатами досліджень 2007-2011 років нами встановлено, що 

коефіцієнт використання ФАР на контролі (сорт сої Агат без використання 

добрив) складав 1,06%. За застосування мінеральних добрив на посівах сої 

сорту Агат коефіцієнт використання ФАР зростав і найвищим (1,16%) був на 

варіанті із внесенням повного мінерального добрива в дозі N30P60K60. 

Кількість зв'язаної енергії на вказаному варіанті становила 141622,0 МДж/га, 

що перевищувало контроль на 10,8%. Використання Ризогуміну та 

Кристалону мало позитивний вплив на коефіцієнт використання ФАР, 
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збільшуючи його до 1,09%, або на 0,03%, порівняно з контролем. 

Максимальна ж кількість зв’язаної енергії (145812,0 МДж/га) та найвищий 

коефіцієнт використання ФАР (1,19%) посівами сої сорту Агат відзначено на 

варіанті з внесенням добрив в дозі N30P60K60, Кристалону та обробці насіння 

Ризогуміном.  

У сої сорту Артеміда на варіанті без використання добрив коефіцієнт 

використання ФАР становив 1,12% і це було на 0,06% більше, порівняно із 

контролем. Кількість зв'язаної енергії на вказаному варіанті становила 

130895,6 МДж/га, що також перевищувало контроль на 4525,2 МДж/га. 

Найбільше ж зв'язаної енергії в досліді нагромаджував сорт сої 

Артеміда за використання N30P60K60, Кристалону та Ризогуміну – 

151510,4 МДж/га. Коефіцієнт використання ФАР на цьому варіанті становив 

1,28% і це також був найвищий показник в досліді. За умов проведення 

дискування, виявлено суттєве зниження показників зв'язування сонячної 

енергії та коефіцієнту використання ФАР. Зокрема, на посівах сорту сої Агат 

за проведення поверхневого обробітку ґрунту без використання добрив 

зв’язувалось 103409,2 МДж/га енергії, або це було на 22,2% менше 

контролю. Найкраще ж зв’язували енергію на фоні поверхневого обробітку 

ґрунту посіви сорту сої Артеміда за використання N30P60K60, Кристалону та 

Ризогуміну – 123353,6 МДж/га. Коефіцієнт використання ФАР на цьому 

варіанті складав 1,04%. 

В середньому за 2012-2015 рр. ми визначали накопичення сухої 

речовини в динаміці за фазами росту і розвитку сортів сої залежно від 

використання мікродобрив (додаток Д.8).  Максимальну кількість сухої 

речовини соя накопичила в період фізіологічної стиглості зерна. Зокрема, на 

контролі (сорт сої Ксеня без внесення мікродобрив) формувалося 7,33 т/га 

сухої речовини. Мікродобрива сприяли збільшенню накопичення сухої 

речовини на посіві сої сорту Ксеня: максимальна її кількість складала 

7,79 т/га на варіанті з внесенням Вуксалу, що було на 0,46 т/га більше 

порівняно із контролем. Сорт сої Хуторяночка на варіанті без внесення 
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мікродобрив нагромаджував 8,11 т/га сухої речовини, що було більше за 

контроль на 0,78 т/га. Внесення мікродобрив сприяло підвищенню 

нагромадження сухої речовини і максимальна її кількість (8,75 т/га) була 

встановлена при внесенні Вуксалу. Найбільшу кількість сухої речовини в 

умовах проведення досліджень на варіанті без внесення мікродобрив 

сформував сорт сої Омега вінницька – 9,80 т/га (табл. 4.6).  

Таблиця 4.6 

Коефіцієнт використання ФАР посівами сої залежно від сорту та 

використання комплексних добрив, % (середнє за 2012-2015 рр.) 

Сорт Удобрення 
Суха 

речовина, 
т/га 

Зв’язана 
енергія, 
МДж/га 

Коефіцієнт 
використання 

ФАР, % 

К
се

ня
 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін) (к.) 7,33 122850,8 1,05 
Фон + Вуксал 7,79 130560,4 1,12 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 7,54 126370,4 1,09 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 7,64 128046,4 1,11 

Х
ут

ор
я-

но
чк

а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  8,11 135923,6 1,21 
Фон + Вуксал 8,75 146650,0 1,29 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 8,38 140448,8 1,25 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 8,54 143130,4 1,27 

М
он

ад
а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  7,55 126538,0 1,09 
Фон + Вуксал 8,06 135085,6 1,15 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 7,79 130560,4 1,12 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 7,95 133242,0 1,14 

О
ме

га
 

ві
нн

иц
ьк

а Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  9,08 152180,8 1,28 
Фон + Вуксал 9,80 164248,0 1,37 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 9,34 156538,4 1,31 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 9,52 159555,2 1,33 

Ф
ем

ід
а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  8,45 141622,0 1,15 
Фон + Вуксал 9,04 151510,4 1,23 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 8,71 145979,6 1,19 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 8,89 148996,4 1,20 

Примітка: (к.) – контроль. 
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Це перевищувало показник контрольного варіанту на 1,73 т/га. 

Мікродобрива також сприяли збільшенню нагромадження сухої речовини 

посівами вказаного сорту і за внесення Вуксалу продукували її максимальний 

показник в досліді – 9,52 т/га. Високою здатністю до нагромадження сухої 

речовини характеризувалися також посіви сої сорту Феміда. Так, на варіанті 

без внесення мікродобрив сухої речовини нагромаджувалося 8,45 т/га і це 

було на 1,22 т/га  більше  порівняно  із контролем. Найбільше ж сухої 

речовини нагромаджували посіви сої сорту Феміда за внесення мікродобрива 

Вуксал, але її кількість (9,04 т/га) хоча і була вищою за контроль на 1,71 т/га, 

але при порівнянні із кращим варіантом досліду (сорт сої Омега вінницька, 

що удобрювався Вуксалом), зазначена кількість сухої речовини була на 0,76 

т/га меншою. 

Дослідженнями, проведеними нами в 2012-2015 рр., встановлено, що 

коефіцієнт використання ФАР на контролі (сорт сої Ксеня без внесення 

мікродобрив) складав 1,05%. За внесення мікродобрив на посівах сої сорту 

Ксеня коефіцієнт використання ФАР зростав і найвищим (1,12%) був на 

варіанті із внесенням Вуксалу. На цьому ж варіанті кількість зв’язаної енергії 

становила 130560,4 МДж/га, що було на 5,9% більше, порівняно із 

контролем. У сої сорту Хуторяночка на варіанті без внесення мікродобрив 

коефіцієнт використання ФАР становив 1,21% і це було на 0,16% більше, 

порівняно із варіантом контролю, а кількість зв’язаної енергії на вказаному 

варіанті була на 13072,8 МДж/га більшою порівняно із варіантом контролю. 

Найбільше зв’язаної енергії (146650,0 МДж/га) на посівах сої сорту 

Хуторяночка було за внесення мікродобрив Вуксал. Така кількість зв’язаної 

енергії була на 10726,4 МДж/га більшою порівняно із варіантом без внесення 

мікродобрив. Коефіцієнт використання ФАР посіву сої сорту Хуторяночка за 

використання Вуксалу складав 1,29%. Найбільше зв'язаної енергії в 

нагромаджував сорт сої Омега вінницька. Зокрема, на варіанті цього сорту 

без використання мікродобрив зв’язувалося 152180,8 МДж/га енергії і це 

було на 19,3 % більше порівняно із контролем. Коефіцієнт використання 
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ФАР на вказаному варіанті становив 1,28%, що перевищувало відповідний 

показник контролю на 0,23%. Найбільший коефіцієнт використання ФАР на 

посівах сої сорту Омега вінницька був на варіанті із внесенням Вуксалу та 

становив 1,37%. Цей показник був найвищим у досліді. Досить ефективно 

використовували фотосинтетично активну радіацію посіви сої сорту Феміда. 

Зокрема,  на варіанті без внесення мікродобрив зв’язувалося 126538,0 

МДж/га енергії, що було на 18771,2 МДж/га або на 13,3% більше, порівняно 

із контролем. Найбільше зв’язаної енергії (151510,4 МДж/га) на посівах сої 

сорту Феміда формувалося за внесення мікродобрив Вуксал. Це було на 

9888,4 МДж/га більшою, порівняно із варіантом без внесення мікродобрив. 

Коефіцієнт використання ФАР посіву сорту Феміда складав 1,23%.  

Отже, у 2012-2015 рр. кращі показники зв’язування енергії і 

коефіцієнту використання ФАР були у сорту сої Омега вінницька. 

Мікродобрива збільшували нагромадження енергії і коефіцієнт використання 

ФАР, а найкращі показники були при використанні Вуксалу [463, 464]. 
 

4.3. Особливості фотосинтетичної продуктивності посівів квасолі 

залежно від сорту та систем живлення 
 

Фотосинтез і мінеральне живлення складають єдину систему живлення 

рослин. Суть позитивного впливу мінерального живлення полягає у 

збільшенні фотосинтетичної продуктивності рослин [418]. Фотосинтетичний 

апарат квасолі звичайної від сходів до збирання безперервно змінюється, 

досягаючи максимуму в період «бутонізація – цвітіння» цієї культури [399].  

Чим більша площа листкового апарату за оптимальної густоти квасолі, 

тим вищий фотосинтетичний потенціал на одиницю площі [382]. 

Біопрепарати, зокрема ризоторфін, мали позитивний вплив на збільшення 

площі листкової поверхні, чистої продуктивності фотосинтезу та 

фотосинтетичного потенціалу [338]. Формування урожайності перебуває в 

прямій залежності від чистої продуктивності фотосинтезу квасолі звичайної. 

Використання ризоторфіну та інших біопрепаратів мало суттєвий 
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позитивний вплив на чисту продуктивність фотосинтезу. За повідомленням 

Д.С. Шляхтурова [492], поєднання в системі удобрення квасолі звичайної 

азоту біологічно фіксованого і з мінеральних добрив створило кращі умови 

для формування продуктивності рослин цієї культури. 

Наші дослідження показали, що площа листкової поверхні квасолі 

звичайної зростає від фази третього трійчастого листка до цвітіння 

(максимум виявлений наприкінці цвітіння) (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 

Динаміка формування площі листкової поверхні сортів квасолі залежно  

від систем живлення, тис. м2/га (середнє за 2007-2011 рр.) 

С
ор

т 

Удобрення 
Фенологічні фази 

  третій  
справжній листок 

початок 
цвітіння 

кінець 
цвітіння 

 налив 
зерна 

Н
ад

ія
 

Без добрив (к.) 7,1 18,8 32,4 28,3 
P60K60 7,3 19,6 34,1 28,2 

N30P60K60 7,7 22,8 36,5 30,6 
Ризобофіт 7,2 19,1 33,2 28,6 

P60K60 + Ризобофіт 7,3 20,2 34,7 28,9 
N30P60K60 + Ризобофіт 7,7 23,1 38,3 31,8 

Кристалон 7,1 18,9 33,5 28,9 
P60K60 + Кристалон 7,3 20,1 34,0 28,5 

N30P60K60 + Кристалон 7,7 23,5 38,6 31,7 
Ризобофіт + Кристалон 7,2 19,0 33,8 28,9 

P60K60  + Ризобофіт + Кристалон 7,3 20,6 34,9 29,0 
N30P60K60   +  Ризобофіт  + Кристалон 7,7 23,4 38,7 32,2 

Бу
ко

ви
нк

а 

Без добрив 6,8 18,4 33,1 28,9 
P60K60 7,0 18,9 33,8 29,0 

N30P60K60 7,3 22,7 37,5 31,4 
Ризобофіт 6,9 18,5 33,4 29,1 

P60K60 + Ризобофіт 7,1 19,4 34,1 29,2 
N30P60K60 + Ризобофіт 7,2 23,2 39,6 32,8 

Кристалон 6,9 18,7 34,0 29,2 
P60K60 + Кристалон 7,0 18,9 34,8 29,4 

N30P60K60 + Кристалон 7,3 22,9 38,9 32,6 
Ризобофіт  + Кристалон 7,0 18,7 34,2 29,8 

P60K60  + Ризобофіт + Кристалон 7,0 19,5 35,6 29,9 
N30P60K60   +  Ризобофіт  + Кристалон 7,3 23,6 39,8 32,9 

Примітка: (к.) - контроль. 
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Вже у фазі наливу зерна площа листкової поверхні починає 

зменшуватися. Відповідно, ми порівняли вплив системи живлення рослин в 

досліді з формуванням максимальних показників величини асиміляційного 

апарату, які були визначені наприкінці цвітіння сортів квасолі. Так, 

максимальна площа листкової поверхні квасолі на контролі (сорт Надія без 

використання добрив) склала 32,4 тис.м2/га. Максимальна площа листкової 

поверхні квасолі у досліді визначена у сорту Буковинка на варіанті з 

обробкою насіння Ризобофітом, внесенням N30P60K60 та Кристалону – 

39,8 тис.м2/га, що перевищувало контрольний варіант на 7,4 тис.м2/га. 

В середньому за 2007-2011 рр. нами було встановлено, що на контролі 

(сорт квасолі Надія без використання добрив) фотосинтетичний потенціал 

становив 1,127 млн. м2 · діб/га (додаток Д.4). Найбільшим у посіві квасолі 

сорту Буковинка фотосинтетичний потенціал був при застосуванні 

мінеральних добрив в дозі N30P60K60, Ризобофіту та Кристалону – 

1,431 млн. м2 · діб/га. 

При вивченні чистої продуктивності фотосинтезу посівів квасолі нами 

було встановлено, що в середньому за 2007-2011 рр. максимум припадав на 

періоди «третій справжній листок – початок цвітіння». Так, на контролі (сорт 

квасолі Надія без добрив) ЧПФ становила у фазах: «третій справжній 

листок – початок цвітіння» – 5,9; «початок цвітіння – кінець цвітіння» – 2,6; 

«кінець цвітіння – налив зерна» – 2,7 г/м2 за добу (додаток Д.14). 

У квасолі сорту Буковинка на варіанті без використання добрив чиста 

продуктивність фотосинтезу у фазах «початок цвітіння – кінець цвітіння» та 

«кінець цвітіння – налив зерна»  була дещо вищою порівняно з сортом 

квасолі Буковинка і становила відповідно 3,0 та 2,8  г/м2 за добу. Найвищі ж 

показники чистої продуктивності фотосинтезу на посівах сорту квасолі 

Буковинка встановлено: у фазі «третій справжній листок – початок цвітіння» 

на варіанті з використанням Ризобофіту та Кристалону – 6,8 г/м2 за добу; у 

фазі «початок цвітіння – кінець цвітіння» на варіанті з внесенням фосфорних 

та калійних добрив в дозі P60K60, обробкою насіння Ризобофітом та 
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позакореневому підживленні посівів Кристалоном – 3,7 г/м2 за добу; у фазі 

«кінець цвітіння – налив зерна» при внесенні N30P60K60 – 3,3 г/м2 за добу. 

Для визначення впливу досліджуваних факторів (сорту та системи 

живлення) на динаміку накопичення сухої речовини рослинами квасолі ми 

проаналізували дані, одержані в середньому за 2007-2011 рр. (додаток Д.9).  

Найвищі показники накопиченої сухої речовини були у фазі 

фізіологічної стиглості цієї зернобобової культури. Зокрема, на контролі 

(сорт квасолі Надія без використання добрив) формувалося 5,03 т/га сухої 

речовини. Максимальні ж показники сухої  речовини посіви квасолі сорту 

Надія нагромаджували при застосуванні мінеральних добрив в дозі N30P60K60 

та Ризобофіту і Кристалону – 6,37 т/га, що було на 1,34 т/га більше, 

порівняно з контролем. Більшу кількість сухої речовини в досліді на варіанті 

без застосування добрив продукував посів сорту квасолі Буковинка  – 

5,18 т/га. Це було на 0,15 т/га більше порівняно із сортом квасолі Надія. 

Найбільшу кількість сухої речовини посів квасолі сорту Буковинка 

продукував при застосуванні Ризобофіту, Кристалону та мінеральних добрив 

в дозі N30P60K60 – 6,25 т/га. 

За результатами досліджень нами встановлено, що коефіцієнт 

використання ФАР на контролі (сорт квасолі Надія без використання добрив) 

складав 1,09%. Ґрунтове внесення повного мінерального добрива в дозі 

N30P60K60 підвищило коефіцієнт використання ФАР посівом квасолі сорту 

Надія до 1,18%. Кількість зв’язаної енергії на цьому варіанті становила 

101230 МДж/га. Максимальна ж кількість зв’язаної енергії (106761 МДж/га) та 

найвищий коефіцієнт використання ФАР (1,24%) посівами квасолі сорту Надія 

відмічено на варіанті з внесенням повного мінерального добрива в дозі 

N30P60K60, Кристалону та за обробки насіння Ризобофітом. У квасолі сорту 

Буковинка на варіанті без використанням добрив коефіцієнт використання 

ФАР становив 1,07% і це було на 0,02% менше порівняно із варіантом на 

контролі. Внесення мінерального добрива у дозі N30P60K60 підвищило 

кількість зв’язаної енергії сортом квасолі Буковинка до 102068 МДж/га, а 
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коефіцієнт використання ФАР – до 1,16%. Така кількість зв'язаної енергії 

була на 15251 МДж/га більшою порівняно із варіантом без внесення 

мінеральних добрив (табл. 4.8).  

Таблиця 4.8 

Коефіцієнт використання ФАР посівами квасолі залежно від сорту та 

систем живлення, % (середнє за 2007-2011 рр.) 

С
ор

т 

Удобрення 
Суха 

речовина, 
т/га 

Зв’язана 
енергія, 
МДж/га 

Коефіцієнт 
використання 

ФАР, % 

Н
ад

ія
 

Без добрив (к.) 5,03 84303 1,09 
P60K60 5,42 90839 1,13 

N30P60K60 6,04 101230 1,18 
Ризобофіт 5,28 88493 1,11 

P60K60 + Ризобофіт 5,74 96202 1,15 
N30P60K60 + Ризобофіт 6,20 103912 1,21 

Кристалон 5,37 90001 1,12 
P60K60 + Кристалон 5,80 97208 1,16 

N30P60K60 + Кристалон 6,18 103577 1,20 
Ризобофіт + Кристалон 5,41 90672 1,13 

P60K60  + Ризобофіт + Кристалон 5,88 98549 1,17 
N30P60K60   +  Ризобофіт  + Кристалон 6,37 106761 1,24 

Бу
ко

ви
нк

а 

Без добрив 5,18 86817 1,07 
P60K60 5,56 93186 1,12 

N30P60K60 6,09 102068 1,16 
Ризобофіт 5,33 89331 1,10 

P60K60 + Ризобофіт 5,82 97543 1,14 
N30P60K60 + Ризобофіт 6,17 103409 1,18 

Кристалон 5,46 91510 1,12 
P60K60 + Кристалон 6,01 100728 1,16 

N30P60K60 + Кристалон 6,18 103577 1,18 
Ризобофіт  + Кристалон 5,60 93856 1,14 

P60K60  + Ризобофіт + Кристалон 6,11 102404 1,17 
N30P60K60   +  Ризобофіт  + Кристалон 6,25 104750 1,20 
Примітка: (к.) – контроль. 

Найбільше ж зв’язаної енергії в досліді сорт квасолі Буковинка 

нагромадив за використання N30P60K60, Кристалону та Ризобофіту – 

104750 МДж/га. Коефіцієнт використання ФАР на цьому варіанті становив 

1,20% і це був найвищий показник в досліді.  
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У 2011-2013 рр. нами було проведено визначення площі листкової 

поверхні в основні фази росту і розвитку квасолі, але для вивчення впливу 

факторів у досліді (сорти квасолі, Екогран та мінеральні добрива) в першу 

чергу використовувався показник площі листкової поверхні наприкінці 

цвітіння цієї зернобобової культури. Так, на контролі (сорт квасолі Надія без 

добрив) площа листкової поверхні становила 31,8 тис. м2/га. За внесення 

мінеральних добрив (N30P60K60) площа листкової поверхні квасолі сорту 

Надія підвищувалася до 37,4 тис. м2/га, що перевищувало контроль на 

5,6 тис. м2/га. Внесення 1,5 г/га Екограну також збільшувало площу 

листкової поверхні наприкінці цвітіння квасолі до 35,7 тис. м2/га (табл. 4.9).  

Таблиця 4.9 

Динаміка формування площі листкової поверхні рослин квасолі  

залежно від сорту та систем живлення, тис. м2/га  

(середнє за 2011-2013 рр.) 

С
ор

т Удобрення 

Фенологічні фази 
третій 

справж-
ній 

листок 

бутоні-
зація 

початок 
цвітіння 

кінець 
цвітіння 

налив 
зерна 

початок 
дости-
гання  

Н
ад

ія
 

Без добрив (к.) 6,9 13,2 18,3 31,8 27,9 6,2 
N30Р60К60  + Кристалон 7,4 15,8 22,9 37,4 31,1 6,3 

Екогран, 1,5 т/га 6,8 13,7 19,9 35,7 30,8 6,9 
Екогран, 1,5 т/га  + 

Кристалон 6,9 14,0 20,5 36,1 31,6 7,0 

N30Р60К60  + Кристалон + 
Екогран, 0,3 т/га 7,3 16,0 23,7 37,2 32,0 6,5 

Бу
ко

ви
нк

а 

Без добрив 6,5 12,9 18,1 32,6 28,7 5,9 
N30Р60К60  + Кристалон 6,8 16,1 22,4 38,0 32,5 6,1 

Екогран, 1,5 т/га 6,6 13,8 18,6 37,1 33,4 6,5 
Екогран, 1,5 т/га  + 

Кристалон 6,5 13,6 18,9 37,5 32,9 6,3 

N30Р60К60  + Кристалон + 
Екогран, 0,3 т/га 6,8 15,9 21,7 38,7 33,6 6,8 

Примітка: (к.) – контроль. 

Проте цей показник був на 1,7 тис. м2/га меншим порівняно з 

використанням мінерального добрива (N30P60K60). Одночасне використання 
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N30P60K60 та 0,3 т/га Екограну підвищило площу листкової поверхні квасолі 

сорту Надія до 37,2 тис. м2/га. У сорту Буковинка на варіанті без внесення 

добрив площа листкової поверхні наприкінці цвітіння складала 32,6 тис. 

м2/га, або була на 0,8 тис. м2/га більшою порівняно з контролем. Найбільшу 

площу листкової поверхні (38,7 тис. м2/га) сформував сорт квасолі Буковинка 

при внесенні N30P60K60, 0,3 т/га Екограну та Кристалону. 

Розміри листкової поверхні тісно пов’язані з фотосинтетичним 

потенціалом. На контролі (сорт квасолі Надія без удобрення) 

фотосинтетичний потенціал складав 1,31 млн. м2дн./га (додаток Д.5). 

Найвищим фотосинтетичний потенціал був за внесення N30P60K60, 

Кристалону та 0,3 т/га Екограну і становив у сорту Надія 1,54 млн. м2·дн./га, 

у сорту Буковинка – 1,69 млн. м2·дн./га.  

Одним з найважливіших показників проходження фотосинтезу є 

кількість пластичних речовин на одиницю листкової поверхні – чиста 

продуктивність фотосинтезу. Нами було встановлено, що її максимум 

припадав на періоди «третій справжній листок – бутонізація» та «бутонізація 

– початок цвітіння» (додаток Д.15). При внесенні мінеральних добрив, 

Екограну та Кристалону ЧПФ на посівах квасолі сорту Надія підвищилась і 

досягла максимального рівня за поєднання внесення N30P60K60, 0,3 т/га 

Екограну та Кристалону. 

У сорту квасолі Буковинка в динаміці за вегетаційний період чиста 

продуктивність фотосинтезу на досліджуваних варіантах була досить 

близькою до сорту квасолі Надія та зберігалися усі тенденції змін залежно 

від внесення мінеральних добрив, Екограну та Кристалону.  

Отже, повне мінеральне добриво, органо-мінеральне добриво Екогран 

та комплексне добриво для позакореневого підживлення Кристалон 

забезпечували підвищення показників чистої продуктивності фотосинтезу на 

обох сортах квасолі, що вивчались в досліді. 

За період проведення польових досліджень ми визначали динаміку 

накопичення сухої речовини за фазами росту і розвитку сортів квасолі 
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звичайної (додаток Д.10). Максимальну кількість сухої речовини сорти 

квасолі продукували в період дозрівання насіння. На контролі (сорт квасолі 

Надія, без удобрення) формувалося 4,97 т/га сухої речовини (табл. 4.10). 

Таблиця 4.10 

Коефіцієнт використання ФАР посівами квасолі залежно від сорту та 

систем живлення, % (середнє за 2011-2013 рр.) 

С
ор

т 

Удобрення 
Суха 

речовина, 
т/га 

Зв’язана 
енергія, 
МДж/га 

Коефіцієнт 
використання 

ФАР,% 

Н
ад

ія
 

Без добрив (к.) 4,97 83297 1,03 
N30Р60К60  + Кристалон 6,07 101733 1,19 

Екогран, 1,5 т/га 5,53 92683 1,07 
Екогран, 1,5 т/га  + Кристалон 5,71 95700 1,11 

N30Р60К60  + Кристалон + Екогран, 0,3 т/га 6,15 103074 1,19 

Бу
ко

ви
нк

а Без добрив  5,12 85811 0,98 
N30Р60К60  + Кристалон 6,18 103577 1,23 

Екогран, 1,5 т/га 5,77 96705 1,10 
Екогран, 1,5 т/га  + Кристалон 6,09 102068 1,17 

N30Р60К60  + Кристалон + Екогран, 0,3 т/га 6,36 106594 1,19 
Примітка: (к.) – контроль. 

Кращий варіант удобрення для максимального накопичення сухої 

речовини – внесення N30P60K60, 0,3 т/га Екограну та Кристалону. Найбільша 

кількість сухої речовини в досліді сформувалася на посіві квасолі сорту 

Буковинка за внесення N30P60K60, 0,3 т/га Екограну та Кристалону – 6,36 т/га. 

Це перевищувало контроль (сорт квасолі Надія без удобрення) на 1,39 т/га.  

У наших дослідженнях в середньому за 2011-2013 рр. коефіцієнт 

використання ФАР на контролі (сорт квасолі Надія без використання добрив) 

складав 1,03%. За внесення мінеральних добрив в дозі N30Р60К60 та 

Кристалону на посіві квасолі сорту Надія коефіцієнт використання ФАР 

зростав до 1,19%, а кількість зв’язаної енергії при цьому становила 

101733 МДж/га. Сумісне використання мінеральних добрив в дозі N30Р60К60, 

Кристалону та 0,3 т/га Екограну не призводило до подальшого зростання 

коефіцієнту використання ФАР (1,19%), але варто зазначити, що кількість 
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зв’язаної енергії на вказаному варіанті квасолі сорту Надія збільшилася до 

103074 МДж/га [455]. 

Найбільше зв’язаної енергії в досліді нагромаджував сорт квасолі 

Буковинка на варіанті з сумісним використанням мінеральних добрив в дозі 

N30Р60К60, Кристалону та 0,3 т/га Екограну – 106594 МДж/га, що було на 

21,9% більше за контроль. Проте максимальний коефіцієнт використання 

ФАР у досліді був на варіанті з внесенням N30Р60К60 та Кристалону – 1,23%.  

Підсумовуючи результати досліджень фотосинтетичної продуктивності 

зернобобових культур, можна зробити такі висновки: 

- сорт гороху Елегант формував більшу площу асиміляційної поверхні 

порівняно з сортом Світ, при цьому у обох сортів максимальний показник 

площі асиміляційної поверхні формувався у фазу «налив зерна» за обробки 

насіння Ризогуміном, внесенні N30P60K60 та Кристалону;  

- при проведенні оранки під сою створюються кращі умови зв'язування 

сонячної енергії та коефіцієнта використання ФАР порівняно із 

застосуванням поверхневого обробітку ґрунту;  

- внесення повного мінерального добрива, Кристалону та обробка 

насіння Ризогуміном сприяло підвищенню нагромадження енергії та 

коефіцієнта використання ФАР; 

- мікродобрива підвищували нагромадження енергії та коефіцієнта 

використання ФАР, а найкращі показники були за використання Вуксалів; 

- при застосуванні мінеральних добрив і Екограну істотно 

збільшувалися показники фотосинтетичної продуктивності квасолі 

звичайної, досягаючи максимуму за внесення N30Р60К60, Кристалону і 0,3 т/га 

Екограну; 

- в умовах Лісостепу західного, згідно класифікації  

А.А. Ничипоровича [270], посіви квасолі та сої належать до звичайних 

(коефіцієнт використання ФАР…0,5-1,5%), а кращі варіанти посівів гороху – 

до добрих (коефіцієнт використання ФАР…1,5-3,0%). 
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РОЗДІЛ 5.  

ОСОБЛИВОСТІ СИМБІОТИЧНОЇ АЗОТФІКСАЦІЇ 

ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ, СПОСОБУ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ 

ТА СИСТЕМ ЖИВЛЕННЯ 

 

На посівах зернобобових культур максимально повинні 

використовуватися всі заходи, які забезпечують не тільки високу 

продуктивність, але й інтенсифікацію симбіотичної азотфіксації, тобто 

повинен бути відпрацьований і впроваджений комплекс заходів, що дозволяє 

мати в ґрунті максимум біологічного азоту [236]. Зокрема, використання 

мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських 

культур повинно здійснюватися на оптимальних агрофонах, що дозволяє 

звести до мінімуму біологічну денітрифікацію [283]. 

В останні роки в умовах Лісостепу західного спостерігається 

тенденція до збільшення посівних площ під посівами зернобобових культур. 

Проте рівень урожайності їх насіння залишається ще досить низьким. Тому 

актуальним питанням залишається розробка і удосконалення елементів 

технології вирощування. Особливу увагу слід приділити такому ефективному 

і недорогому агрозаходу, як інокуляція насіння [59, 182]. За доброї інокуляції 

зернобобові засвоюють з повітря понад 70% потрібного їм азоту [266].  

На сьогодні в Україні використовують інокулянти як вітчизняного, 

так і зарубіжного виробництва. Слід зазначити, що традиційні технології 

штучної бактеризації рослин азотфіксуючими бактеріями мають дещо 

односторонній характер. Як правило, мікробіологами беруться до уваги такі 

показники якості біопрепаратів, як чистота попередньо відселекціонованого 

штаму, стерильність субстрату перед внесенням інокулюму і бактеріальний 

титр. При цьому не враховується ефект фізіологічно активних речовин 

препаратів – фітогормонів, вітамінів і ін. (а якщо враховується, то як 

супутній, другорядний). Між тим, вплив бактеріальних регуляторів росту 
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може бути вирішальним як у збільшенні урожайності зернобобових культур, 

так і власне у формуванні активних азотфіксуючих бобово-ризобіальних 

симбіозів. Так, безпосередня участь в інокуляційному процесі представників 

таких класів фітогормонів, як ауксини та цитокініни на сьогодні є доведеною. 

Тому на особливу увагу заслуговує Ризогумін виробництва Інституту 

сільськогосподарської мікробіології НААН [131]. Цей препарат складається з 

спеціально підготовленого торфу з розмноженими в ньому бактеріальними 

клітинами. Крім бактеріальної культури симбіотичних азотфіксуючих 

бактерій Bradyrhizobium japonicum М-8, препарат містить фізіологічно 

активні речовини біологічного походження (ауксини, цитокініни, 

амінокислоти, гумінові кислоти). Необхідна кількість їх додається в процесі 

виготовлення препарату відповідно до розробленої технології. Джерелом 

фізіологічно активних речовин є біогумус, приготований  у спеціальному 

режимі, який передбачає підвищений синтез цих речовин. Сума 

вищезазначених ознак у поєднанні з дією активного штаму азотфіксуючих 

бактерій здатна забезпечити суттєве збільшення активності процесу 

азотфіксації та урожаю сої [131]. 

Висока ефективність Ризогуміну відзначалась в умовах східного 

Лісостепу [253]. За сумісного використання Ризогуміну та регуляторів росту 

урожайність сої зростала на 0,39-0,46 т/га або 28,5-33,6%. Використання 

Ризогуміну підвищувало урожайність зерна сої сорту Аннушка з 2,26 до 

2,34 т/га, сої сорту Устя – з 1,94 до 2,22 т/га [129]. 
 

5.1. Симбіотична азотфіксація гороху залежно від основного 

обробітку ґрунту, сорту та систем живлення 
 

Горох посівний є однією з культур, здатних до ефективної 

симбіотичної фіксації азоту [526]. Відомо, що внесення під горох 

мінеральних азотних добрив знижує симбіотичну азотфіксацію [503, 530]. 

Також висока енергоємність виробництва мінерального азоту обумовлює 

високу вартість азотних добрив. При цьому ступінь засвоєння рослинами 
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азоту з добрив не перевищує 35-50%. Тому при вирощуванні гороху потрібно 

ширше використовувати біологічний азот [67]. В той же час інокуляція 

насіння гороху активними селекційними штамами ризобій підвищує 

азотфіксуючу функцію симбіозів на 15-50% [220], сприяє інтенсифікації 

фотосинтезу, що в свою чергу призводить до збільшення врожайності зерна 

гороху [383]. За сприятливих умов симбіозу горох посівний може засвоювати 

до 150 кг/га азоту повітря, при цьому його урожайність складає 3,4-4,0 т 

зерна з 1 га і більше без затрат азотних добрив [139, 343]. В Україні в останні 

роки для обробки насіння гороху рекомендовано препарат Ризогумін. На 

горосі сорту Інтенсивний-92 використання Ризогуміну забезпечило прибавку 

урожаю 13% [98]. У середньому за 2007-2009 рр. обробка Ризогуміном 

насіння гороху сорту Харківський еталонний забезпечила приріст врожаю 

0,16 т/га при урожайності на контролі 1,82 т/га [169]. В умовах північного 

Степу обробка Ризогуміном насіння гороху сорту Царевич підвищувала 

урожайність на 0,13 – 0,21 т/га [168]. Проте не всі дослідники поділяють цю 

думку: нітрагінізація забезпечує достовірну прибавку урожаю зерна гороху 

лише в кожному третьому випадку [6]. 

У гороху візуально бульбочки стають помітні на корінні у період 

формування першого трійчастого листка. Процес азотфіксації в молодих 

бульбочках починається рано і триває аж до старіння рослин. У початкові 

фази азотфіксація відбувається повільно, потім активність її різко зростає, 

досягаючи свого максимуму під час цвітіння і утворення бобів, після чого 

знижується [234]. 

 В наших дослідженнях кількість і сира маса активних бульбочок 

максимальною була у фазах бутонізації та цвітіння. Потім ці показники 

суттєво знижувалися [462]. Тобто у гороху період життєдіяльності 

бульбочкових бактерій відносно короткий. Відомо, що у гороху проходження 

симбіозу перебуває в основному під генетичним контролем рослин-

господарів, що свідчить про сортову специфічність азотфіксації [506]. Тому 



 
 

179 

нам було цікаво вивчити сортові особливості формування симбіотичної 

системи цієї зернобобової культури.  

В середньому за 2007-2011 рр. більш активно бульбочки формувалися 

на кореневій системі гороху сорту Елегант (табл. 5.1).  

Таблиця 5.1 

Динаміка кількості активних бульбочок у рослин гороху залежно від 

способу основного обробітку ґрунту, сорту та систем живлення, 

шт./рослину (середнє за 2007-2011 рр.) 

С
ор

т 

Удобрення 

Фази росту і розвитку рослин 
три справжніх 

листки бутонізація цвітіння налив зерна 

о. д. о. д. о. д. о. д. 

Ел
ег

ан
т 

Без добрив (к.) 8,0 6,2 12,7 8,1 21,2 14,6 13,2 7,8 
P60K60 8,7 6,5 14,3 9,0 24,6 16,1 12,3 6,9 

N30P60K60 3,2 1,9 11,1 7,6 20,7 13,5 14,5 9,1 
Ризогумін 9,8 7,3 20,8 12,5 30,5 18,9 16,5 9,8 

P60K60 + Ризогумін 10,5 8,1 20,7 11,9 31,8 20,1 15,4 9,3 
N30P60K60+ Ризогумін 4,7 3,5 17,7 10,0 28,4 17,3 17,6 10,5 

Кристалон 7,4 6,5 12,2 7,6 20,7 13,8 13,5 8,1 
P60K60 + Кристалон 8,8 6,3 15,2 9,1 24,0 15,2 13,2 7,5 

N30P60K60 + Кристалон 3,1 2,1 10,9 6,9 21,2 12,6 14,0 8,8 
Ризогумін + Кристалон 9,1 7,1 21,1 12,1 29,3 19,3 16,3 9,5 

P60K60 + Ризогумін + 
Кристалон 10,2 7,9 22,5 12,6 32,7 19,6 15,0 9,9 

N30P60K60 +  Ризогумін + 
Кристалон 3,7 3,4 16,5 9,5 28,2 17,2 16,8 10,1 

С
ві

т 

Без добрив 4,3 3,8 7,0 6,2 16,4 11,8 11,3 6,2 
P60K60 4,6 4,0 8,3 7,1 19,6 13,0 11,4 6,6 

N30P60K60 2,3 1,5 6,7 5,3 13,1 10,2 12,9 7,1 
Ризогумін 6,0 4,2 17,0 12,2 24,8 16,5 14,2 9,2 

P60K60 + Ризогумін 7,0 4,7 18,3 13,4 27,3 18,1 13,8 9,7 
N30P60K60+ Ризогумін 3,2 2,9 17,9 9,1 23,8 14,2 15,0 10,2 

Кристалон 4,7 3,6 7,9 5,9 16,8 10,2 11,6 5,7 
P60K60 + Кристалон 5,2 4,1 8,8 6,8 20,3 12,4 11,5 6,3 

N30P60K60 + Кристалон 2,5 1,7 6,6 4,7 19,3 9,8 12,8 6,8 
Ризогумін + Кристалон 6,5 4,3 14,5 11,9 24,3 15,7 14,3 8,7 

P60K60 + Ризогумін + 
Кристалон 7,4 4,5 17,8 13,8 27,8 19,2 13,6 8,9 

N30P60K60 +  Ризогумін + 
Кристалон 2,8 2,7 15,8 8,9 23,8 13,7 15,0 9,3 

 6.0 4,5 14.3 9.2 23.1 15.1 14.0 8.4 
Sх 2.6 2,0 5.0 2.7 6.9 3.1 1.7 1.4 

V, % 44.0 44,5 34.9 29.6 29.8 20.8 12.5 17.3 
Примітка: (к.) – контроль. 

о. – оранка (20-22 см); д. – дискування (10-12 см) 
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Зокрема, на варіанті без внесення мінеральних добрив та обробки 

насіння Ризогуміном у фазу цвітіння на одній рослині сформувалося 21,2 шт. 

бульбочок, тоді як у гороху сорту Світ – тільки 16,4 шт. При внесенні 

фосфорних та калійних добрив спостерігалася тенденція до збільшення 

кількості активних бульбочок. В той же час на варіантах із внесенням 

мінерального азоту під передпосівну культивацію в дозі N30 кількість 

бульбочок як загальних, так і активних значно зменшувалась порівняно із 

контролем і найменше їх було у початкові фази росту і розвитку рослин 

гороху. І лише у фазі наливу зерна у сорту гороху Елегант на варіанті з 

внесенням мінерального азоту кількість бульбочок перевищувала 

контрольний варіант на 1,3 шт./рослину.  

Відомо, що застосування біопрепаратів, зокрема Ризоторфіну, 

підвищувало кількість бульбочок на одній рослині гороху з 18 до 42 шт. [90]. 

В наших дослідженнях обробка насіння гороху сорту Елегант Ризогуміном 

збільшувала кількість бульбочок на одній рослині у фазі цвітіння з 21,2 до 

30,5 шт. Щорічне внесення фосфорних та калійних добрив (Р60К60) позитивно 

вплинуло на кількість бульбочок у рослин гороху як при використанні 

Ризогуміну, так і без нього. Без використання Ризогуміну за внесення Р60К60 

кількість активних бульбочок у гороху сорту Елегант зросла у фазі цвітіння 

до 24,6 шт./рослину, у гороху сорту Світ – до 19,6 шт./рослину. В той же час 

на варіантах із внесенням мінерального азоту під передпосівну культивацію 

(N30) на фоні внесення фосфорних та калійних добрив кількість активних 

бульбочок на обох сортах гороху дещо зменшувалась порівняно із 

контролем. У фазі цвітіння в сорту гороху Елегант їх було на 

0,5 шт./рослину, а у сорту гороху Світ – на 3,3 шт./рослину менше порівняно 

із варіантом без удобрення. 

Максимальну кількість активних бульбочок обидва сорти гороху 

формували на варіанті з обробкою насіння Ризогуміном, внесенні фосфорних 

та калійних добрив в дозі Р60К60 та позакореневому підживленні посівів 
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Кристалоном. У гороху сорту Елегант на зазначеному варіанті утворилося 

32,7 бульбочки на рослині, у сорту Світ – 27,8 шт./рослину. 

При заміні способу основного обробітку ґрунту (оранки на дискування) 

відбулося суттєве зниження кількості активних бульбочок на кореневій 

системі обох сортів гороху. 

Так, на фоні дискування посів гороху сорту Елегант без використання 

добрив формував під час цвітіння 14,6 шт./рослину активних бульбочок. 

Визначена кількість активних бульбочок була на 6,6 шт./рослину меншою, 

порівняно із фоном оранки. За проведення дискування бульбочки більш 

активно формувалися на кореневій системі гороху сорту Елегант. Так, 

інокуляція насіння гороху сорту Елегант Ризогуміном збільшувала кількість 

бульбочок на одній рослині у фазі цвітіння до 18,9 шт. За внесення 

фосфорних та калійних добрив в дозі Р60К60 кількість активних бульбочок у 

гороху сорту Елегант зросла у фазі цвітіння до 16,1 шт./рослину. 

Максимальну кількість активних бульбочок (20,1 шт./рослину) на фоні 

дискування формував сорт гороху Елегант на варіанті з обробкою насіння 

Ризогуміном та внесенні фосфорних та калійних добрив в дозі Р60К60. Однак 

цей показник був на 11,7 шт./рослину або 37% меншим, порівняно з таким 

самим варіантом удобрення на фоні оранки. Значно менша кількість 

активних бульбочок за проведення дискування формувалася на кореневій 

системі рослин гороху сорту Світ. А мінімальна кількість активних 

бульбочок у фазі цвітіння (9,8 шт./рослину) була у рослин гороху сорту Світ 

на варіанті з внесенням повного мінерального добрива в дозі N30P60K60 та 

Кристалону. 

Окрім підрахунку кількості активних бульбочок на кореневій системі 

рослин гороху, ми також визначали їх сиру масу. Нами встановлено, що на 

контролі (сорт гороху Елегант без удобрення) сира маса активних бульбочок 

під час цвітіння становила  0,113 г/рослину. За внесення фосфорних та 

калійних добрив в дозі Р60К60 сира маса активних бульбочок порівняно із 

контролем підвищувалась на 0,015 г/росл. і становила 0,128 г/росл. 
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Порівняно з варіантом без удобрення внесення мінерального азоту під 

передпосівну культивацію (N30) на фоні фосфорних та калійних добрив дещо 

знижувало сиру масу активних бульбочок тільки у початкових фазах – трьох 

справжніх листків та бутонізації (табл. 5.2).  

Таблиця 5.2 

Динаміка нагромадження сирої маси активних бульбочок у рослин 

гороху залежно від способу основного обробітку ґрунту, сорту та систем 

живлення, г/рослину (середнє за 2007-2011 рр.) 

С
ор

т 

Удобрення 

Фази росту і розвитку рослин 
три справжніх 

листки бутонізація цвітіння налив зерна 

о. д. о. д. о. д. о. д. 

Ел
ег

ан
т 

Без добрив (к.) 0,041 0,028 0,096 0,064 0,113 0,082 0,061 0,039 
P60K60 0,045 0,030 0,108 0,071 0,128 0,095 0,059 0,037 

N30P60K60 0,016 0,011 0,087 0,050 0,115 0,084 0,072 0,043 
Ризогумін 0,047 0,031 0,171 0,118 0,184 0,137 0,084 0,051 

P60K60 + Ризогумін 0,049 0,034 0,182 0,123 0,197 0,145 0,079 0,049 
N30P60K60+ Ризогумін 0,022 0,015 0,135 0,094 0,185 0,122 0,095 0,055 

Кристалон 0,042 0,027 0,103 0,059 0,115 0,079 0,058 0,040 
P60K60 + Кристалон 0,042 0,031 0,111 0,066 0,130 0,089 0,062 0,036 

N30P60K60 + Кристалон 0,017 0,012 0,085 0,054 0,118 0,085 0,069 0,042 
Ризогумін + Кристалон 0,045 0,032 0,173 0,121 0,180 0,128 0,082 0,053 

P60K60 + Ризогумін + 
Кристалон 0,048 0,033 0,184 0,124 0,196 0,135 0,081 0,051 

N30P60K60 +  Ризогумін + 
Кристалон 0,024 0,017 0,137 0,089 0,186 0,110 0,092 0,054 

С
ві

т 

Без добрив 0,018 0,012 0,062 0,043 0,079 0,054 0,041 0,029 
P60K60 0,021 0,014 0,069 0,045 0,088 0,062 0,044 0,031 

N30P60K60 0,011 0,009 0,058 0,039 0,085 0,059 0,052 0,036 
Ризогумін 0,023 0,015 0,095 0,067 0,116 0,094 0,060 0,039 

P60K60 + Ризогумін 0,022 0,016 0,098 0,071 0,130 0,101 0,058 0,038 
N30P60K60+ Ризогумін 0,014 0,010 0,076 0,053 0,118 0,096 0,065 0,042 

Кристалон 0,020 0,013 0,061 0,041 0,074 0,052 0,042 0,028 
P60K60 + Кристалон 0,022 0,013 0,070 0,044 0,085 0,056 0,045 0,027 

N30P60K60 + Кристалон 0,012 0,008 0,056 0,036 0,081 0,055 0,053 0,031 
Ризогумін + Кристалон 0,022 0,016 0,086 0,071 0,112 0,089 0,062 0,038 

P60K60 + Ризогумін + 
Кристалон 0,024 0,018 0,096 0,077 0,124 0,096 0,061 0,036 

N30P60K60 +  Ризогумін + 
Кристалон 0,015 0,013 0,077 0,051 0,113 0,085 0,065 0,040 

 0.027 0.019 0.103 0.070 0.127 0.091 0.064 0,040 
Sх 0.013 0.008 0.040 0.028 0.039 0.027 0.015 0,008 

V, % 48.3 46.5 38.9 40.1 31.2 30.3 23.6 20,8 
Примітка: (к.) – контроль. 

о. – оранка (20-22 см); д. – дискування (10-12 см) 
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Проте вже у фазі цвітіння сира маса активних бульбочок була на 

0,002 г/росл. більшою порівняно із контролем. За обробки насіння 

Ризогуміном сира маса бульбочок на посівах гороху сорту Елегант зростала 

до 0,184 г/росл., що перевищувало варіант без використання добрив на 

0,071 г/росл. 

Найбільша ж маса активних бульбочок на посіві гороху сорту Елегант 

була при комплексному застосуванні фосфорно-калійних добрив в дозі 

Р60К60, Ризогуміну та Кристалону – 0,196 г/росл., що на 0,083 г/росл. 

перевищувало контроль. Визначений показник був найвищим у цьому 

досліді. 

У сорту гороху Світ на варіанті без використання добрив під час 

цвітіння сира маса активних бульбочок складала 0,079 г/росл. Визначена 

маса бульбочок була меншою за відповідний показник контролю на 

0,034 г/росл. При внесенні фосфорних та калійних добрив в дозі Р60К60 сира 

маса активних бульбочок на посівах гороху сорту Світ порівняно із 

контролем підвищувалась на 0,011 г/росл.  і  становила  0,088 г/росл. Ще 

більш потужним фактором збільшення сирої маси активних бульбочок на 

коренях гороху сорту Світ було використання Ризогуміну. І хоч у сорту 

гороху Елегант при використанні Ризогуміну сира маса бульбочок була 

більшою і становили 0,184 г/рослину  порівняно з 0,116 г/рослину у гороху 

сорту Світ, горох «вусатого морфотипу» також добре реагував на обробку 

насіння біологічним препаратом на основі бульбочкових бактерій. 

Найбільша сира маса активних бульбочок на посівах гороху сорту Світ 

була при сумісному застосуванні фосфорних та калійних добрив в дозі Р60К60 

та Ризогуміну – 0,130 г/рослину. Однак, на такому ж варіанті удобрення, сорт 

гороху Елегант формував на 0,067 г/росл. бульбочок більше. 

Проведення дискування призвело до погіршення умов формування 

сирої маси активних бульбочок досліджуваних сортів гороху порівняно з 

проведенням оранки. Так,  на фоні дискування посів гороху сорту Елегант 

без використання добрив формував під час цвітіння 0,082 г/рослину активних 
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бульбочок. Визначена сира маса активних бульбочок була на 0,031 г/рослину 

меншою, порівняно із фоном оранки. У сорту гороху Світ за проведення 

дискування на варіанті без використання добрив під час цвітіння сира маса 

активних бульбочок складала 0,054 г/рослину, що також було на 

0,025 г/рослину менше порівняно з варіантом без використання добрив на 

фоні оранки.  

За обробки насіння Ризогуміном сира маса бульбочок на посівах гороху 

сорту Елегант зростала до 0,137 г/рослину, гороху сорту Світ – до 0,094 

г/рослину, що перевищувало варіант без використання добрив відповідно на 

0,055 та 0,040 г/рослину. 

Сира маса активних бульбочок за внесення фосфорних та калійних 

добрив в дозі Р60К60, порівняно із варіантом без використання добрив 

підвищилась у сорту Елегант на 0,013 г/рослину, а у сорту Світ – на 

0,008 г/рослину і становила відповідно 0,095 та 0,062 г/рослину. 

Найбільша сира маса активних бульбочок за проведення дискування 

була на посівах гороху сорту Елегант при сумісному застосуванні фосфорних 

та калійних добрив в дозі Р60К60 та Ризогуміну – 0,145 г/рослину. Однак це 

було на 0,052 г/рослину сирої маси активних бульбочок менше, ніж на 

такому ж варіанті удобрення гороху сорту Елегант за проведення оранки. 

Отже, в результаті проведених у 2007-2011 роках досліджень встановлено, 

що в умовах Лісостепу західного кращі умови формування симбіотичного 

апарату на коренях рослин гороху забезпечило проведення оранки, обробка 

насіння Ризогуміном, внесення мінеральних добрив в дозі P60K60 та 

Кристалону. Серед сортів, що вивчались, більш потужний симбіотичний 

апарат в умовах зони формував «листочковий» сорт гороху Елегант. 

Досліджувані фактори також впливали на формування активного 

симбіотичного апарату гороху. Так, на контролі (сорт гороху Елегант без 

використання добрив) АСП становив 7,2 тис. кг·діб/га, при цьому фіксовано 

51,4 кг/га симбіотичного азоту. Внесення мінеральних добрив в дозі P60K60 на 

посіві гороху сорту Елегант підвищило показник активного симбіотичного 



 
 

185 

потенціалу порівняно із контролем на 0,7 тис. кг·діб/га – до 7,9 тис. кг·діб/га. 

Фосфорні та калійні добрива сприяли підвищенню рівня накопичення 

біологічного азоту на 2,2 кг/га (табл. 5.3).  

Таблиця 5.3 

Вплив способу основного обробітку ґрунту, сорту та удобрення на 

ефективність симбіотичної азотфіксації гороху (середнє за 2007-2011 рр.) 

Удобрення 
Активний симбіотичний 

потенціал, тис. кг · діб/га (АСП) 

Кількість 
фіксованого азоту, 

кг/га 
Елегант Світ Елегант Світ 

оранка на глибину 20-22 см 
Без добрив  (к.) 7,2  5,3 51,4  41,2 

Р60К60 7,9 5,7 53,6 42,9 
N30Р60К60 5,6 4,9 38,2 36,5 
Ризогумін 8,4 6,4 59,6 48,8 

Р60К60 + Ризогумін 9,3 7,3 62,3 51,4 
N30Р60К60 + Ризогумін 6,9 5,8 48,1 43,2 

Кристалон 7,4 5,2 52,0 40,9 
P60K60 + Кристалон 7,8 5,8 55,4 43,5 
N30P60K60 + Кристалон 5,8 5,0 39,6 37,2 
Ризогумін + Кристалон 8,7 6,6 61,2 50,1 

P60K60 + Ризогумін + Кристалон 9,4 7,4 64,9 52,6 
N30P60K60  +  Ризогумін + Кристалон 7,2 5,7 51,3 43,1 

дискування на глибину 10-12 см 
Без добрив  4,8 3,4 33,1 26,1 

Р60К60 5,2 3,8 36,1 28,5 
N30Р60К60 3,6 3,1 24,6 23,3 
Ризогумін 5,5 4,3 39,9 32,4 

Р60К60 + Ризогумін 6,4 4,9 42,6 33,8 
N30Р60К60 + Ризогумін 4,5 3,9 31,9 28,1 

Кристалон 4,9 3,3 34,2 27,2 
P60K60 + Кристалон 5,2 3,7 36,4 28,9 
N30P60K60 + Кристалон 3,7 3,0 25,1 22,6 
Ризогумін + Кристалон 6,3 4,8 41,5 33,1 

P60K60 + Ризогумін + Кристалон 6,8 5,1 44,2 35,4 
N30P60K60  +  Ризогумін + Кристалон 4,8 3,1 32,6 27,8 

 6.4 4.9 42.8 36.6 
Sх 1.7 1.3 14.4 9.1 

V, % 26.1 26.7 33.6 24.9 
Примітка: (к.) – контроль. 
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Додаткове застосування разом з фосфорними і калійними добривами 

азотних в дозі N30 знижувало показник АСП та інтенсивність біологічної 

фіксації азоту на 1,6 тис. кг·діб/га та 13,2 кг/га відповідно. В той же час на 

варіанті з використанням Ризогуміну АСП збільшився на 1,2 тис. кг·діб/га, а 

кількість симбіотичного азоту – на 8,2 кг/га порівняно з контролем. Однак 

максимальні показники симбіотичної азотфіксації посіву гороху сорту 

Елегант виявлені на варіанті із обробкою насіння Ризогуміном, внесенні 

мінеральних добрив в дозі P60K60 та Кристалону. Зокрема, АСП на цьому 

варіанті складав 9,4 тис. кг·діб/га, а кількість біологічно фіксованого азоту – 

64,9 кг/га. 

На посівах гороху сорту Світ показник АСП та кількість біологічно 

фіксованого азоту виявилися нижчими порівняно із тими, що були у сорту 

гороху  Елегант. На посіві гороху сорту Світ максимальні показники 

симбіотичної азотфіксації розраховані на варіанті із обробкою насіння 

Ризогуміном, внесенні мінеральних добрив в дозі P60K60 та Кристалону. 

Зокрема, АСП на цьому варіанті складав 7,4 тис. кг·діб/га, а кількість 

біологічно фіксованого азоту – 52,6 кг/га. 

Оскільки заміна оранки на дискування погіршила умови формування 

кількості активних бульбочок на кореневій системі рослин гороху, то і сира 

маса активних бульбочок при проведенні дискування значно зменшувалася. 

Відповідно, на фоні дискування знижувався активний симбіотичний 

потенціал посівів обох сортів гороху та кількість симбіотично фіксованого 

азоту. Так, за проведення дискування у варіанті без використання добрив 

АСП посіву гороху сорту Елегант складав 4,8 тис. кг·діб/га, а АСП посіву 

гороху сорту Світ – 3,4 тис. кг·діб/га, що було відповідно на 2,4 і 

1,9 тис. кг·діб/га менше порівняно із фоном оранки. Максимальний показник 

АСП за проведення дискування формувався при обробці насіння гороху 

сорту Елегант Ризогуміном, внесенні фосфорних та калійних добрив в дозі 

P60K60 та Кристалону і становив 6,8 тис. кг·діб/га. На цьому варіанті також 

була найвищою кількість симбіотично фіксованого азоту – 44,2 кг/га. Однак 
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визначені показники були відповідно на 2,6 тис. кг·діб/га та 20,7 кг/га 

меншими порівняно з таким самим варіантом удобрення гороху сорту 

Елегант на фоні оранки.   

У дослідженнях, проведених у 2011-2014 рр., ми використали тільки 

інтенсивні «вусаті» сорти гороху. Проте кожен з них мав свої особливості 

формування симбіотичного апарату (табл. 5.4).  

Таблиця 5.4 

Динаміка кількості активних бульбочок залежно від бактеризації 

насіння сортів гороху, шт./рослину (середнє за 2011-2014 рр.) 

С
ор

т 

Удобрення 
Фази росту і розвитку рослин 

третій трійчастий 
листок 

бутоніза-
ція 

цвітін-
ня 

налив 
зерна 

Ц
ар

ев
ич

 Фон (N30P60K60 + Кристалон), 
обробка насіння водою (к.)  6,2 17,6 18,4 7,3 

Фон + Ризобофіт 7,5 23,3 25,6 10,3 
Фон + Ризобофіт + 

Фосфоентерин + Біополіцид 5,1 26,2 26,6 12,5 

Че
кб

ек
 Фон, обробка насіння водою 8,1 20,9 19,8 8,1 

Фон + Ризобофіт 9,9 28,6 28,7 12,5 
Фон + Ризобофіт + 

Фосфоентерин + Біополіцид 10,2 27,8 30,9 14,1 

У
лу

с 

Фон, обробка насіння водою 8,4 22,0 23,9 10,4 
Фон + Ризобофіт 11,3 31,8 36,3 16,2 

Фон + Ризобофіт + 
Фосфоентерин + Біополіцид 12,7 35,4 39,0 19,5 

О
та

ма
н Фон, обробка насіння водою 7,9 18,7 19,5 9,6 

Фон + Ризобофіт 9,1 26,2 29,1 11,9 
Фон + Ризобофіт + 

Фосфоентерин + Біополіцид 8,4 27,5 33,4 13,7 

 8.7 25.5 27.6 12.2 
Sх 2.1 5.3 6.6 3.4 

V, % 24.1 20.6 24.0 28.2 
Примітка: (к.) – контроль. 

 

Так, на контролі (сорт гороху Царевич, обробка насіння лише водою) 

максимальна кількість активних бульбочок під час цвітіння складала 

18,4 шт./рослину. Застосування Ризобофіту збільшило кількість бульбочок у 

сорту гороху Царевич порівняно із контролем на 7,2 шт./рослину в фазі 
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цвітіння. Бактеризація насіння комплексом біопрепаратів забезпечувала 

кращі умови формування симбіотичного апарату у сорту гороху Царевич, 

зокрема у фазі цвітіння кількість активних бульбочок зросла на 

1,0 шт./рослину порівняно з використанням лише Ризобофіту. 

Одержані нами результати підтвердили дані інших дослідників [310] 

про те, що бактерії Paenibacillus polymyxa 6М у препараті Біополіцид не 

пригнічували ріст і розвиток бактерій роду Rhizobium, на основі яких 

виробляється препарат Ризобофіт. 

Така тенденція впливу Ризобофіту, Фосфоентерину та Біополіциду на 

формування симбіотичного апарату спостерігалася і в інших сортів, що 

вивчались в досліді, але в кількісному значенні кожен із сортів мав свої 

особливості утворення активних бульбочок на коренях рослин. Так, у сорту 

гороху Чекбек без бактеризації насіння під час цвітіння утворювалося 

19,8 шт./рослину активних бульбочок, але найбільша кількість бульбочок без 

бактеризації була у сорту гороху Улус – 23,9 шт./рослину. Сорт гороху 

Отаман формував симбіотичний апарат аналогічно іншим сортам досліду, а 

показники кількості активних бульбочок залежно від використання 

біопрепаратів були більшими, ніж у гороху сорту Царевич, але меншими 

порівняно із сортами гороху Улус та Чекбек. Проте слід зазначити, що у 

гороху збільшення кількості бульбочок не завжди призводило до підвищення 

біологічної азотфіксації. Адже це збільшення може бути незбалансованим з 

фотосинтетичними можливостями рослин. Оскільки бульбочки є потужним 

споживачем вуглеводів, неконтрольоване збільшення кількості бульбочок 

може пригнічувати рослину і призводити до зниження урожайності зерна 

[526]. 

Для більш детального вивчення характеристики симбіотичного апарату 

необхідно враховувати сиру масу активних бульбочок. Найбільша маса 

бульбочок у досліді була в фазах бутонізації та цвітіння. Так, на контролі 

(сорт гороху Царевич, обробка насіння водою) маса активних бульбочок під 

час цвітіння становила 0,096 г/рослину. При обробці насіння гороху сорту 
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Царевич Ризобофітом сира маса активних бульбочок зросла на 

0,039 г/рослину. Проте бактеризація насіння комплексом біопрепаратів 

підвищувала цей показник ще на 0,008 г/рослину. У гороху сорту Чекбек 

визначена маса бульбочок була більшою за відповідні показники від 

контролю на 0,003 г/рослину. За використання Ризобофіту та комплексу 

біопрепаратів у сорту гороху Чекбек сира маса активних бульбочок зросла на 

0,010 та 0,011 г/рослину, порівняно з контролем. Найбільша ж маса активних 

бульбочок в досліді була при обробці насіння гороху сорту Улус 

Ризобофітом, Фосфоентерином та Біополіцидом – 0,172 г/рослину (табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 

Нагромадження сирої маси активних бульбочок залежно від 

бактеризації насіння сортів гороху, г/рослину (середнє за 2011-2014 рр.) 

С
ор

т 

Удобрення 
Фази росту і розвитку рослин 

третій трійчастий 
листок 

бутоні-
зація цвітіння налив 

зерна 

Ц
ар

ев
ич

 Фон (N30P60K60 + Кристалон), 
обробка насіння водою (к.)  0,034 0,084 0,096 0,045 

Фон + Ризобофіт 0,041 0,108 0,135 0,066 
Фон + Ризобофіт + 

Фосфоентерин + Біополіцид 0,032 0,122 0,143 0,071 

Че
кб

ек
 Фон, обробка насіння водою 0,039 0,092 0,099 0,044 

Фон + Ризобофіт 0,048 0,121 0,145 0,070 
Фон + Ризобофіт + 

Фосфоентерин + Біополіцид 0,047 0,126 0,154 0,067 

У
лу

с 

Фон, обробка насіння водою 0,041 0,096 0,113 0,061 
Фон + Ризобофіт 0,054 0,136 0,167 0,098 

Фон + Ризобофіт + 
Фосфоентерин + Біополіцид 0,056 0,145 0,172 0,095 

О
та

ма
н Фон, обробка насіння водою 0,038 0,091 0,103 0,049 

Фон + Ризобофіт 0,044 0,115 0,126 0,073 
Фон + Ризобофіт + 

Фосфоентерин + Біополіцид 0,045 0,107 0,119 0,068 

 0.043 0.112 0.131 0.067 
Sх 0.070 0.019 0.026 0.017 

V, % 17.0 17.0 19.8 25.4 
Примітка: (к.) – контроль. 
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Отже, в середньому за 2011-2014 рр. кращим за  рівнем нагромадження 

маси бульбочок виявився в умовах регіону сорт гороху Улус.  

Основним резервом підвищення врожайності гороху є науково 

обґрунтоване використання поживного потенціалу ґрунту, умов середовища і 

нових сортів. Відомо, що не менше половини приросту урожаю досягається 

за рахунок використання добрив. При цьому суттєвим джерелом живлення є 

біологічний азот [398]. Найефективнішим способом підвищення 

азотфіксуючої здатності гороху є передпосівна обробка насіння 

біопрепаратами на основі селекційних штамів бульбочкових бактерій [168]. 

Препарати на основі фосфоромобілізуючих бактерій додатково поліпшують 

розчинність фосфатів у ґрунті. Крім покращення фосфорного живлення, 

фосфоромобілізуючі мікроорганізми виконують захисну функцію: згубно 

впливають на фітопатогенні ґрунтові мікроорганізми та позитивно – на 

нітрифікуючі бактерії, побічно поліпшуючи азотне живлення рослин [379].  

В наших дослідженнях саме на варіантах з обробкою насіння 

Ризобофітом, Фосфоентерином та Біополіцидом формувався найвищий 

активний симбіотичний потенціал сортів гороху. Так, на контролі (сорт 

гороху Царевич без використання біопрепаратів) АСП становив 

5,6 тис. кг·діб/га, при цьому фіксовано 43,4 кг/га симбіотичного азоту. За 

обробки насіння Ризобофітом (біопрепаратом на основі бульбочкових 

бактерій) показник активного симбіотичного потенціалу посівів сорту 

Царевич підвищився порівняно із контролем на 1,9 тис. кг·діб/га. Проте 

максимальний показник АСП на посіві гороху сорту Царевич був при 

сумісній обробці насіння Ризобофітом, Фосфоентерином та Біополіцидом – 

8,1 тис. кг·діб/га. Кількість біологічно фіксованого азоту на цьому варіанті 

становила 61,6 кг/га. Сорт гороху Чекбек формував дещо вищий активний 

симбіотичний потенціал порівняно із сортом гороху Царевич і на варіанті без 

використання біопрепаратів він становив 5,8 тис. кг·діб/га. При цьому 

фіксовано 44,2 кг/га симбіотичного азоту. Як і у сорту гороху Царевич, 

найвищі показники симбіотичного потенціалу посіву гороху сорту Чекбек 
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отримані на варіанті із сумісним використанням Ризобофіту, Фосфоентерину 

та Біополіциду. Зокрема, АСП на цьому варіанті складав 8,3 тис. кг·діб/га, а 

кількість симбіотично фіксованого азоту – 63,8 кг/га. Проте 

найефективнішими показниками симбіотичної азотфіксації 

характеризувалися посів гороху сорту Улус. Так, на варіанті без 

використання біопрепаратів АСП становив 6,7 тис. кг·діб/га, при цьому 

фіксовано 51,6 кг/га симбіотичного азоту. Визначені показники 

перевищували контроль на 1,1 тис. кг·діб/га та 8,2 кг/га відповідно 

(табл. 5.6). 

Таблиця 5.6 

Вплив сорту та використання біопрепаратів на ефективність 

симбіотичної азотфіксації гороху (середнє за 2011-2014 рр.) 

С
ор

т 

Біопрепарати Активний симбіотичний   
потенціал, тис.кг·діб/га (АСП) 

Кількість 
фіксованого 
азоту, кг/га 

Ц
ар

ев
ич

 Фон (N30P60K60 + Кристалон),  
обробка насіння водою (к.)  5,6 43,4 

Фон + Ризобофіт 7,5 58,5 
Фон + Ризобофіт + 

Фосфоентерин + Біополіцид 
8,1 61,6 

Че
кб

ек
 Фон, обробка насіння водою 5,8 44,2 

Фон + Ризобофіт 7,9 59,8 
Фон + Ризобофіт + 

Фосфоентерин + Біополіцид 
8,3 63,8 

У
лу

с 

Фон, обробка насіння водою 6,7 51,6 
Фон + Ризобофіт 8,6 65,1 

Фон + Ризобофіт + 
Фосфоентерин + Біополіцид 

9,1 70,2 

О
та

ма
н Фон, обробка насіння водою 6,0 46,3 

Фон + Ризобофіт 8,1 62,3 
Фон + Ризобофіт + 

Фосфоентерин + Біополіцид 
8,5 66,5 

 7.5 57.8 

Sх 1.2 9.1 

V, % 15.9 15.8 

Примітка: (к.) – контроль. 
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Комплексне застосування біопрепаратів підвищувало ефективність 

біологічної фіксації посівами цього сорту: показник АСП та кількість 

фіксованого азоту становили 9,1 тис. кг·діб/га та 70,2 кг/га. У сорту гороху 

Отаман показники активного симбіотичного потенціалу та кількості 

симбіотично фіксованого азоту були меншими порівняно з сортом гороху 

Улус, але перевищували показники сортів гороху Чекбек та Улус.  

Отже, за результатами наших досліджень 2011-2014 рр. встановлено, 

що на ефективність біологічної азотфіксації впливали в першу чергу сортові 

особливості, а також використання біопрепаратів [436]. Зокрема, найвищі 

показники АСП та кількості симбіотично фіксованого азоту отримані на 

посіві гороху сорту Улус. На усіх досліджуваних сортах сумісне 

використання Ризобофіту, Фосфоентерину та Біополіциду було більш 

ефективним порівняно з використанням лише препарату на основі 

бульбочкових бактерій. 
 

5.2. Симбіотична азотфіксація сої залежно від основного обробітку  

ґрунту, сорту та систем живлення 
 

За інтенсивністю біологічної фіксації азоту соя перевищує інші 

зернобобові культури. Тому важливо визначити і створити оптимальні умови 

середовища для реалізації потенційної азотфіксуючої активності сої кожного 

сортотипу в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах. Найважливішою 

умовою одержання високих урожаїв сої є наявність у ґрунті доступних 

елементів живлення, азотфіксуючих бульбочкових бактерій, вологи і 

температурного режиму [56, 298]. Як бобова культура, соя  володіє здатністю 

фіксувати азот атмосфери завдяки симбіозу з бульбочковими  бактеріями, 

при цьому на 60-80% задовольняє свою потребу в цьому елементі 

біологічним шляхом. Проте на практиці рослини сої за звичайної технології 

вирощування забезпечують лише 30-50%  своєї потреби в азоті [17]. 

За нормальних умов на одній рослині сої утворюється в середньому від 

21 до 80 бульбочок  і більше [17]. Для оптимального врожаю сої достатньо, 
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щоб на одній рослині було не менше 25-50 бульбочок [409]. У сої фіксація 

азоту бульбочковими бактеріями і надходження його в рослину найбільш 

інтенсивно відбуваються у фазі цвітіння та формування і наливання бобів за 

температури повітря 24-28 0С і відносної вологості 40-80% [17]. На нових 

полях сої рекомендується застосовувати інокулянти [134]. Кількість 

бульбочок на корінні однієї інокульованої рослини дорівнювала в 

середньому 25-30 одиниць проти 6-14, що утворилися на рослинах сої без 

штучної інокуляції. Позитивний вплив на ефективне функціонування бобово-

ризобіальної системи відіграло забезпечення ґрунту мінеральними сполуками 

фосфору за використання добрив [259]. Максимальні значення маси активних 

бульбочок зафіксовано у фазі повного цвітіння – початок наливання зерна, 

після чого ризобіальна активність затухає [63]. Найбільша залежність 

продуктивної сої була від азотфіксуючої активності бульбочкових бактерій, 

висока – від кількості бульбочок, середня – від маси бульбочок [17]. 

В процесі проведення п’ятирічних досліджень нами встановлено, що 

після появи сходів рослин сої сортів Агат і Артеміда утворення бульбочок на 

коренях рослин починалося з фази другого трійчастого листочка, а поява 

леггемоглобіну (червоного пігменту) відзначена на 7-8 добу з початку 

формування симбіотичного апарату. Визначальний вплив на утворення і 

функціонування бульбочок мали погодні умови. За нестачі вологи в ґрунті 

бульбочкові бактерії слабо розмножувалися, а гострого дефіциту вологи – 

нові бульбочки не утворювалися взагалі, а сформовані раніше – відмирали. 

Окрім погодних умов, суттєвими факторами, які впливали на кількість і масу 

бульбочок на рослинах сої, були обробка насіння Ризогуміном, який містить 

симбіотичні азотфіксуючі бактерії Bradyrhizobium japonicum М-8 [131], та 

внесення мінеральних добрив [252], але основою реалізації потенціалу 

рослинно-мікробних симбіозів є використання особливостей формування 

симбіотичної системи конкретного сорту [339].  

В наших дослідженнях найменша кількість активних бульбочок була у 

фазі утворення третього трійчастого листка, а максимальна – у період 
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цвітіння. У фазі наливу зерна вже відзначалося зменшення загальної 

кількості бульбочок. Так, на контролі (сорт сої Агат без використання 

добрив) максимальна кількість активних бульбочок під час цвітіння складала 

31,5 шт./росл. (табл. 5.7). 

Таблиця 5.7 

Динаміка кількості активних бульбочок у рослин сої залежно від способу 

основного обробітку ґрунту, сорту та систем живлення, шт./рослину 

(середнє за 2007-2011 рр.) 

С
ор

т 

Удобрення 

Фази росту і розвитку рослин 
три справжніх 

листки бутонізація цвітіння налив зерна 

о. д. о. д. о. д. о. д. 

А
га

т 

Без добрив (к.) 12,1 8,4 27,9 19,4 31,5 21,0 12,0 10,1 
P60K60 15,3 9,1 33,2 21,0 37,4 26,1 14,1 11,5 

N30P60K60 6,7 4,0 22,4 11,6 34,3 17,5 20,1 12,3 
Ризогумін 21,8 10,1 40,9 25,4 59,8 30,8 22,7 15,6 

P60K60 + Ризогумін 21,2 11,5 54,3 29,8 61,7 33,2 24,8 14,9 
N30P60K60+ Ризогумін 12,8 5,1 39,6 22,5 57,6 27,9 28,4 16,2 

Кристалон 11,7 8,2 26,5 20,1 33,9 20,4 16,7 9,7 
P60K60 + Кристалон 16,0 8,9 27,4 21,5 40,4 24,3 19,3 12,5 

N30P60K60 + Кристалон 7,2 3,2 19,7 12,6 36,8 18,9 21,6 11,8 
Ризогумін + Кристалон 18,4 11,7 41,4 23,8 63,4 27,9 25,1 14,7 

P60K60 + Ризогумін + 
Кристалон 17,6 12,5 43,6 28,7 65,6 31,8 24,9 16,1 

N30P60K60 +  Ризогумін + 
Кристалон 8,5 4,9 38,5 20,9 60,1 26,5 30,2 14,2 

А
рт

ем
ід

а 

Без добрив 12,9 7,0 28,4 20,2 34,2 22,3 13,3 8,7 
P60K60 15,7 7,1 35,1 23,1 39,5 24,6 15,7 10,1 

N30P60K60 7,3 3,5 24,1 12,0 42,3 19,1 18,3 10,5 
Ризогумін 22,1 19,4 42,3 29,1 55,5 29,7 23,3 14,0 

P60K60 + Ризогумін 22,9 10,2 58,7 32,6 61,0 33,5 26,2 13,6 
N30P60K60+ Ризогумін 14,1 4,9 42,1 18,4 59,4 28,4 29,6 11,2 

Кристалон 13,4 6,5 28,6 18,9 36,1 20,9 16,8 9,5 
P60K60 + Кристалон 14,2 6,8 32,6 20,6 38,2 23,8 18,2 12,0 

N30P60K60 + Кристалон 8,5 3,2 25,5 13,5 43,6 20,1 25,1 11,3 
Ризогумін + Кристалон 20,3 9,1 40,8 27,6 57,8 28,7 30,6 16,0 

P60K60 + Ризогумін + 
Кристалон 23,0 10,5 54,6 30,1 60,3 31,8 31,2 15,7 

N30P60K60 +  Ризогумін + 
Кристалон 13,2 5,3 45,6 18,3 62,4 27,2 34,0 13,5 

 14,9 8,0 36,4 21,7 48,9 25,7 22,6 12,7 
Sх 5,2 3,7 10,6 5,9 12,2 4,8 6,2 2,35 

V, % 34,8 46,0 29,1 27,2 24,9 18,9 27,5 18,5 
Примітка: (к.) – контроль. 

о. – оранка (20-22 см); д. – дискування (10-12 см) 
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При обробці Ризогуміном насіння сої сорту Агат у фазі трьох 

справжніх листків кількість активних бульбочок зростала з 12,1 до 21,8, у 

фазі бутонізації – з 27,9 до 40,9, у фазі цвітіння – з 31,5 до 59,8, у фазі 

наливання зерна – з 12,0 до 22,7 шт./рослину. Подібною була динаміка зміни 

кількості бульбочок і у сорту сої Артеміда. Щорічне внесення фосфорних та 

калійних добрив (Р60К60) позитивно впливало на кількість бульбочок у 

рослин сої як за використання Ризогуміну, так і без нього. Без використання 

Ризогуміну при внесенні Р60К60 кількість активних бульбочок у сорту сої 

Агат зросла на 3,2-5,9 шт./рослину, у сорту сої Артеміда – на 2,8-

5,3 шт./рослину.  

Максимальна кількість бульбочок на одній рослині в умовах 

проведення досліджень формувалася при внесенні Р60К60 та обробки насіння 

Ризогуміном у сорту сої Агат 21,2; 54,3; 61,7; 24,8 шт./рослину, відповідно, у 

фазах три справжніх листки, бутонізація, цвітіння, наливання зерна. У сорту 

сої Артеміда ці показники становили 22,9; 58,7; 61,0; 26,2 шт./ рослину.  

Внесення мінерального добрива (N30Р60К60) мало особливий вплив на 

кількість і масу бульбочок порівняно з варіантами без внесення добрив. Так, 

динаміка утворення бульбочок за фазами росту і розвитку сої на варіантах з 

внесенням N30Р60К60 і на варіантах без внесення мінеральних добрив 

відрізнялася. До фази початку цвітіння доза азоту N30 проявляла слабку 

пригнічуючу дію, зменшуючи при цьому кількість бульбочок, але, 

починаючи з фази цвітіння, кількість бульбочок зростала порівняно з 

варіантами без внесення мінеральних добрив. В середньому за вегетаційний 

період кількість і маса бульбочок на варіантах без внесення мінеральних 

добрив та з внесенням N30Р60К60 майже не відрізнялася. 

Проведення поверхневого обробітку ґрунту погіршувало умови 

формування симбіотичного апарату у досліджуваних сортів сої порівняно із 

оранкою. Зокрема, за проведення дискування у сорту сої Агат без 

використання добрив кількість бульбочок під час цвітіння складала 

28,9 шт./росл., із них активних було 21,0 шт./росл. Така кількість бульбочок 
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була відповідно на 14,5 і 10,5 шт./росл. меншою порівняно із вирощуванням 

цього сорту на фоні оранки. Використання фосфорних та калійних добрив та 

Ризогуміну на фоні дискування збільшувало кількість активних бульбочок на 

кореневій системі рослин сої сорту Агат. Найбільша ж кількість бульбочок в 

сорту сої Агат була за сумісного використання Ризогуміну, фосфорних та 

калійних добрив в дозі P60K60 – 33,2 шт./рослину.  

Подібною на фоні дискування до сорту сої Агат була динаміка зміни 

кількості бульбочок і у сорту сої Артеміда. Так, якщо на варіанті без 

використання добрив у сорту сої Артеміда під час цвітіння було 

22,3 шт./росл. активних бульбочок, то внесення фосфорних та калійних 

добрив в дозі P60K60 підвищило цей показник до 24,6 шт./росл. Кращим 

технологічним заходом збільшення симбіотичного апарату рослин сої сорту 

Артеміда була обробка насіння Ризогуміном, завдяки чому кількість 

активних бульбочок зросла до 29,7 шт./росл. Максимальна кількість 

активних бульбочок у сорту сої Артеміда (33,5 шт./росл.) за умови 

проведення дискування формувалася за внесення Р60К60 та обробці насіння 

Ризогуміном.  

У фазі цвітіння формувалася найбільша сира маса бульбочок в усіх 

варіантах досліду.  

Внесення фосфорних та калійних добрив збільшило сиру масу 

бульбочок. Маса активних бульбочок на варіанті з внесенням фосфорних та 

калійних добрив перевищувала контроль на 0,075 г/росл. і склала 

0,345 г/росл. Що стосується внесення азотних добрив в дозі N30 під 

передпосівну культивацію на фоні фосфорних та калійних добрив, то на 

цьому варіанті у фазу цвітіння сира маса активних бульбочок становила 

0,339 г/росл. Отже, внесення невисокої стартової дози мінерального азоту 

(N30) не має відчутного негативного впливу на функціонування 

симбіотичного апарату сої у період цвітіння (фазу росту і розвитку рослин 

сої з максимальною симбіотичною азотфіксацією). Обробка насіння 

Ризогуміном забезпечила кращі умови формування симбіотичного апарату у 
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сортів сої порівняно із варіантами без інокуляції. Так, обробка насіння сої 

сорту Агат Ризогуміном забезпечила зростання сирої маси бульбочок до 

0,490 г/росл. (табл. 5.8). 

Таблиця 5.8 

Динаміка сирої маси активних бульбочок у рослин сої залежно від 

способу основного обробітку ґрунту, сорту та систем живлення, 

г/рослину (у середньому за 2007-2011 рр.) 

С
ор

т 

Удобрення 

Фази росту і розвитку рослин 
три справжніх 

листки бутонізація цвітіння налив зерна 

о. д. о. д. о. д. о. д. 

А
га

т 

Без добрив (к.) 0,082 0,047 0,146 0,091 0,270 0,147 0,103 0,068 
P60K60 0,095 0,054 0,158 0,096 0,345 0,164 0,122 0,071 

N30P60K60 0,057 0,020 0,133 0,063 0,339 0,155 0,131 0,068 
Ризогумін 0,122 0,068 0,265 0,134 0,490 0,212 0,243 0,089 

P60K60 + Ризогумін 0,141 0,071 0,304 0,145 0,528 0,231 0,267 0,092 
N30P60K60+ Ризогумін 0,103 0,038 0,248 0,111 0,407 0,225 0,282 0,098 

Кристалон 0,085 0,045 0,143 0,085 0,271 0,145 0,108 0,055 
P60K60 + Кристалон 0,091 0,060 0,161 0,099 0,339 0,164 0,119 0,063 

N30P60K60 + Кристалон 0,053 0,018 0,129 0,070 0,231 0,151 0,127 0,061 
Ризогумін + Кристалон 0,117 0,061 0,274 0,128 0,501 0,226 0,251 0,080 

P60K60 + Ризогумін + 
Кристалон 0,145 0,063 0,311 0,134 0,536 0,234 0,271 0,085 

N30P60K60+ Ризогумін + 
Кристалон 0,108 0,048 0,255 0,115 0,399 0,218 0,278 0,092 

А
рт

ем
ід

а 

Без добрив 0,078 0,043 0,151 0,096 0,311 0,155 0,101 0,059 
P60K60 0,086 0,049 0,169 0,102 0,366 0,171 0,139 0,062 

N30P60K60 0,060 0,017 0,140 0,061 0,345 0,168 0,135 0,057 
Ризогумін 0,127 0,055 0,290 0,140 0,436 0,242 0,227 0,080 

P60K60 + Ризогумін 0,140 0,061 0,329 0,148 0,567 0,264 0,244 0,082 
N30P60K60+ Ризогумін 0,111 0,040 0,269 0,113 0,470 0,250 0,270 0,076 

Кристалон 0,076 0,044 0,151 0,085 0,311 0,148 0,101 0,061 
P60K60 + Кристалон 0,091 0,045 0,175 0,092 0,370 0,163 0,143 0,064 

N30P60K60 + Кристалон 0,063 0,022 0,148 0,056 0,356 0,155 0,143 0,059 
Ризогумін + Кристалон 0,119 0,057 0,301 0,131 0,443 0,236 0,233 0,071 

P60K60 + Ризогумін + 
Кристалон 0,135 0,064 0,338 0,145 0,580 0,240 0,255 0,089 

N30P60K60+ Ризогумін + 
Кристалон 0,109 0,041 0,277 0,116 0,488 0,238 0,276 0,080 

 0,099 0,047 0,219 0,106 0,404 0,196 0,184 0,073 
Sх 0,027 0,016 0,074 0,028 0,099 0,041 0,081 0,013 

V, % 27,0 33,3 33,7 26,5 24,4 21,0 43,9 17,7 
Примітка: (к.) – контроль. 

о. – оранка (20-22 см); д. – дискування (10-12 см) 
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Сумісне використання біопрепарату на основі бульбочкових бактерій з 

мінеральними добривами збільшило сиру масу бульбочок на коренях рослин 

зазначеного сорту. Максимальна сира маса активних бульбочок 

(0,528 мг/росл.) визначена на варіанті удобрення Р60К60 + Ризогумін. 

Найбільша ж маса активних бульбочок в сорту сої Агат була при обробці 

насіння Ризогуміном, внесенні мінеральних добрив в дозі P60K60 та 

Кристалону. На цьому варіанті в середньому утворювалось 0,536 г/росл. 

активних бульбочок і така їх маса перевищувала відповідний показник від 

контролю на 0,266 г/рослину. 

При дослідженні сої сорту Артеміда спостерігалися такі ж тенденції 

нагромадження сирої маси бульбочок під дією мінеральних добрив, 

Ризогуміну та Кристалону. Зокрема, на варіанті без використання добрив під 

час цвітіння сира маса активних бульбочок складала 0,311 г/росл. Визначена 

сира маса бульбочок була на 0,041 г/росл. більшою, порівняно з контролем. 

Бактеризація насіння сої сорту Артеміда Ризогуміном забезпечувала 

зростання сирої маси бульбочок до 0,436 г/росл. Високою сирою масою 

активних бульбочок (0,567 г/росл.) вирізнявся варіант удобрення Р60К60 + 

Ризогумін. Найбільша ж маса бульбочок в сорту сої Артеміда була за 

обробки насіння Ризогуміном, внесенні мінеральних добрив в дозі P60K60 та 

Кристалону. На цьому варіанті в середньому утворювалось 0,580 г/росл. 

активних бульбочок. 

Заміна оранки дискуванням призвела до погіршення умов формування 

сирої маси бульбочок досліджуваних сортів сої. Так, за проведення 

дискування посів сої сорту Агат без використання добрив формував під час 

цвітіння 0,147 г/росл. активних бульбочок. Визначена сира маса активних 

бульбочок була на 0,123 г/росл. меншою порівняно із фоном оранки. 

Застосування добрив за проведення дискування збільшувало сиру масу 

бульбочок. А максимальна маса бульбочок у сої сорту Агат (0,231 г/росл.) 

визначена на варіанті удобрення Р60К60 + Ризогумін. При дослідженні 

симбіотичного апарату рослин сої сорту Артеміда спостерігалися такі ж 



 
 

199 

тенденції нагромадження сирої маси бульбочок під дією добрив, як і у сорту 

Агат. Найбільша сира маса активних бульбочок в сорту сої Артеміда 

(0,264 г/росл.) була при обробці насіння Ризогуміном та внесенні фосфорних 

та калійних добрив в дозі P60K60. Це були найвищі показники за проведення 

дискування, які проте поступалися показникам на фоні оранки на 

0,303 г/рослину. 

Отже, в умовах Лісостепу західного максимальна кількість активних 

бульбочок на коренях рослин сої формувалася у сорту сої Агат при обробці 

насіння Ризогуміном, внесенні мінеральних добрив в дозі P60K60 та 

Кристалону. Кращим за рівнем нагромадження сирої маси активних 

бульбочок був сорт сої Артеміда за проведення оранки [450]. 

За даними Г.С. Посипанова [323], кількість симбіотично фіксованого 

азоту залежить не тільки від сирої маси бульбочок з леггемоглобіном, але і 

від тривалості їх функціонування. Ці показники об’єднують у так званий 

активний симбіотичний потенціал (АСП). У таблиці 5.9 наведено АСП за 

весь вегетаційний період, який було розраховано за сумою показників АСП 

за окремі періоди вегетації. Визначення кількості біологічно фіксованого 

азоту атмосфери ми проводили методом розрахунку за величиною активного 

симбіотичного потенціалу та питомої активності симбіозу бульбочкових 

бактерій. В середньому за 2007-2011 рр. на посіві сої сорту Агат без 

використання добрив (контроль) показник АСП становив 29,4 тис. кг·діб/га, 

при цьому накопичувалося 161,4 кг/га симбіотичного азоту. Внесення 

мінеральних добрив в дозі P60K60 на посівах вказаного сорту підвищувало 

показник активного симбіотичного потенціалу порівняно із контролем на 

1,4 тис.кг·діб/га і становив 30,8 тис. кг·діб/га. Фосфорні та калійні добрива 

сприяли підвищенню рівня накопичення біологічного азоту на 11,1 кг/га. 

Додаткове застосування разом з фосфорними і калійними добривами азотних 

в дозі N30 дещо знижувало показник АСП та інтенсивність біологічної 

фіксації азоту на 2,7 тис. кг·діб/га та 32,7 кг/га відповідно. За результатами 

проведених досліджень виявлено сильний позитивний вплив обробки насіння 
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Ризогуміном на формування АСП та рівень біологічної азотфіксації. На 

цьому варіанті АСП збільшився на 3,8 тис. кг·діб/га, а кількість 

симбіотичного азоту – на 33,5 кг/га порівняно з контролем (табл. 5.9).  

Таблиця 5.9 

Вплив способу основного обробітку ґрунту, сорту та систем живлення на 

ефективність симбіотичної азотфіксації сої (середнє за 2007-2011 рр.) 

Удобрення 
Активний симбіотичний 

потенціал, тис. кг · діб/га (АСП) 
Кількість фіксованого 

азоту, кг/га 
Агат Артеміда Агат Артеміда 

оранка на глибину 20-22 см 
Без добрив  29,4 (к.) 28,7 161,4 (к.) 155,6 

Р60К60 30,8 29,3 172,5 167,9 
N30Р60К60 26,7 25,1 128,7 123,2 
Ризогумін 33,2 31,9 194,9 187,3 

Р60К60 + Ризогумін 35,3 34,5 206,2 198,3 
N30Р60К60 + Ризогумін 28,7 27,3 159,2 156,0 

Кристалон 28,6 28,5 163,7 158,3 
P60K60 + Кристалон 29,3 30,1 179,2 165,4 
N30P60K60 + Кристалон 25,6 25,9 133,5 128,4 
Ризогумін + Кристалон 32,5 31,7 190,6 188,5 

P60K60 + Ризогумін + Кристалон 34,2 34,9 198,4 199,4 
N30P60K60  +  Ризогумін + 

Кристалон 27,9 26,5 166,3 160,7 

дискування на глибину 10-12 см 
Без добрив 18,9 18,7 105,6 102,8 

Р60К60 19,8 19,6 108,4 106,9 
N30Р60К60 16,8 15,9 82,5 80,4 
Ризогумін 21,4 20,5 127,6 123,3 

Р60К60 + Ризогумін 23,6 23,2 134,9 133,0 
N30Р60К60 + Ризогумін 18,1 17,8 102,3 100,3 

Кристалон 18,0 17,5 101,5 98,7 
P60K60 + Кристалон 19,2 18,9 102,1 99,5 
N30P60K60 + Кристалон 16,3 15,7 79,6 77,5 
Ризогумін + Кристалон 21,5 20,2 130,4 119,6 

P60K60 + Ризогумін + Кристалон 23,1 22,9 132,9 128,4 
N30P60K60  +  Ризогумін + 

Кристалон 18,7 18,1 108,6 106,8 

 24.9 24.3 140.4 136.1 
Sх 6.0 6.0 37.9 36.8 

V, % 24.1 24.7 27.0 27.0 
Примітка: (к.) – контроль. 
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Проте максимальні показники симбіотичної азотфіксації посіву сої 

сорту Агат розраховані на варіанті із обробкою насіння Ризогуміном та 

внесенні мінеральних добрив в дозі P60K60. Зокрема, АСП на цьому варіанті 

складав 35,3 тис. кг·діб/га, а кількість біологічно фіксованого азоту – 

206,2 кг/га. 

Визначені показники виявились найвищими в досліді і перевищували 

контроль відповідно на 5,9 кг·діб/га і 45,2 кг/га. Що стосується додаткового 

внесення Кристалону на варіанті з використанням мінеральних добрив та 

Ризогуміну, то визначені показники АСП були досить близькими до 

відповідних показників варіантів без цього добрива для позакореневого 

підживлення. 

На посіві сої сорту Артеміда показник активного симбіотичного 

потенціалу та кількість біологічно фіксованого азоту були нижчими 

порівняно із тими, що були розраховані на посіві сої сорту Агат. Так, на 

варіанті без внесення добрив АСП складав 28,7 тис. кг·діб/га, а кількість 

фіксованого азоту – 155,6 кг/га, що було відповідно на 0,7 тис. кг·діб/га і 

5,8 кг/га менше порівняно із контролем. Мінеральні добрива в дозі P60K60, як і 

у сої сорту Агат, підвищували АСП та кількість фіксованого азоту і у сорту 

сої Артеміда. Зокрема, на посіві сої сорту Артеміда за внесення вказаної 

норми мінеральних добрив показник АСП підвищився порівняно із варіантом 

без внесення добрив на 0,6 тис. кг·діб/га  і становив 29,3 тис. кг·діб/га, а 

кількість фіксованого азоту зросла на 12,3 кг/га і становила 167,9 кг/га. На 

відміну від сорту сої Агат, на посівах сої сорту Артеміда максимальні 

показники симбіотичної азотфіксації розраховані на варіанті із обробкою 

насіння Ризогуміном, внесенні мінеральних добрив в дозі P60K60 та 

Кристалону. Зокрема, АСП на цьому варіанті складав 34,9 тис. кг·діб/га, а 

кількість біологічно фіксованого азоту – 199,4 кг/га. 

За проведення дискування посіви сортів сої, що вивчались у досліді, 

формували значно нижчі показники активного симбіотичного потенціалу 

порівняно із тими, що були розраховані на фоні оранки. Зокрема, на посіві 
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сої сорту Агат без використання добрив показник АСП становив 

18,9 тис. кг·діб/га, при цьому накопичувалося 105,6 кг/га симбіотичного 

азоту. Визначені показники були відповідно на 10,5 тис. кг·діб/га та 55,8 кг/га 

меншими, порівняно із фоном оранки. Проте за проведення дискування 

максимальні показники симбіотичної азотфіксації посіву сої сорту Агат 

(АСП – 23,6 тис. кг·діб/га, кількість симбіотичного азоту – 134,9 кг/га) 

розраховані на варіанті із обробкою насіння Ризогуміном та внесенні 

мінеральних добрив в дозі P60K60, але визначені показники були меншими 

порівняно із таким самим варіантом удобрення на фоні оранки відповідно на 

5,9 тис. кг·діб/га і 45,2 кг/га [459]. 

Відомий позитивний вплив мікродобрив на формування симбіотичного 

апарату рослин сої [497]. Наприклад, молібден сприяє росту кореневої 

системи, прискорює розвиток і стимулює діяльність бульбочкових бактерій, 

бере безпосередню участь у фосфорному та азотному обміні, підсилює 

синтез хлорофілу. Молібден сприяє біологічній фіксації азоту з атмосфери. В 

процесі азотфіксації покращується азотне живлення, підвищується 

ефективність засвоєння фосфорних та калійних добрив [351]. В наших 

дослідженнях встановлено позитивний вплив мікродобрив та сортових 

особливостей на біологічну азотфіксацію. Так, на контролі  (сорт сої Ксеня 

без використання мікродобрив) максимальна кількість активних бульбочок 

під час цвітіння складала 34,6 шт./росл. Застосування мікродобрива Вуксал 

підвищувало кількість активних бульбочок порівняно із контролем на 

4 шт./росл. В той же час на варіантах із використанням мікродобрива 

Аватар-1 кількість бульбочок зростала не так помітно. Зокрема, на варіанті з 

обробкою насіння та двома позакореневими підживленнями цим 

мікродобривом відмічене збільшення кількості активних бульбочок на 

2,4 шт./росл. Такі ж особливості впливу мікродобрив на формування 

кількості бульбочок відмічено і в інших сортів сої. Зокрема, у сорту сої 

Хуторяночка на варіанті без використання мікродобрив у кінці цвітіння 

утворювалося 59,7 шт./росл. активних бульбочок. За використання 
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мікродобрива Вуксал кількість активних бульбочок на посіві сої сорту 

Хуторяночка становила 64,2 шт./росл. Це перевищувало варіант без 

використання мікродобрив відповідно на 4,5 шт./росл. та контроль – 

29,6 шт./росл. (табл. 5.10). 

Таблиця 5.10 

Динаміка кількості активних бульбочок у рослин сої залежно від сорту та 

використання комплексних добрив, шт./рослину (середнє за 2012-2015 рр.) 

С
ор

т 

Удобрення 

Фази росту і розвитку 
три 

справжніх 
листки 

початок 
цвітіння 

кінець 
цвітіння 

налив 
зерна 

К
се

ня
 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін) (к.) 6,6 21,4 34,6 20,9 
Фон + Вуксал 7,9 24,5 38,6 21,1 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 6,7 23,4 36,2 22,0 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 7,1 23,9 37,0 22,5 

Х
ут

ор
ян

оч
ка

 Фон (N30P60K60 + Ризогумін) 11,3 37,8 59,7 33,9 
Фон + Вуксал 12,6 42,4 64,2 37,1 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 12,3 38,9 60,4 32,5 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 12,5 39,3 62,1 34,0 

М
он

ад
а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін) 7,0 22,7 36,3 22,5 
Фон + Вуксал 8,5 29,4 40,1 23,3 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 7,1 23,5 38,6 22,3 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 7,5 25,4 39,3 22,5 

О
ме

га
 

ві
нн

иц
ьк

а Фон (N30P60K60 + Ризогумін) 7,6 24,6 39,2 22,7 
Фон + Вуксал 9,2 28,4 45,3 24,3 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 7,3 25,6 40,5 23,2 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 7,5 24,3 43,9 22,7 

Ф
ем

ід
а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін) 8,1 25,9 41,5 23,8 
Фон + Вуксал 9,7 30,3 46,8 25,6 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 7,4 29,5 43,2 24,0 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 7,9 26,3 46,3 24,5 

 8,6 28,4 44,7 25,3 
Sх 2,0 6,2 9,3 4,8 

V, % 23,2 22,0 20,8 19,2 
Примітка: (к.) – контроль. 
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 Саме у сорту сої Хуторяночка на ділянках з використанням Вуксалу 

зафіксована максимальна кількість бульбочок у досліді.  

У сорту сої Монада на варіанті без використання мікродобрив 

наприкінці цвітіння в середньому нараховувалося 39,1 шт./росл. активних 

бульбочок. Порівняно із контролем визначена кількість була відповідно на 

1,7 шт./росл. більшою. Але найбільшою кількість бульбочок на посівах сої 

сорту Монада була за внесення мікродобрива Вуксал і становила 

40,1 шт./росл. 

У сорту сої Феміда, який в умовах проведення досліджень формував 

значно більшу кількість бульбочок порівняно з сортом сої Монада, на 

варіанті без використання мікродобрив наприкінці цвітіння в середньому 

нараховувалося 41,5 шт./росл. активних бульбочок. Порівняно із контролем 

визначена кількість була на 6,9 шт./росл. більшою. Також найбільшою 

кількість бульбочок на посіві сої сорту Феміда була за внесення 

мікродобрива Вуксал і становила 46,8 шт./росл. Сорт сої Омега вінницька 

формував симбіотичний апарат з подібними залежностями від фактору, що 

вивчався в досліді, як і сорт сої Феміда, але показники кількості бульбочок 

були дещо меншими. 

Отже, в результаті проведених нами у 2012-2015 рр. досліджень 

встановлено, що в умовах Лісостепу західного кращі умови для формування 

бульбочок на коренях рослин сої забезпечувало мікродобриво Вуксал. Серед 

сортів, що вивчались, максимальну кількість бульбочок формував сорт сої 

Хуторяночка. 

Окрім кількості бульбочок, дуже важливим показником є сира маса 

бульбочок. Максимальна сира маса активних бульбочок на коренях сої 

зафіксована в кінці цвітіння. В середньому за 2012-2015 рр. на контролі (сорт 

сої Ксеня без використання мікродобрив) сира маса активних бульбочок 

наприкінці цвітіння становила 0,447 г/росл., і це був найнижчий показник у 

досліді. Дещо більшою (0,469 г/росл.) була сира маса активних бульбочок у 

сої сорту Хуторяночка. Тобто сорт сої Хуторяночка формував багато, але 
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мілких бульбочок. Максимальну ж сиру масу ризобій на ділянках без 

використання мікродобрив формував сорт сої Феміда – 0,658 г/росл. 

активних бульбочок (табл. 5.11). 

Таблиця 5.11 

Динаміка сирої маси активних бульбочок у рослин сої залежно від сорту та 

використання комплексних добрив, г/рослину (середнє за 2012-2015 рр.) 

С
ор

т 

Удобрення 

Фази росту і розвитку 
три 

справжніх 
листки 

початок 
цвітіння 

кінець 
цвітіння 

налив 
зерна 

К
се

ня
 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін) (к.) 0,046 0,160 0,447 0,198 
Фон + Вуксал 0,062 0,181 0,482 0,219 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 0,051 0,168 0,456 0,205 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 0,056 0,172 0,467 0,210 

Х
ут

ор
ян

оч
ка

 Фон (N30P60K60 + Ризогумін) 0,049 0,172 0,469 0,212 
Фон + Вуксал 0,064 0,192 0,511 0,236 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 0,056 0,179 0,490 0,218 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 0,055 0,183 0,502 0,225 

М
он

ад
а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін) 0,066 0,214 0,579 0,259 
Фон + Вуксал 0,079 0,260 0,627 0,266 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 0,070 0,223 0,594 0,261 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 0,072 0,236 0,608 0,264 

О
ме

га
 

ві
нн

иц
ьк

а Фон (N30P60K60 + Ризогумін) 0,073 0,231 0,625 0,276 
Фон + Вуксал 0,086 0,260 0,690 0,264 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 0,077 0,242 0,639 0,269 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 0,081 0,249 0,654 0,275 

Ф
ем

ід
а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін) 0,076 0,244 0,658 0,299 
Фон + Вуксал 0,091 0,270 0,720 0,330 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 0,075 0,250 0,664 0,302 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 0,080 0,255 0,673 0,311 

 0,068 0,217 0,578 0,255 
Sх 0,013 0,037 0,090 0,38 

V, % 19,0 17,0 15,6 15,0 
Примітка: (к.) – контроль. 
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Оскільки використання мікродобрив при вирощуванні сої створювало 

кращі умови для формування більшої кількості бульбочок на кореневій 

системі рослин сої, то і маса бульбочок при застосуванні Вуксалу та 

Аватару-1 збільшувалася. Зокрема, найбільша маса активних бульбочок в 

досліді була на посіві сої сорту Феміда при внесенні мікродобрива Вуксал. 

На цьому варіанті утворювалось 0,720 г/росл. активних бульбочок і така їх 

маса перевищувала відповідний показник контролю на 0,273 г/росл. 

Відповідно до наших розрахунків на контролі (сорт сої Ксеня без 

використання мікродобрив) АСП становив 25,6 тис. кг·діб/га, при цьому 

фіксовано 140,7 кг/га симбіотичного азоту. При застосуванні мікродобрива 

Вуксал на посівах вказаного сорту сої показник активного симбіотичного 

потенціалу підвищився порівняно із контролем на 1,1 тис. кг·діб/га. Сорт сої 

Хуторяночка формував кращий активний симбіотичний потенціал порівняно 

із сортом сої Ксеня і на варіанті без використання мікродобрив він 

підвищився до 28,4 тис. кг·діб/га, а кількість симбіотично фіксованого азоту 

становила 164,5 кг/га. Ці показники перевищували контроль на 

2,8 тис. кг діб/га та 23,8 кг/га відповідно. Як і у сорту сої Ксеня, найвищі 

показники симбіотичного потенціалу посіву сорту сої Хуторяночка 

розраховані на варіанті із використанням мікродобрива Вуксал. Зокрема, 

АСП на цьому варіанті складав 29,8 тис. тис. кг·діб/га, а кількість 

симбіотично фіксованого азоту – 173,4 кг/га. Але найефективнішими 

показники симбіотичної азотфіксації були на посіві сої сорту Феміда. Так, на 

варіанті без використання мікродобрив АСП становив 30,6 тис. кг·діб/га, при 

цьому фіксовано 187,3 кг/га симбіотичного азоту. Визначені показники 

перевищували контроль на 5 тис. кг·діб/га та 46,6 кг/га відповідно. 

Застосування мікродобрив підвищувало ефективність біологічної фіксації 

дослідними посівами цього сорту і максимальними показник АСП та 

кількість фіксованого азоту були вони були на варіанті з використанням 

Вуксалу –  31,8 тис. кг·діб/га та 194,7 кг/га, і ці показники були найвищими в 

досліді (табл. 5.12). 
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Таблиця 5.12 

Вплив сорту та використання комплексних добрив на ефективність 

симбіотичної азотфіксації сої (середнє за 2012-2015 рр.) 
С

ор
т 

Удобрення 

Активний 
симбіотичний 

потенціал, 
тис. кг · діб/га (АСП) 

Кількість 
фіксованого 
азоту, кг/га 

К
се

ня
 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін) (к.) 25,6 140,7 
Фон + Вуксал 26,7 147,2 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 25,9 142,3 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 26,2 145,0 

Х
ут

ор
я-

но
чк

а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін) 28,4 164,5 
Фон + Вуксал 29,8 173,4 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 28,7 165,2 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 28,9 168,3 

М
он

ад
а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін) 28,9 170,3 
Фон + Вуксал 30,1 177,6 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 29,2 172,5 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 29,5 174,3 

О
ме

га
 

ві
нн

иц
ьк

а Фон (N30P60K60 + Ризогумін) 29,8 180,5 
Фон + Вуксал 31,6 190,1 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 30,2 182,1 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 30,9 184,6 

Ф
ем

ід
а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін) 30,6 187,3 
Фон + Вуксал 31,8 194,7 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 30,8 189,7 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 31,3 191,3 

 29,2 172,1 
Sх 1,9 16,9 

V, % 6,4 9,8 
Примітка: (к.) – контроль. 

Що стосується сортів сої Монада та Омега вінницька, то визначені 

показники активного симбіотичного потенціалу та кількості симбіотично 

фіксованого азоту посіві цих сортів були меншими, але досить близькими до 

відповідних показників сої сорту Феміда.  
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Таким чином, в середньому за 2012-2015 рр. на ефективність 

біологічної азотфіксації більше впливали сортові особливості культури сої. 

Серед сортів найвищі показники АСП та кількості симбіотично фіксованого 

азоту розраховані на усіх варіантах сої сорту Феміда. З досліджуваних 

мікродобрив Вуксал виявився більш ефективним порівняно з Аватар-1. 

Отже, в середньому за роки проведення дослідів, максимальна 

кількість бульбочок формувалась у фазі цвітіння сої. Найбільш суттєвим 

технологічним заходом, що впливав на кількість, сиру масу бульбочок та 

активний симбіотичний потенціал сої, була обробка насіння Ризогуміном. 

Внесення фосфорних та калійних добрив теж цілком закономірно 

підвищувало біологічну азотфіксацію. 

Підсумовуючи особливості формування симбіотичного апарату у 

рослин сої, можна зробити висновок, що сорт Хуторяночка, який формував 

максимальну кількість бульбочок, по їх сирій масі поступався таким сортам, 

як Феміда, Омега вінницька та Монада. 

 

5.3. Симбіотична азотфіксація квасолі залежно від сорту та систем 

живлення 

 

Квасоля звичайна – традиційна для України культура. Тому 

В.Д. Крутило [224] зазначає, що різні сорти квасолі в польовому досліді були 

чутливі до інфікування місцевими ризобіями, проте активність симбіотичної 

азотфіксації залишалася на низькому рівні в усі фази росту і розвитку рослин. 

Застосування передпосівного інокулювання сприяє формуванню потужного 

симбіотичного апарату квасолі [338, 374]. Зокрема, від інокулювання штамом 

Rhizobium phaseoli 8 кількість бульбочок збільшилась до 76,4 шт./рослину, 

маса – 223 мг/рослину порівняно з 62,3 шт./рослину і 170,2 мг/рослину на 

контролі [331]. Поряд з кількістю бульбочок на корінні рослин і 

нітрогеназною активністю важливим показником активності симбіотичного 

апарату у квасолі є суха маса рослин. Ризоторфін забезпечив зростання цього 
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показника на 2,2-70%, насіннєва продуктивність при цьому зросла на 14,4-

70 % [367]. 

В результаті проведених нами досліджень встановлено, що кількість 

активних бульбочок зростала від утворення третього трійчастого листка до 

цвітіння, а від цвітіння до формування зерна відзначалося зменшення їх 

кількості [447]. Зокрема, на контролі  (сорт квасолі Надія без використання 

добрив) максимальна кількість активних бульбочок під час цвітіння складала 

37,6 шт./росл. (табл. 5.13). 

Таблиця 5.13 

Динаміка кількості бульбочок з леггемоглобіном у квасолі залежно від 

сорту та систем живлення, шт./рослину (середнє за 2007-2011 рр.) 

Удобрення 

Фази росту і розвитку рослин 
три 

справжніх 
листки 

бутонізація цвітіння налив 
зерна 

сорт 

Надія Буко-
винка Надія Буко-

винка Надія Буко-
винка Надія Буко-

винка 
Без добрив  (к.) 3,9  2,2 19,8 16,4 37,6 34,2 26,5 27,8 

Р60К60 2,7 2,5 20,4 17,3 40,6 38,9 24,2 28,1 
N30Р60К60 2,2 2,1 13,5 12,6 34,2 36,3 27,5 29,0 
Ризобофіт 3,1 2,5 20,6 18,4 48,1 45,9 30,2 30,1 

Р60К60 + Ризобофіт 3,5 2,4 17,5 18,1 52,3 44,7 33,2 31,7 
N30Р60К60+ Ризобофіт 2,4 2,2 14,2 12,4 37,5 32,6 27,1 28,8 

Кристалон 3,5 2,4 18,1 15,9 40,2 35,5 28,4 30,2 
P60K60 + Кристалон 3,3 2,3 17,2 16,5 41,6 37,1 30,2 31,8 
N30P60K60 + Кристалон 2,1 2,3 14,8 13,4 38,3 35,4 31,4 30,5 
Ризобофіт + Кристалон 3,0 2,5 22,3 17,6 50,9 48,4 32,9 32,0 
P60K60 + Ризобофіт + 

Кристалон 3,7 3,0 21,1 18,6 55,8 49,0 35,6 33,9 

N30P60K60 + Ризобофіт + 
Кристалон 2,0 2,3 15,2 13,7 39,8 35,6 32,0 33,4 

 2,7 16,0 41,3 30,3 
Sх 0,6 4,3 6,5 2,7 

V, % 21,0 27,0 15,8 8,8 
Примітка: (к.) – контроль. 

Проте головною метою наших досліджень було  визначити вплив норм 

мінеральних добрив, обробки насіння Ризобофітом та позакореневого 
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підживлення Кристалоном на сортові особливості формування 

симбіотичного апарату у рослин квасолі. За внесення мінеральних добрив 

було встановлено, що застосування норми P60K60 підвищувало кількість 

бульбочок у квасолі сорту Надія порівняно із контролем у фазі цвітіння на 

3,0 шт./росл., а у сорту квасолі Буковинка – на 4,7 шт./росл. В той же час на 

варіантах із внесенням повного мінерального добрива (N30P60K60) кількість 

бульбочок значно зменшувалась порівняно із контролем у квасолі сорту 

Надія до фази цвітіння включно, а у квасолі сорту Буковинка – до фази 

бутонізації включно.  

Значно впливала на формування симбіотичного апарату квасолі 

передпосівна обробка насіння Ризобофітом, але в кількісному значенні кожен 

із сортів мав свої особливості утворення бульбочок на коренях рослин. Так, у 

квасолі сорту Надія на посівах, що не удобрювалися, під час цвітіння 

утворювалося 48,1 шт./рослину бульбочок. Така кількість бульбочок 

перевищувала показники у квасолі сорту Буковинка на 2,2 шт./рослину. 

 Крім підрахунку кількості бульбочок на коренях рослин квасолі ми 

також визначали їх масу, і оскільки найбільша кількість активних бульбочок 

була під час цвітіння, то і найбільша маса бульбочок у досліді також була в 

цей період росту і розвитку рослин квасолі. Проте, залежно від факторів 

досліду, нагромадження маси бульбочок мало свої особливості на кожному із 

варіантів досліду. Зокрема, на посіві квасолі сорту Надія при внесенні P60K60 

маса бульбочок порівняно із контролем підвищувалась на 0,031 г/рослину  і  

становила  0,260  г/рослину. Також вивчаючи варіанти із внесенням 

мінерального азоту під передпосівну культивацію в нормах N30 + P60K60 було 

виявлено, що сира маса бульбочок зменшувалась порівняно із контролем до 

фази бутонізації у обох досліджуваних сортів квасолі. 

Оскільки сумісне використання фосфорних та калійних добрив, 

Ризобофіту і Кристалону створювало кращі умови формування кількості 

бульбочок на кореневій системі рослин квасолі, то і маса бульбочок цієї 

сільськогосподарської культури збільшувалась (табл. 5.14). 
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Таблиця 5.14 

Динаміка сирої маси бульбочок з леггемоглобіном у квасолі  

залежно від сорту та систем живлення, г/рослину  

(середнє за 2007-2011 рр.) 

Удобрення 

Фази росту і розвитку рослин 
три справжніх 

листки бутонізація цвітіння налив 
насіння 

сорт 

Надія Буко-
винка Надія Буко-

винка Надія Буко-
винка Надія Буко-

винка 
Без добрив  (к.) 0,011 0,008 0,120 0,116 0,229 0,196 0,143 0,152 

Р60К60 0,010 0,009 0,126 0,115 0,260 0,230 0,153 0,160 
N30Р60К60 0,006 0,004 0,080 0,075 0,236 0,205 0,150 0,161 
Ризобофіт 0,011 0,010 0,130 0,119 0,304 0,280 0,177 0,174 

Р60К60 + Ризобофіт 0,009 0,010 0,135 0,117 0,370 0,320 0,180 0,182 
N30Р60К60+ Ризобофіт 0,005 0,004 0,115 0,102 0,238 0,210 0,183 0,189 

Кристалон 0,010 0,008 0,119 0,117 0,233 0,202 0,150 0,160 
P60K60 + Кристалон 0,011 0,010 0,120 0,119 0,258 0,235 0,162 0,164 
N30P60K60 + Кристалон 0,005 0,004 0,082 0,087 0,240 0,210 0,157 0,162 
Ризобофіт + Кристалон 0,011 0,010 0,133 0,118 0,310 0,299 0,185 0,190 
P60K60 + Ризобофіт + 

Кристалон 0,007 0,008 0,133 0,125 0,369 0,330 0,187 0,188 

N30P60K60 + Ризобофіт + 
Кристалон 0,004 0,003 0,122 0,107 0,244 0,260 0,188 0,192 

 0,009 0,114 0,261 0,170 
Sх 0,003 0,017 0,51 0,016 

V, % 30,5 14,8 19,4 9,2 
Примітка: (к.) – контроль. 

 

На  посіві квасолі сорту Надія у варіанті без внесення добрив АСП 

складав     3,824 тис. кг · діб/га, що було на 105 кг · діб/га більше порівняно із 

сортом квасолі Буковинка. Норма мінеральних добрив P60K60 підвищувала 

показники АСП на 458-498 кг · діб/га та збільшувала нагромадження 

біологічно фіксованого азоту квасолі сорту Надія до 82 кг/га або на 8 кг/га, а 

квасолі сорту Буковинка – до 80 кг/га або на 9 кг/га. При використанні 

Ризобофіту формувалися кращі умови для біологічної фіксації азоту: АСП 
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зростав до 4,963 і 4,749 тис. кг · діб/га, нагромадження азоту становило 113 і 

107 кг/га у квасолі сортів Надія та Буковинка відповідно (табл. 5.15). 

Таблиця 5.15 

Вплив сорту та систем живлення на ефективність симбіотичної 

азотфіксації квасолі (середнє за 2007-2011 рр.) 

Удобрення 

Активний симбіотичний 
потенціал, тис. кг · діб/га 

(АСП) 

Кількість 
фіксованого азоту, 

кг/га 
сорт 

Надія Буковинка Надія Буковинка 
Без добрив  (к.) 3,824  3,719 74  71 

Р60К60 4,282 4,217 82 80 
N30Р60К60 3,476 3,440 63 65 
Ризобофіт 4,963 4,749 113 107 

Р60К60 + Ризобофіт 5,089 4,931 123 110 
N30Р60К60+ Ризобофіт 4,019 3,915 79 78 

Кристалон 3,942 3,975 77 78 
P60K60 + Кристалон 4,341 4,380 84 87 
N30P60K60 + Кристалон 3,590 3,571 67 71 
Ризобофіт + Кристалон 5,013 4,987 118 116 

P60K60 + Ризобофіт + Кристалон 5,316 5,102 128 117 
N30P60K60 + Ризобофіт + Кристалон 4,301 4,122 90 88 

 4,303 90,0 
Sх 0,584 20,7 

V, % 13,6 22,7 
Примітка: (к.) – контроль. 

Максимальний показник АСП та кількість фіксованого азоту з повітря 

квасолі відмічено на варіанті з використанням Ризобофіту, фосфорних та 

калійних добрив та Кристалону – 5,316 тис.кг · діб/га (128 кг/га) і 

5,102 тис. кг · діб/га (117 кг/га) відповідно у сортів квасолі Надія та 

Буковинка. 

Окрім використання біопрепаратів на основі бульбочкових бактерій та 

фосфорних та калійних добрив, існують і інші агротехнічні прийоми 

підвищення ефективності біологічної азотфіксації. Так, за використання 

природних агроруд сумісно з Ризоторфіном збільшується позитивний ефект. 

Так, порівняно з контролем, внесення Ірліту-1 сприяло збільшенню маси 
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бульбочок на 16%, а туфогенного піску – на 25%. У квасолі пік 

фотосинтетичної активності припадає на фазу утворення бобів, тому в цей 

час найбільша маса бульбочок – 200-500 кг/га [405].  

В наших дослідженнях вивчався вплив органо-мінерального добрива 

Екогран на ефективність симбіотичної азотфіксації квасолі. В результаті 

проведених у 2011-2013 рр. досліджень встановлено, що динаміка 

формування симбіотичного апарату у сортів квасолі на контролі (без 

внесення добрив) мала параболічний характер розвитку, а саме: кількість 

активних бульбочок зростала від утворення третього трійчастого листка до 

цвітіння, а від цвітіння до наливання зерна відзначалося зменшення їх 

кількості (табл. 5.16). 

Таблиця 5.16 

Динаміка кількості бульбочок з леггемоглобіном у квасолі залежно від 

сорту та використання Екограну, шт./рослину  

(середнє за 2011-2013 рр.) 

Удобрення 

Фази росту і розвитку рослин 
три справж-
ніх листки бутонізація цвітіння налив 

зерна 
сорт 

Надія Буко-
винка Надія Буко-

винка Надія Буко-
винка Надія Буко-

винка 
 Без добрив (к.) 3,4  2,5 17,4  15,3 35,5  33,9 29,8  31,2 

N30Р60К60  + Кристалон 1,8 1,7 14,8 12,8 36,1 32,4 32,0 33,4 
Екогран, 1,5 т/га 3,2 3,0 18,2 16,4 40,7 37,8 33,8 35,1 

Екогран, 1,5 т/га  + Кристалон 3,4 2,8 19,0 18,1 39,2 41,5 32,0 34,6 
N30Р60К60 + Кристалон + 

Екогран, 0,3 т/га 1,6 1,4 15,1 13,2 34,8 32,9 35,9 38,4 
V, % 31,5 13,4 8,8 7,5 

Примітка: (к.) – контроль. 

При внесенні мінеральних добрив в дозі N30Р60К60 кількість активних 

бульбочок у фазах третього трійчастого листка та бутонізації зменшувалася. 

Проте вже у фазі цвітіння їх кількість була близькою до кількості бульбочок 

на контролі, а у фазі наливання зерна відмічено збільшення кількості 

бульбочок. В той же час на варіантах із внесенням Екограну в дозі 1,5 т/га 
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кількість бульбочок суттєво збільшувалася. Зокрема, у фазу цвітіння на 

рослинах квасолі сорту Надія кількість активних бульбочок зросла на 3,7-

5,2 шт., квасолі сорту Буковинка – на 3,9-7,6 шт. порівняно з варіантом без 

удобрення. У період наливання зерна максимальна кількість бульбочок 

формувалася на рослинах квасолі за внесення мінерального добрива 

(N30Р60К60), Кристалону та 0,3 т/га Екограну – 35,9-38,4 шт. 

Крім підрахунку кількості активних бульбочок, ми також визначали їх 

масу. Найбільша маса бульбочок на кореневій системі рослин обох сортів 

квасолі у досліді була під час цвітіння. Так, на контролі (без внесення 

добрив) маса активних бульбочок під час цвітіння квасолі становила 0,201-

0,216 г/рослину (табл. 5.17).  

Таблиця 5.17 

Динаміка сирої маси бульбочок з леггемоглобіном у квасолі  

залежно від сорту та внесення Екограну, г/рослину  

(середнє за 2011-2013 рр.) 

Удобрення 

Фази росту і розвитку рослин 
три справж-
ніх листки бутонізація цвітіння налив зерна 

сорт 

Надія Буко-
винка Надія Буко-

винка Надія Буко-
винка Надія Буко-

винка 
Без добрив (к.) 0,009 0,007 0,105 0,098 0,216 0,201 0,161 0,163 

N30Р60К60  + Кристалон 0,003 0,002 0,103 0,092 0,209 0,221 0,197 0,201 
Екогран, 1,5 т/га 0,010 0,006 0,116 0,101 0,274 0,255 0,213 0,226 

Екогран, 1,5 т/га  + Кристалон 0,008 0,006 0,120 0,099 0,268 0,260 0,209 0,230 
N30Р60К60 + Кристалон + 

Екогран, 0,3 т/га 0,001 0,002 0,098 0,091 0,224 0,235 0,203 0,218 

V, % 60,0 9,2 11,0 11,7 
Примітка: (к.) – контроль. 

При внесенні 1,5 т/га Екограну сира маса активних бульбочок у фазі 

цвітіння підвищувалася у квасолі сорту Надія з 0,216 до 0,268-

0,274 г/рослину, а квасолі сорту Буковинка – з 0,201 до 0,255-0,260 г/рослину. 

Внесення 0,3 т/га Екограну на фоні N30Р60К60 також забезпечувало зростання 

сирої маси бульбочок порівняно з варіантом без удобрення. 
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 Після встановлення динаміки кількості та сирої маси активних 

бульбочок на коренях квасолі нами було розраховано показники активного 

симбіотичного потенціалу (АСП) залежно від впливу факторів, що 

вивчалися. Так, на контролі (без внесення добрив) показник АСП у квасолі 

сорту Надія складав 3,613 тис. кг·діб/га, у квасолі сорту Буковинка – 

3,405 тис. кг · діб/га (табл. 5.18). 

Таблиця 5.18 

Вплив використання Екограну на ефективність симбіотичної 

азотфіксації квасолі (середнє за 2011-2013 рр.) 

Удобрення 

Активний симбіотичний 
потенціал, тис. кг · діб/га 

(АСП) 

Кількість 
фіксованого азоту, 

кг/га 
сорт 

Надія Буковинка Надія Буковинка 
Без добрив (к.) 3,613  3,405 72  67 

N30P60K60+ Кристалон 4,119 4,015 87 84 
Екогран, 1,5 т/га 4,382 4,227 91 88 

Екогран, 1,5 т/га  + Кристалон 4,255 4,301 87 89 
N30Р60К60 + Кристалон + 

Екогран, 0,3 т/га 4,447 4,325 94 90 

 4,109 85,0 
Sх 0,343 8,6 

V, % 8,3 10,1 
Примітка: (к.) – контроль. 

 

Внесення мінеральних добрив в дозі N30P60K60 підвищувало показник 

АСП до 4,119 та 4,015 тис. кг · діб/га відповідно. Внесення 1,5 т/га Екограну 

забезпечило подальше зростання показника АСП у сорту квасолі Надія до 

4,225-4,382 тис. кг · діб/га, сорту квасолі Буковинка – до 4,227-

4,301 тис. кг · діб/га. Максимальний показник активного симбіотичного 

потенціалу забезпечив сорт квасолі Надія за внесення N30Р60К60, Кристалону та 

0,3 т/га Екограну – 4,447 тис. кг·діб/га. 

Залежно від удобрення сорти квасолі нагромаджували різну кількість 

біологічно фіксованого азоту. Так, на посіві квасолі сорту Надія без 

удобрення (контроль) біологічного азоту фіксувалося 72 кг/га, сорту квасолі 
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Буковинка – 67 кг/га. На варіантах з внесенням 1,5 т/га Екограну рослини 

квасолі сорту Надія нагромаджували 87-91, а квасолі сорту Буковинка – 88-

89 кг/га біологічного азоту, або на 19-21 кг/га більше порівняно з контролем. 

Оптимальні умови для біологічної фіксації азоту створювалися за 

внесення N30Р60К60 та 0,3 т/га Екограну [437]. На цьому варіанті удобрення 

рослини квасолі сорту Надія нагромаджували 94, а квасолі сорту Буковинка – 

90 кг/га біологічного азоту, а показник АСП відповідно 4,447 та                 

4,325 тис. кг · діб/га. Одержані показники були найвищими у досліді. 

Отже, сумісне використання Ризобофіту, фосфорних та калійних 

добрив і Кристалону забезпечувало кращі умови формування симбіотичного 

апарату у сортів квасолі Надія та Буковинка, а внесення Екограну підвищує 

ефективність симбіотичної азотфіксації цих сортів квасолі. 

На основі багаторічних досліджень з вивчення біологічної азотфіксації 

зернобобових культур нами встановлено [431], що соя значно переважала 

горох та квасолю за ефективністю симбіотичної азотфіксації. Найменше 

симбіотичного азоту накопичували посіви гороху (рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1. Ефективність симбіотичної азотфіксації рослин сортів гороху, 
сої та квасолі (середнє за 2007-2011 рр.) 
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Визначені показники обов’язково слід враховувати при розрахунку 

стартових доз азотних добрив на запланований урожай.  

  Підсумовуючи вивчення симбіотичної азотфіксації зернобобових 

культур, можна зробити такі висновки: 

- максимальну кількість та сиру масу активних бульбочок формували 

рослини гороху сорту Елегант на варіанті з обробкою насіння Ризогуміном, 

внесенні фосфорних та калійних добрив в дозі Р60К60 та позакореневому 

підживленні посівів Кристалоном; 

- найвищі показники АСП та кількості симбіотично фіксованого азоту 

отримані на посіві гороху сорту Улус за сумісного використання Ризобофіту, 

Фосфоентерину та Біополіциду; 

- на посівах сорту сої Артеміда максимальні показники симбіотичної 

азотфіксації розраховані на варіанті із обробкою насіння Ризогуміном, 

внесенні мінеральних добрив в дозі P60K60 та Кристалону; 

- максимальну кількість бульбочок (64,2 шт./рослину) формував сорт  

сої Хуторяночка, а найбільшу сиру масу ризобій формував сорт сої Феміда – 

0,720 г/рослину активних бульбочок, на посіві якого були найвищі показники 

АСП та кількості симбіотично фіксованого азоту; 

- сумісне використання Ризобофіту, фосфорних та калійних добрив і 

Кристалону забезпечувало кращі умови формування симбіотичного апарату у 

сортів квасолі Надія та Буковинка; 

- внесення Екограну підвищує ефективність симбіотичної азотфіксації 

квасолі сортів Надія та Буковинка. 
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РОЗДІЛ 6.  

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ УРОЖАЮ РОСЛИН 

ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ, СПОСОБУ 

ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І СИСТЕМ ЖИЛЕННЯ  

 

6.1. Вплив основного обробітку ґрунту та систем живлення на 

формування структури урожаю сортів гороху 

 

Формування високих і сталих врожаїв бобових культур, в тому числі і 

гороху – значно складніший процес, ніж в інших культур. Це пов’язано зі 

слабкою можливістю регулювання кількості плодоносних стебел, з 

поступовою і тривалою диференціацією генеративних органів і особливо з 

істотною залежністю їх розвитку від зовнішніх умов [341]. Аналіз структури 

урожаю – важливий метод оцінки розвитку культурних рослин [165]. До 

основних елементів структури врожайності гороху належать кількість 

збережених до збирання рослин, кількість бобів на рослині, кількість зерен в 

бобі і маса 1000 зерен [392]. 

Причини певних змін врожайності сортів гороху розкривають зміни 

співвідношень між окремими елементами структури. У гороху це густота 

рослин на час збирання, кількість бобів на рослину, кількість зерен в бобі, 

кількість зерен на рослину і маса 1000 зерен [398]. Завдяки оптимізації умов 

вирощування шляхом відповідного поєднання дії структурних елементів 

технології (сорт, система удобрення і захисту, інокуляція) можна досягти 

максимальної реалізації генетичного потенціалу сортів гороху у 

господарському врожаї [397].  

Вивчення потенційних можливостей генотипу і фактичної реалізації 

його репродуктивних можливостей в агроценозі має важливе теоретичне і 

практичне значення для виявлення екологічної пластичності популяції та 

можливостей культури для визначення селекційних і агротехнічних заходів 

максимально повного і раціонального їх використання [288].  
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З одного боку репродукційний процес гороху може лімітуватися 

метеорологічними умовами вегетаційного періоду, з іншого – 

агротехнічними факторами і особливостями морфогенотипу  рослин [288]. 

Наприклад, кількість зерен в бобі гороху посівного сильно залежить від 

теплового стресу і дефіциту вологи [516].  

У Правобережному Лісостепу України застосування Кристалону 

особливого сприяло формуванню у гороху сорту Елегант на одній рослині до 

25,1-25,4 зерен, а сорту Дамир 2 – до 29,0-29,4 шт., що на 5-8 зерен більше, 

ніж на контролі. Маса зерна з однієї рослини та маса 1000 зерен також 

зростала за дворазового використання Кристалону особливого [121]. 

На чорноземі типовому потужному малогумусному крупнопилувато-

легкосуглинковому за проведення відвального і відвально-безплужного 

обробітку ґрунту на варіантах з внесенням соломи і мінеральних добрив 

структурні показники урожайності гороху виявилися дещо вищими, ніж при 

плоскорізному мілкому обробітку ґрунту на глибину 10-12 см. Зокрема, 

кількість бобів і зерен з однієї рослини, їх маса були відповідно вищими на 

0,7 шт., 1,5 шт. і 0,7 г. Маса 1000 зерен була вищою на 13,5-18,2 г, а 

урожайність – на 0,44-0,48 т/га [62]. 

В умовах проведення досліджень більша кількість бобів на рослині, 

насінин у бобі, маса 1000 зерен у обох сортах гороху формувалися на фоні 

оранки порівняно з поверхневим обробітком ґрунту [445]. Так, відповідно до 

системи живлення при проведенні оранки посів гороху сорту Елегант 

забезпечив 4,5-5,29 бобів на рослині і 18,09-22,75 зерен з одної рослини, що 

було на 0,36-0,51 шт. та 1,86-2,86 шт. більше, порівняно із поверхневим 

обробітком ґрунту. Максимальна кількість бобів на рослині у сорту гороху 

Елегант була за внесення мінеральних добрив  в нормі N30P60K60, обробці 

насіння Ризогуміном та обприскуванні Кристалоном – 5,29 шт., що було на 

0,78 шт. більше, порівняно із відповідним варіантом гороху сорту Світ. Що 

стосується маси 1000 зерен, то було виявлено найбільше їх зростання при 
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внесенні мінеральних добрив сумісно з Кристалоном – до 252 г у гороху 

сорту Елегант та 240 г у гороху сорту Світ (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1 

Структура урожаю сортів  гороху за полицевого обробітку ґрунту  

залежно від сорту та удобрення (середнє за 2007-2011 рр.) 

С
ор

т 

Удобрення 
Висота 
рослин, 

см 

Кількість, шт. Маса 
бобів на 
рослину 

зерен 
в бобі 

зерен на 
одну 

рослину 

зерна з 
однієї 

рослини, г 
1000 

зерен, 
г 

Ел
ег

ан
т 

Без добрив (к.) 78,2 4,50 4,02 18,09 4,40 243 
P60K60 80,4 4,90 4,12 20,19 4,99 247 

N30P60K60 85,6 5,06 4,21 21,30 5,32 250 
Ризогумін 81,2 4,57 4,03 18,39 4,47 243 

P60K60 + Ризогумін 83,5 5,01 4,15 20,79 5,15 248 
N30P60K60 + Ризогумін 87,1 5,11 4,23 21,62 5,40 250 

Кристалон 79,4 4,68 4,08 19,08 4,73 248 
P60K60 + Кристалон 82,1 5,09 4,17 21,23 5,31 250 

N30P60K60 + Кристалон 86,8 5,25 4,28 22,47 5,66 252 
Ризогумін + Кристалон 81,5 4,69 4,05 19,01 4,71 248 

P60K60 + Ризогумін + Кристалон 84,2 5,17 4,22 21,82 5,46 250 
N30P60K60 + Ризогумін + Кристалон 87,9 5,29 4,30 22,75 5,73 252 

С
ві

т 

Без добрив 61,3 3,82 4,02 15,37 3,56 232 
P60K60 62,8 4,13 4,10 16,93 3,98 235 

N30P60K60 66,7 4,28 4,19 17,93 4,29 239 
Ризогумін 62,5 3,87 4,03 15,58 3,63 233 

P60K60 + Ризогумін 63,4 4,31 4,12 17,76 4,21 237 
N30P60K60 + Ризогумін 67,5 4,38 4,22 18,48 4,42 239 

Кристалон 62,3 3,97 4,05 16,09 3,78 235 
P60K60 + Кристалон 63,0 4,32 4,14 17,88 4,26 238 

N30P60K60 + Кристалон 67,1 4,48 4,28 19,17 4,60 240 
Ризогумін + Кристалон 63,2 3,99 4,05 16,15 3,81 236 

P60K60 + Ризогумін + Кристалон 64,3 4,41 4,15 18,43 4,40 239 
N30P60K60 + Ризогумін + Кристалон 68,9 4,51 4,28 19,30 4,63 240 

V, % 13,5 9,9 2,2 11,4 13,9 2,7 
Примітка: (к.) – контроль. 

Використання для обробки насіння Ризогуміну практично не змінювало 

масу 1000 зерен сортів гороху і мало впливало на зростання маси зерна з 

рослини.  

Проте суттєво збільшувало кількість зерна і масу 1000 зерен у обох 

сортів гороху сумісне використання Ризогуміну та Кристалону з 
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мінеральними добривами. При цьому у сорту гороху Елегант кількість та 

маса зерен на одній рослині була більшою і найвищими зазначені показники 

були за застосування N30P60K60, обробці насіння Ризогуміном та 

обприскуванні посівів Кристалоном, що становило: 22,8 шт. і 5,73 г з 

рослини або на 3,5 шт. і 1,1 г більше, порівняно із відповідним варіантом 

гороху сорту Світ.  

Найменша кількість бобів на рослині (4,14 шт. у гороху сорту Елегант і 

3,54 шт. у гороху сорту Світ) була на фоні поверхневого обробітку ґрунту без 

застосування добрив, а при внесенні фосфорних та калійних добрив в нормі 

P60K60 цей показник зростав до 4,35 і 3,80 шт. на одній рослині. Внесення 

мінерального добрива в дозі N30P60K60 забезпечило подальше зростання 

кількості бобів до 4,61 і 4,0 шт. відповідно за сортами у досліді. В той же час, 

інокуляція насіння гороху Ризогуміном та використання Кристалону в 

меншій мірі впливали на формування кількості бобів на рослинах. 

Максимальна кількість бобів на рослині формувалася при поєднанні 

внесення повного мінерального добрива в дозі N30P60K60 та Кристалону – 4,78 

та 4,11 шт. у сортів гороху Елегант та Світ відповідно. Кількість зерен у бобі 

залежала від умов мінерального живлення. В результаті максимальна маса 

зерна з однієї рослини сорту гороху Елегант формувалася на фоні внесення 

N30P60K60, обробки насіння Ризогуміном та дворазового використання 

Кристалону і становила 4,91 г. 

При вивченні структури урожаю сорту гороху Елегант нами 

встановлено, що маса зерна з однієї рослини зростала порівняно із 

відповідними варіантами сорту гороху Світ перш за все за рахунок більшої 

кількості бобів на одній рослині та більшої маси 1000 зерен, при цьому 

кількість насінин у бобі зазначених сортів відрізнялася мало.  

Слід наголосити про вищу ефективність використання внесених добрив 

рослинами гороху за умови проведення оранки порівняно з поверхневим 

обробітком ґрунту. Так, у гороху сорту Елегант за проведення оранки на фоні 

внесення N30P60K60, обробки насіння Ризогуміном та використання 
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Кристалону маса зерна з однієї рослини зросла на 1,33 г, а при проведенні 

дискування за такої ж системи удобрення – на 1,05 г (табл. 6.2).  

Таблиця 6.2 

Структура урожаю сортів  гороху за поверхневого обробітку ґрунту  

залежно від сорту та систем живлення (середнє за 2007-2011 рр.) 

С
ор

т 

Удобрення 
Висота 
рослин, 

см 

Кількість, шт. Маса  

бобів на 
рослину 

зерен 
в бобі 

зерен на 
одну 

рослину 

зерна з 
однієї 

рослини, г 

1000 
зерен, 

г 

Ел
ег

ан
т 

Без добрив (к.) 73,1 4,14 3,92 16,23 3,86 238 
P60K60 75,0 4,35 4,01 17,44 4,22 242 

N30P60K60 79,8 4,61 4,12 18,99 4,65 245 
Ризогумін 74,8 4,18 3,93 16,43 3,92 239 

P60K60 + Ризогумін 75,1 4,40 4,08 17,95 4,33 241 
N30P60K60 + Ризогумін 81,8 4,62 4,14 19,13 4,68 245 

Кристалон 74,6 4,30 3,98 17,11 4,11 240 
P60K60 + Кристалон 77,5 4,51 4,11 18,54 4,51 243 

N30P60K60 + Кристалон 81,2 4,76 4,16 19,80 4,87 246 
Ризогумін + Кристалон 76,3 4,33 3,99 17,28 4,16 241 

P60K60 + Ризогумін + Кристалон 78,2 4,59 4,11 18,86 4,62 245 
N30P60K60 + Ризогумін + Кристалон 82,8 4,78 4,16 19,89 4,91 247 

С
ві

т 

Без добрив 54,8 3,54 3,87 13,70 3,07 224 
P60K60 55,6 3,80 4,00 15,20 3,45 227 

N30P60K60 59,4 4,00 4,12 16,48 3,79 230 
Ризогумін 55,3 3,58 3,92 14,03 3,14 224 

P60K60 + Ризогумін 56,2 3,82 4,05 15,47 3,51 227 
N30P60K60 + Ризогумін 60,0 4,03 4,15 16,72 3,86 231 

Кристалон 57,4 3,66 4,06 14,86 3,36 226 
P60K60 + Кристалон 58,7 3,92 4,05 15,88 3,62 228 

N30P60K60 + Кристалон 60,9 4,11 4,14 17,02 3,95 232 
Ризогумін + Кристалон 56,4 3,71 3,98 14,77 3,35 227 

P60K60 + Ризогумін + Кристалон 56,9 3,96 4,11 16,28 3,73 229 
N30P60K60 + Ризогумін + Кристалон 62,1 4,07 4,16 16,93 3,93 232 

V, % 15,4 8,9 2,2 10,3 13,4 3,4 
Примітка: (к.) – контроль. 

У гороху сорту Світ ці показники становили 1,07 і 0,86 г відповідно. В 

результаті, для умов Лісостепу західного кращим був варіант з оранкою, 

внесенням мінерального добрива в дозі N30P60K60, обробкою насіння 

Ризогуміном та обприскуванні Кристалоном, завдяки чому маса зерна з 
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однієї рослини гороху сорту Елегант становила 5,73 г, гороху сорту Світ – 

4,63 г. 

На основі структурного аналізу снопового матеріалу за 2011-2014 рр. 

встановлено, що на контролі (сорт гороху Царевич без обробки насіння 

біопрепаратами) висота рослин становила 59,6 см і підвищувалася при 

використанні біопрепаратів. Найбільше висоту рослин гороху сорту Царевич 

підвищувала сумісна обробка насіння Ризобофітом, Фосфоентерином та 

Біополіцидом, за застосування якої висота рослин становила 63,8 см.  

Що стосується кількості бобів на рослині, то найменша їх кількість 

(3,93 шт.) була на ділянках без застосування біопрепаратів, а при обробці 

насіння Ризобофітом, Фосфоентерином та Біополіцидом вказаний показник 

зростав до 4,07 шт. на рослині. Подібна залежність спостерігалася і з 

кількістю зерен на рослині: найменша кількість – 15,41 шт. на одній рослині 

визначена на варіанті без використання біопрепаратів, а найбільша – 

16,23 шт. на рослині – за обробки насіння Ризобофітом, Фосфоентерином та 

Біополіцидом. Комплексне застосування зазначених біопрепаратів сприяло 

незначному зростанню маси 1000 зерен – з 259 до 260 г. Використання 

біопрепаратів у сорту гороху Царевич підвищувало масу зерен з одної 

рослини на 0,23 г або 5,8% порівняно з контролем. 

Аналізуючи структуру рослин гороху сорту Чекбек, нами встановлено, 

що висота рослин була дещо нижчою порівняно із рослинами гороху сорту 

Царевич. Кількість бобів та зерен з однієї рослини у цього сорту коливалися 

відповідно в межах 4,04-4,20 шт. та 16,08-16,84 шт. з рослини, що було на 

0,11-0,13 шт. і 0,61-0,67 шт. більше порівняно з відповідними показниками 

сорту гороху Царевич. Маса зерна з однієї рослини у гороху сорту Чекбек за 

обробки комплексом біопрепаратів зростала з 4,26 до 4,53 г, що було більше 

порівняно з даними сорту гороху Царевич на 0,27-0,31 г з рослини. Маса 

1000 зерен у гороху сорту Чекбек була в межах 265-269 г, що було більше 

відповідних показників гороху сорту Царевич на 6-9 г, і це був найвищий 

показник у досліді. 
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Посів гороху сорту Улус характеризувався максимальною висотою 

рослин в досліді від 85,3см до 95,3 см. Найкраще сприяла росту рослин 

гороху сорту Улус обробка насіння Ризобофітом, Фосфоентерином та 

Біополіцидом. Кількість бобів та зерен з однієї рослини залежно від обробки 

насіння біопрепаратами коливалася в межах 4,64-4,81 шт. та 18,05-18,84 шт., 

що було відповідно на 0,71-0,74 шт. і 2,61-2,64 шт. більше порівняно з 

такими ж даними гороху сорту Царевич (табл. 6.3). 

Таблиця 6.3 

Структура урожаю сортів  гороху  залежно від використання біологічних 

препаратів для обробки насіння (середнє за 2011-2014 рр.) 

С
ор

т 
 

Удобрення  
Висота 
рослин, 

см 

Кількість, шт. Маса, г 

 бобів  
з однієї 
рослини 

 зерен з 
однієї 

рослини  

зерен 
з однієї 
рослини 

1000 
зерен 

Ц
ар

ев
ич

 

Фон (N30P60K60 + Кристалон), 
обробка насіння водою (к.)  59,6 3,93 15,41 3,99 259 

Фон + Ризобофіт 63,2 4,04 16,05 4,14 258 

Фон + Ризобофіт + 
Фосфоентерин + Біополіцид 63,8 4,07 16,23 4,22 260 

Че
кб

ек
 Фон, обробка насіння водою 58,8 4,04 16,08 4,26 265 

Фон + Ризобофіт 62,7 4,17 16,77 4,46 266 

Фон + Ризобофіт + 
Фосфоентерин + Біополіцид 63,1 4,20 16,84 4,53 269 

У
лу

с 

Фон, обробка насіння водою 85,3 4,64 18,05 4,17 231 
Фон + Ризобофіт 94,6 4,81 18,79 4,34 231 

Фон + Ризобофіт + 
Фосфоентерин + Біополіцид 95,3 4,81 18,84 4,39 233 

О
та

ма
н 

Фон, обробка насіння водою 61,2 5,64 22,60 4,34 192 
Фон + Ризобофіт 63,9 5,74 23,32 4,50 193 

Фон + Ризобофіт + 
Фосфоентерин + Біополіцид 64,5 5,89 24,07 4,67 194 

V, % 19,6 15,6 16,5 4,4 12,7 
Примітка: (к.) – контроль. 
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Що стосується маси 1000 зерен, то сорт гороху Улус формував її 

значно нижчою – в межах 231-233 г, що було на 27-28 г менше порівняно з 

контролем. Маса зерна з однієї рослини у сорту гороху Улус, залежно від 

обробки насіння біопрепаратами, становила 4,17-4,39 г. 

За результатами досліджень посіву гороху сорту Отаман нами 

встановлено, що висота рослин незначно зростала порівняно із відповідними 

варіантами сорту гороху Царевич. Також більшою у гороху сорту Отаман 

була і кількість бобів та зерен на одній рослині, а найвищими зазначені 

показники були за застосування Ризобофіту, Фосфоентерину, Біополіциду та 

становили: бобів – 5,89 шт. на рослині і зерен – 24,07 шт. з одної рослини. 

Вказана їх кількість була вищою порівняно із відповідними даними сорту 

гороху Царевич на 1,82 шт. та 7,84 шт. з рослини. Проте більша кількість 

зерен на одній рослині гороху сорту Отаман не забезпечувала вагомо більшої 

маси зерен з рослини порівняно із іншими сортами за рахунок меншої маси 

1000 зерен, яка коливалася в межах 192-194 г і це був найменший показник у 

досліді. 

Таким чином, максимальна висота досліджуваних рослин була у гороху 

сорту Улус за обробки насіння Ризобофітом, Фосфоентерином та 

Біополіцидом. На цьому ж варіанті використання біопрепаратів сорт гороху 

Отаман продукував найбільшу кількість бобів, зерен та масу зерна на одній 

рослині, а максимальну масу 1000 зерен формував сорт гороху Чекбек [439]. 
 

6.2. Вплив основного обробітку ґрунту та систем живлення на 

формування структури урожаю сортів сої 
 

Урожайність зерна сортів сої є комплексним показником, і його 

реалізація значною мірою залежить від показників індивідуальної 

продуктивності: кількості продуктивних вузлів, бобів у вузлі, кількості 

насінин у бобі, крупності зерна, детермінантного тип росту та висоти 

закладання нижнього бобу тощо [159].  
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Як правило, у найбільш продуктивних форм сої або поєднуються 

середні значення основних елементів продуктивності, або деякі з них мають 

максимальні значення, а інші – середні [159].  

Кількість продуктивних вузлів може збільшуватись за рахунок висоти 

рослин (сорти з незакінченим типом росту – індетермінантні), проте ця 

ознака небажана через затінення нижніх ярусів, при цьому зменшується 

надходження сонячної інсоляції до рослини. У подальшому виникає боротьба 

за асимілянти між вегетативною масою рослини та генеративною, де перший 

показник має перевагу. Така ознака притаманна старим сортам і сортам, які 

вирощуються на зрошенні в умовах достатнього забезпечення теплом [159]. 

Висота рослини, її вилягання та висота прикріплення нижніх бобів є одними 

з основних ознак сої, які визначають її придатність до повного 

механізованого вирощування від сівби до збирання. Висота рослин 

змінюється залежно від сорту, року вирощування, ґрунтово-кліматичних 

умов та агротехнічних прийомів, що застосовуються [404].  

Результати наших досліджень структури урожаю сортів сої за 

полицевого обробітку ґрунту показали, що висота рослин сої сорту Агат на 

контролі (без удобрення) становила 73,1 см і підвищувалася за внесення в 

ґрунт мінеральних добрив, обробці насіння Ризогуміном і проведенні 

позакореневих підживлень Кристалоном. Внесення фосфорних та калійних 

добрив в дозі P60K60 збільшувало висоту рослин цього сорту до 75,2 см. 

Внесення мінерального добрива в дозі N30P60K60 сприяло подальшому 

зростанню висоти рослин до 77,9 см. В меншій мірі впливало на висоту рослин 

сої сорту Агат використання Ризогуміну та Кристалону – висота від 

використання цих препаратів зростала відповідно до 75,2 і 74,0 см. Найсуттєвіше 

на висоту рослин впливало сумісне використання повного мінерального 

добрива, Ризогуміну і Кристалону, завдяки чому висота рослин сої сорту 

Агат зростала до 78,8 см. Подібна тенденція у цього сорту відмічена і з 

висотою прикріплення нижніх бобів: на варіанті без застосування добрив 

зазначений показник складав 12,0 см і зростав до 12,8 см на варіанті з 
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внесенням мінерального добрива в дозі N30P60K60, Ризогуміну та Кристалону. 

На ділянках без застосування добрив була найменша кількість бобів у сорту 

сої Агат – 15,8 шт./рослині (табл. 6.4). 

Таблиця 6.4 

Структура урожаю сортів  сої за полицевого обробітку ґрунту  залежно 

від сорту та систем живлення (середнє за 2007-2011 рр.) 

С
ор

т 

Удобрення 

Висота, см Кількість, шт. Маса, г 
прикріп-

лення 
нижніх 
бобів 

рос-
лин 

бобів на 
одній 

рослині 

 зерен на 
одній 

рослині 

зерна з 
однієї 

рослини 

1000 
насі-
нин 

А
га

т 

Без добрив (к.) 12,0 73,1 15,8 31,1 5,57 179,0 
P60K60 12,3 75,2 16,7 34,2 6,24 182,6 

N30P60K60 12,6 77,9 17,4 34,8 6,49 186,3 
Ризогумін 12,3 75,2 16,7 33,6 6,03 179,3 

P60K60+ Ризогумін 12,4 76,5 18,1 37,4 6,93 184,8 
N30P60K60+ Ризогумін 12,7 77,3 18,1 35,7 6,78 190,0 

Кристалон 12,1 74,0 16,2 32,4 5,93 183,0 
P60K60+ Кристалон 12,4 75,9 16,9 34,6 6,60 190,6 

N30P60K60+ Кристалон 12,7 78,3 17,7 35,0 6,74 192,2 
Ризогумін + Кристалон 12,3 75,9 16,9 34,5 6,35 183,7 

P60K60+ Ризогумін + Кристалон 12.5 77,2 17,5 35,9 6,85 192,3 
N30P60K60+ Ризогумін + Кристалон 12,8 78,8 18,1 36,6 7,05 192,7 

А
рт

ем
ід

а 

Без добрив  12,2 81,9 19,6 38,6 6,03 155,9 
P60K60 12,5 84,1 20,4 41,2 6,60 160,1 

N30P60K60 12,9 86,6 21,5 42,9 7,05 164,3 
Ризогумін 12,5 83,7 20,2 40,4 6,36 157,1 

P60K60+ Ризогумін 12,6 85,1 21,3 43,1 6,99 162,1 
N30P60K60+ Ризогумін 12,9 87,2 22,2 44,3 7,30 164,5 

Кристалон 12,3 82,8 20,4 40,6 6,55 161,4 
P60K60+ Кристалон 12,5 84,6 22,0 44,7 7,40 165,5 

N30P60K60+ Кристалон 12,9 87,1 22,8 45,5 7,59 166,8 
Ризогумін + Кристалон 12,6 84,7 21,3 42,5 6,88 161,7 

P60K60+ Ризогумін + Кристалон 12,7 85,0 22,5 45,4 7,58 166,7 
N30P60K60+ Ризогумін + Кристалон 13,0 87,9 23,1 46,2 7,75 167,4 

V, % 2,3 6,0 12,3 12,1 8,3 7,3 
Примітка: (к.) – контроль. 
 

При внесенні фосфорних та калійних добрив в дозі P60K60 вказаний 

показник зростав до 16,7 шт./рослині, за внесення N30P60K60 – до 
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17,4 шт./рослині. Максимальна кількість бобів на рослині (18,1 шт.) 

формувалася на варіантах з обробкою насіння Ризогуміном і внесенням 

P60K60, а також внесенням N30P60K60 та обробкою посіву сої Кристалоном. 

Проте найбільша кількість зерен на одній рослині сої була на варіанті з 

внесенням фосфорних та калійних добрив (Р60К60) та використанням 

Ризогуміну. Додаткове внесення азотних добрив на фоні фосфорних та 

калійних дещо знижувало кількість зерен на одній рослині сої сорту Агат, але 

за рахунок збільшення маси 1000 зерен, а маса зерна з однієї рослини 

зростала. Якщо на контролі (без внесення добрив) маса зерна з однієї 

рослини сої сорту Агат становила 5,57 г, то за внесення мінерального 

добрива (N30P60K60), Ризогуміну та Кристалону вона зростала до 7,05 г або на 

1,48 г. При цьому суттєвим фактором збільшення маси 1000 зерен виявилося 

внесення Кристалону. При внесенні лише одного Кристалону маса 

1000 зерен зростала з 179,0 г до 183,0 г, а при внесенні N30P60K60, Кристалону 

і Ризогуміну – до 192,7 г. 

При вивченні рослин сої сорту Артеміда, вирощених на фоні 

полицевого обробітку ґрунту, нами встановлено, що їх висота зростала 

порівняно із відповідними варіантами сорту сої Агат. Найвищими рослини 

сої сорту Артеміда були за внесення повного мінерального добрива в дозі 

N30P60K60, Ризогуміну і Кристалону. Їх висота на вказаному варіанті 

становила 87,9 см, що було на 9,1 см більше, порівняно із відповідним 

варіантом сої сорту Агат. Також підвищувалася і висота прикріплення 

нижніх бобів на варіанті з внесенням N30P60K60, Ризогуміну і Кристалону до 

13,0 см, але це було лише на 0,2 см більше порівняно з кращим варіантом у 

сорту сої Агат. Більшою у сорту сої Артеміда була і кількість бобів та зерен 

на одній рослині. Зокрема, на варіанті без внесення добрив у сої сорту 

Артеміда було 19,6 бобів і 38,6 зерен, що на 3,8 та 7,5 шт. більше, порівняно з 

сортом сої Агат. Кількість бобів і зерен збільшувалася за внесення добрив і 

максимальних показників досягла у сорту сої Артеміда на варіанті з 

використанням N30P60K60, Ризогуміну і Кристалону – 23,1 і 46,2 шт. 
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відповідно, що на 27,6 та 26,2% більше порівняно з сортом сої Агат. 

Відповідно, маса зерен з однієї рослини сої сорту Артеміда була більшою на 

цьому варіанті на 9,9%. Проте у сорту сої Агат була значно більша маса 1000 

насінин – 192,7 г, порівняно з 167,4 г – у сорту сої Артеміда. 

Таким чином, сорт сої Артеміда за полицевого обробітку ґрунту за 

внесення N30P60K60, обробці насіння Ризогуміном та позакореневого 

підживлення посіву Кристалоном формував найвищу висоту рослин, висоту 

прикріплення нижніх бобів, кількість бобів і зерен з однієї рослини та масу 

зерна з однієї рослини. Проте найвища маса 1000 зерен формувалася сортом 

сої Агат на цьому ж варіанті удобрення.  

При дослідженні сої на фоні поверхневого обробітку ґрунту нами 

встановлено, що сорт сої Агат формував висоту рослин відповідно до 

внесення добрив на рівні 62,2-67,1 см. Це було на 7,5-8,3 см нижче, 

порівняно з сортом Артеміда. При цьому висота обох зазначених сортів за 

проведення поверхневого обробітку ґрунту була нижчою відповідно на 10,9-

11,7 та 11,4-13,3 см порівняно з полицевим обробітком ґрунту. За кількістю 

бобів та зерен з рослин соя на фоні поверхневого обробітку ґрунту також 

поступалася її посіву на фоні оранки.  

Так, за проведення дискування відповідно до схеми внесення добрив у 

сорту сої Агат формувалося 12,7-14,1 бобів на рослині і 24,7-27,6 зерен з 

рослини, що було відповідно на 3,1-4,0 шт. та 6,4-9,0 шт. менше порівняно із 

посівом сої на фоні полицевого обробітку ґрунту. Нами також встановлено, 

що у сорту сої Агат на фоні полицевого обробітку ґрунту максимальна 

кількість насіння з однієї рослини формувалася на варіанті із внесенням 

фосфорних та калійних добрив (Р60К60) та Ризогуміну, а на фоні поверхневого 

обробітку ґрунту – за внесення мінерального добрива в дозі N30P60K60, 

Ризогуміну і Кристалону. 

Маса зерна з однієї рослини відповідно до схеми удобрення сої сорту 

Агат на фоні поверхневого обробітку ґрунту становила 4,31-5,16 г і це було 

на 1,26-1,89 г менше порівняно з посівом сої сорту Агат на фоні плужного 
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обробітку ґрунту, а маса 1000 зерен сорту Агат на фоні поверхневого 

обробітку ґрунту була в межах 174,9-187,6 г, що на 4,1-5,1 г менше, ніж на 

фоні полицевого обробітку ґрунту (табл. 6.5). 

Таблиця 6.5 

Структура урожаю сортів  сої за поверхневого обробітку ґрунту  залежно 

від сорту та систем живлення (середнє за 2007-2011 рр.) 

С
ор

т 

Удобрення 

Висота, см Кількість, шт. Маса, г 

прикріп-
лення 
нижніх 
бобів 

рос-
лин 

бобів  
на одній 
рослині 

 зерен на 
одній 

рослині 

зерна з 
однієї 

рослини 

1000 
насі- 
нин 

А
га

т 

Без добрив (к.) 11,8 62,2 12,7 24,7 4,31 174,9 
P60K60 11,9 63,4 12,9 25,8 4,64 179,3 

N30P60K60 12,1 66,9 13,0 25,4 4,63 182,3 
Ризогумін 12,0 63,4 12,9 25,6 4,48 175,5 

P60K60 + Ризогумін 12,0 64,3 13,0 26,4 4,80 181,9 
N30P60K60 + Ризогумін 12,2 67,0 13,8 27,5 5,05 184,0 

Кристалон 11,8 62,6 12,8 25,1 4,51 179,7 
P60K60 + Кристалон 12,0 64,4 13,1 26,1 4,79 183,6 

N30P60K60 + Кристалон 12,2 66,9 13,2 26,4 4,89 186,0 
Ризогумін + Кристалон 12,0 63,6 13,0 26,0 4,69 180,4 

P60K60 + Ризогумін + 
Кристалон 

12,1 65,4 13,6 27,4 5,10 186,2 

N30P60K60 + Ризогумін + Кристалон 12,2 67,1 14,1 27,6 5,16 187,6 

А
рт

ем
ід

а 

Без добрив  11,9 70,5 15,5 31,7 4,79 151,2 
P60K60 12,0 71,2 15,6 32,3 5,02 155,5 

N30P60K60 12,3 74,4 16,5 33,0 5,19 157,5 
Ризогумін 12,1 71,4 16,6 33,3 5,05 151,7 

P60K60 + Ризогумін 12,1 72,4 16,5 33,2 5,22 156,9 
N30P60K60 + Ризогумін 12,3 75,0 16,9 33,9 5,40 159,1 

Кристалон 12,0 70,3 15,9 32,2 4,99 155,1 
P60K60 + Кристалон 12,1 72,1 16,1 32,7 5,16 157,6 

N30P60K60 + Кристалон 12,3 74,3 16,6 33,3 5,36 160,9 
Ризогумін + Кристалон 12,1 71,4 16,3 33,0 5,16 156,2 

P60K60 + Ризогумін + 
Кристалон 

12,2 72,7 16,4 33,3 5,30 159,1 

N30P60K60 + Ризогумін + Кристалон 12,4 76,6 17,2 34,6 5,57 161,0 
V, % 1,3 6,5 11,6 12,2 6,4 7,8 

Примітка: (к.) – контроль. 
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За результатами аналізу структури рослин сої сорту Артеміда, який 

висівався на фоні поверхневого обробітку ґрунту, встановлено, що висота 

рослин перевищувала показники сорту сої Агат на 8,3-7,5 см. При цьому 

висота прикріплення нижніх бобів відповідно до схеми удобрення 

коливалася в межах 11,9-12,3 см і це було дуже близько (на 0,1-0,2 см 

більше) до висоти прикріплення нижніх бобів у рослин сої сорту Агат. 

Кількість бобів та зерен з однієї рослини сої сорту Артеміда на фоні 

поверхневого обробітку ґрунту коливалася відповідно в межах 15,5-17,2 шт. 

та 31,7-34,6 шт., що було на 4,1-5,9 і 6,9-11,6 шт. більше порівняно з 

відповідними показниками сої сорту Артеміда за полицевого обробітку 

ґрунту. Маса зерна з однієї рослини у сорту сої Артеміда на фоні 

поверхневого обробітку ґрунту відповідно до схеми удобрення становила 

4,79-5,57 г , і це було на 1,24-2,18 г менше порівняно з оранкою. 

Отже, за полицевого обробітку ґрунту сорти сої покращували 

показники структури урожаю порівняно з поверхневим обробітком ґрунту. 

Найвищу висоту рослин, висоту прикріплення нижніх  бобів, кількість бобів, 

зерен та масу зерна з однієї рослини формував сорт сої Артеміда за 

полицевого обробітку ґрунту при внесенні N30P60K60, Ризогуміну та 

Кристалону. При цьому ж удобренні сорт сої Агат формував найбільшу масу 

1000 зерен за поверхневого обробітку ґрунту. 

В середньому за 2012-2015 рр. структура урожаю сої  залежала від 

сортових особливостей і систем живлення [448]. Так, на контролі (сорт сої 

Ксеня без використання мікродобрив) висота рослин становила 77,6 см. 

Використання мікродобрива Вуксал збільшило висоту рослин сорту Ксеня до 

78,9 см. Висота прикріплення нижніх бобів цього сорту становила 12,4-

12,6 см. Проте основними показниками, які впливали на продуктивність сої, 

були кількість бобів, кількість та маса зерен з однієї рослини. З 

досліджуваних варіантів найменша кількість бобів була на контролі (у сорту 

сої Ксеня без використання мікродобрив) – 15,2 шт./рослину. Використання 

мікродобрив Вуксал та Аватар-1 дещо збільшувало (на 0,2-0,6 шт./рослину) 



 
 

232 

кількість бобів. Кількість зерен з однієї рослини сої сорту Ксеня становила 

29,0 шт. (табл. 6.6).  

Таблиця 6.6  

Структура урожаю сортів  сої  залежно від використання комплексних 

добрив (середнє за 2012-2015 рр.) 

С
ор

т 
(А

) 

Удобрення (В) 

Висота, см  Кількість, шт.  Маса, г 
прикріп-

лення 
нижніх 
бобів 

рос-
лин 

бобів з 
рослини 

зерен з 
росли-

ни 

зерна з 
однієї 
росли-

ни 

1000 
зерен 

К
се

ня
 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін) (к.) 12,4 77,6 15,2 29,0 5,15 177,5 
Фон + Вуксал 12,5 78,9 15,8 30,4 5,44 179,1 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 12,4 77,5 15,4 29,5 5,25 177,9 
Фон + Аватар-1 (обробка 
насіння + 2 підживлення) 12,6 78,1 15,5 29,7 5,28 178,1 

М
он

ад
а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  13,3 80,2 21,2 45,3 6,58 145,2 
Фон + Вуксал 13,4 81,1 21,8 46,9 6,85 146,1 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 13,3 80,3 21,4 45,7 6,66 145,8 
Фон + Аватар-1 (обробка 
насіння + 2 підживлення) 13,3 79,8 21,5 45,9 6,70 145,9 

О
ме

га
 

ві
нн

иц
ьк

а Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  15,8 93,6 24,0 47,1 7,48 158,9 
Фон + Вуксал 15,9 94,5 25,4 49,8 7,97 160,1 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 15,7 93,7 24,7 48,2 7,68 159,3 
Фон + Аватар-1 (обробка 
насіння + 2 підживлення) 15,9 94,0 25,0 48,9 7,78 159,2 

Х
ут

ор
ян

оч
к

а 
Х

ут
ор

ян
оч

к
а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  14,0 68,0 17,7 39,1 5,69 145,6 
Фон + Вуксал 14,6 70,9 18,8 41,6 6,13 147,3 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 14,5 68,5 18,0 39,8 5,81 145,9 
Фон + Аватар-1 (обробка 
насіння + 2 підживлення) 14,4 69,2 18,2 40,2 5,87 146,0 

Ф
ем

ід
а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  15,7 101,4 19,4 43,6 7,16 164,2 
Фон + Вуксал 15,8 102,3 19,9 44,8 7,41 165,5 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 15,7 100,6 19,8 44,1 7,26 164,6 
Фон + Аватар-1 (обробка 
насіння + 2 підживлення) 15,7 100,9 20,1 44,5 7,34 164,9 

V, % 9,4 14,0 16,2 16,3 14,2 7,9 
Примітка: (к.) – контроль. 

З мікродобрив ефективнішим було використання Вуксалу, завдяки 

якому кількість зерен зросла до 30,4 шт./рослину. На цьому ж варіанті 
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удобрення була найбільша маса зерна з однієї рослини – 5,44 г. Слід також 

відзначити, що сорт сої Ксеня характеризувався максимальною масою 1000 

зерен у досліді, яка становила 177,5-179,1 г.  

При вивченні досліджуваного посіву сої сорту Хуторяночка нами 

встановлено, що висота рослин зменшувалася, порівняно із відповідними 

варіантами сорту сої Ксеня. Зокрема, найвищими рослини сої сорту 

Хуторяночка були за внесення мікродобрива Вуксал на фоні обробки насіння 

Ризогуміном та внесенні N30P60K60 – 70,9 см, що було на 8,0 см менше порівняно 

із відповідним варіантом сої сорту Ксеня. Висота прикріплення нижніх бобів 

у рослин сої сорту Хуторяночка підвищувалася на 1,6-2,1 см порівняно з 

сортом сої Ксеня. Значно більшою у сорту сої Хуторяночка була кількість 

бобів на рослині та кількість зерен з однієї рослини і максимальними ці 

показники були при внесенні мікродобрива Вуксал на фоні обробки насіння 

Ризогуміном та внесенні N30P60K60: бобів – 18,8 шт. на рослині і зерен – 41,6 

шт. з однієї рослини. Визначені показники були вищими порівняно із 

показниками сої сорту Ксеня на відповідному варіанті на 3,0 шт. та 11,2 шт. з 

рослини. Маса зерна з однієї рослини сої сорту Хуторяночка була більшою 

порівняно із сортом сої Ксеня на 0,69 г/рослину, незважаючи на меншу масу 

1000 зерен і коливалася в межах 145,6-147,3 г, що було на 31,8-32,2 г менше 

порівняно із відповідними показниками сої сорту Ксеня. 

На відміну від сорту сої Хуторяночка, висота рослин сої сорту Монада 

перевищувала висоту рослин на контролі на 1,7-2,8 см. Дещо вищою (на 0,7-

0,9 см) була і висота прикріплення нижніх бобів на рослинах сої сорту 

Монада порівняно із сортом сої Ксеня. Кількість бобів та зерен у сої сорту 

Монада була в межах 16,8-20,8 шт. та 31,8-40,9 шт. з рослини, що 

перевищувало контроль на 6,0 шт. і 16,3-16,5 шт. відповідно. Маса зерна з 

однієї рослини у сої сорту Монада на кращому варіанті удобрення (з 

внесенням Вуксалу) становила 6,85 г, що було більше порівняно із сортом сої 

Ксеня на аналогічному варіанті удобрення на 1,41 г/рослину. 
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Висота рослин сої сорту Омега вінницька у цьому досліді була 

більшою порівняно із рослинами сої сорту Ксеня. На кращому варіанті 

удобрення (з внесенням Вуксалу) висота рослин сої сорту Омега вінницька 

становила 94,5 см. Порівняно із відповідним варіантом удобрення сої сорту 

Ксеня висота рослин сої сорту Омега вінницька була на 15,6 см більшою. 

Також значно більшою (на 3,3-3,4 см) була і висота прикріплення нижніх 

бобів цього сорту порівняно з контролем. Проте, особливо виділився сорт сої 

Омега вінницька за кількістю бобів, яких було 24,0-25,4 шт. на одній рослині, 

що забезпечило максимальну масу зерен на одній рослині – 7,97 г при 

використанні мікродобрива Вуксал на фоні обробки насіння Ризогуміном та 

внесенні N30P60K60. 

Найвища висота рослин сої перед збиранням урожаю в досліді була у 

сорту Феміда за внесення N30P60K60, обробки насіння Ризогуміном та 

використання добрив Вуксал – 102,3 см., а висота прикріплення нижніх бобів 

в межах 15,7-15,8 см забезпечувала мінімальні втрати зерна при 

механізованому збиранні даного сорту. Кількість бобів та зерен на посіві сої 

сорту Феміда була в межах 19,4-20,1 шт. та 43,6-44,8 шт. з однієї рослини, що 

перевищувало контроль на 4,1-4,6 шт. і 14,4-14,8 шт. відповідно. Маса зерна з 

однієї рослини у сорту сої Феміда на кращому варіанті удобрення (з 

внесенням Вуксалу) становила 7,41 г, що було більше порівняно із сортом сої 

Ксеня на аналогічному варіанті удобрення на 1,97 г/рослину. 

Отже, в середньому за 2012-2015 рр. найвищі показники структури 

врожаю в усіх досліджуваних сортів відзначені на варіанті з внесенням 

N30P60K60 і обробкою насіння Ризогуміном та позакореневому підживленні 

посівів Вуксалом. У сортів сої Омега вінницька та Феміда були найвище 

прикріплені нижні боби. Сорт сої Омега вінницька продукував максимальну 

кількість бобів та зерен на одній рослині. Найвища маса 1000 зерен була у 

сорту сої Ксеня, але максимальну масу зерна з однієї рослини формував сорт 

сої Омега вінницька. 

 



 
 

235 

6.3. Формування структури урожаю квасолі залежно від сорту та 

систем живлення 
 

Показник зернової продуктивності рослин (маса зерна з однієї 

рослини) – один з головних елементів структури врожаю, обумовлений 

взаємодією багатьох генів, впливом ґрунтово-кліматичних та агротехнічних 

умов [367]. Також значний вплив на формування елементів врожаю квасолі 

мають препарати рістрегулюючої дії [491].  

У наших дослідженнях застосування різних видів добрив і генетичні 

особливості сортів суттєво впливали на структуру врожаю квасолі [465]. 

Найменша кількість бобів на одній рослині квасолі сорту Надія відмічено на 

ділянках без удобрення – 7,0 шт. При внесенні фосфорних та калійних 

добрив (P60K60) кількість бобів зростала до 8 шт./рослину.  

Внесення мінерального добрива в дозі N30P60K60 збільшило кількість 

бобів до 8,2 шт./рослину. Кількість зерен на одну рослину зростала з 32,4 шт. 

на варіанті без добрива до 36,8 і 37,7 шт. на варіантах з внесенням P60K60 і 

N30P60K60. У меншій мірі впливало на кількість бобів і зерен використання 

Ризобофіту і Кристалону. Проте, разом з повним мінеральним добривом 

Ризобофіт і Кристалон забезпечували формування максимальної кількості 

бобів і зерен з однієї рослини – 8,5 і 40,0 шт. відповідно.  

Максимальні показники кількості бобів і зерен на одній рослині були у 

сорту квасолі Буковинка за використання N30P60K60, Ризобофіту і Кристалону 

– 9,6 і 47,0 шт. відповідно. Такі показники були вищими в порівнянні з 

сортом квасолі Надія на 1,1 шт. і 7,0 шт. з однієї рослини.  

Більшою масою 1000 зерен характеризувався сорт квасолі Надія. На 

контролі (без удобрення) маса 1000 зерен цього сорту становила 203 г, а 

сорту квасолі Буковинка – 193 г. При використанні мінерального добрива в 

дозі N30P60K60, а також Ризобофіту і Кристалону маса 1000 зерен у сорту 

квасолі Надія становила 220 г, а сорту квасолі Буковинка – 212 г. 

Незважаючи на це, продуктивність з однієї рослини квасолі сорту Буковинка 



 
 

236 

була вищою на контролі на 0,8 г в порівнянні з сортом Надія, насамперед, за 

рахунок більшої кількості бобів. Аналогічна залежність була і за внесення 

добрив – маса зерна з однієї рослини квасолі сорту Буковинка відповідно до 

дози добрив становила 8,0-10,0 г і це було на 0,8-1,2 г більше порівняно з 

сортом квасолі Надія (табл. 6.7). 

Таблиця 6.7 

Структура урожаю квасолі  залежно від сорту та систем живлення, 

(середнє за 2007-2011 рр.)  

С
ор

т 

Удобрення 

Висота, см Кількість, шт. Маса, г 

рос- 
лин 

прикріп-
лення 

нижньо- 
го бобу 

зерен 
в бобі 

бобів на 
одну 

рослину 

зерен  
 на одну 
росли- 

ну 

зерна з 
однієї 
росли- 

ни 

1000 
зерен 

Н
ад

ія
 

Без добрив (к.) 47,5 12,5 4,5 7,6 34,2 6,9 203 
P60K60 49,0 12,5 4,6 8,0 36,8 7,7 208 

N30P60K60 51,4 12,7 4,6 8,2 37,7 8,0 211 
Ризобофіт 48,6 12,5 4,5 7,8 35,1 7,2 204 

P60K60 + Ризобофіт 49,3 12,6 4,6 8,1 37,3 7,9 211 
N30P60K60 + Ризобофіт 51,8 12,8 4,6 8,1 37,3 7,9 213 

Кристалон 48,4 12,5 4,6 7,8 35,9 7,6 212 
P60K60 + Кристалон 49,7 12,6 4,7 7,8 36,7 8,0 217 

N30P60K60 + Кристалон 52,6 12,8 4,7 8,3 39,0 8,5 218 
Ризобофіт + Кристалон 48,8 12,6 4,6 7,8 35,9 7,6 212 

P60K60 + Ризобофіт + Кристалон 50,3 12,6 4,7 7,9 37,1 8,2 220 
N30P60K60  + Ризобофіт + Кристалон 53,2 12,9 4,7 8,5 40,0 8,8 220 

Бу
ко

ви
нк

а 

Без добрив  46,2 12,2 4,6 8,5 39,1 7,7 198 
P60K60 47,3 12,3 4,7 8,8 41,4 8,3 201 

N30P60K60 49,8 12,6 4,7 8,9 41,8 8,6 206 
Ризобофіт 48,6 12,3 4,6 8,7 40,0 8,0 200 

P60K60 + Ризобофіт 49,1 12,4 4,7 8,7 40,9 8,4 206 
N30P60K60 + Ризобофіт 50,4 12,7 4,8 8,9 42,7 8,9 208 

Кристалон 47,1 12,3 4,7 8,8 41,4 8,5 206 
P60K60 + Кристалон 47,5 12,3 4,8 8,8 42,2 8,9 210 

N30P60K60 + Кристалон 50,2 12,6 4,9 9,0 44,1 9,3 212 
Ризобофіт + Кристалон 48,9 12,4 4,7 8,8 41,4 8,6 208 

P60K60 + Ризобофіт + Кристалон 49,5 12,4 4,8 8,9 42,7 9,0 210 
N30P60K60  + Ризобофіт + Кристалон 51,5 12,8 4,9 9,6 47,0 10,0 212 

V, % 3,6 1,5 2,3 6,1 8,0 8,4 2,8 
Примітка: (к.) – контроль. 
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Така маса зерна у сорту квасолі Буковинка формувалася насамперед за 

рахунок більшої на 0,9-1,1 шт./рослину кількості бобів. 

Таким чином, в умовах проведення досліджень більш продуктивним 

був сорт квасолі Буковинка, який формував 7,7-10,0 г зерна на одну рослину, 

що було на 0,8-1,2  г більше порівняно з сортом квасолі Надія. Для обох 

сортів квасолі характерне значне збільшення показників індивідуальної 

продуктивності рослин за використання різних видів добрив. 

При вивченні впливу органо-мінерального добрива Екогран порівняно 

з мінеральними добривами нами встановлено особливості формування 

структури урожаю сортів квасолі в середньому за 2011-2013 рр. Так, за 

внесення N30P60K60 та Кристалону на посівах квасолі сорту Надія 

формувалося 8,1 бобів та 36,5 шт. зерен на одній рослині (табл. 6.8).  

Таблиця 6.8 

Структура урожаю сортів  квасолі  залежно від використання 

Екограну (середнє за 2011-2013 рр.)  

С
ор

т 

Удобрення 

Висота, см Кількість, шт. Маса, г  

рос-
лин 

 прикріп-
лення 

нижнього 
бобу 

зерен 
в  

бобі 

бобів 
на 

росли-
ну 

зерен на 
одну 

рослину 

 зерна з 
однієї 

рослини 
 1000 
зерен 

Н
ад

ія
 

Без добрив  (к.) 45,4 12,5 4,3 7,4 31,8 6,3 197 
N30Р60К60  + Кристалон 49,2 12,8 4,5 8,1 36,5 7,8 215 
Екогран, 1,5 т/га 47,8 12,6 4,4 7,5 33,0 7,0 212 

Екогран, 1,5 т/га  + 
Кристалон 48,5 12,6 4,5 7,6 34,2 7,3 214 

N30Р60К60  + Кристалон 
+ Екогран, 0,3 т/га 50,1 12,8 4,5 8,3 37,4 8,1 216 

Бу
ко

ви
нк

а 

Без добрив 43,9 12,3 4,4 7,3 32,1 6,4 199 
N30Р60К60  + Кристалон 47,6 12,6 4,5 7,8 35,1 7,5 214 
Екогран, 1,5 т/га 47,5 12,5 4,4 7,7 34,0 7,2 212 

Екогран, 1,5 т/га  + 
Кристалон 48,2 12,6 4,5 7,7 34,7 7,4 214 

N30Р60К60  + Кристалон 
+ Екогран, 0,3 т/га 49,4 12,7 4,5 8,7 39,2 8,4 214 

V, % 3,9 1,2 1,6 5,6 6,7 9,1 3,2 
Примітка: (к.) – контроль. 
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Ці показники перевищували контрольний варіант (без удобрення) на 

0,7 та 4,7 шт. відповідно. Внесення 1,5 т/га Екограну було менш дієвим, 

кількість бобів та насінин на одній рослині зросли лише на 0,1 та 1,2 шт. 

відповідно. Ефективнішим було сумісне використання Екограну та 

Кристалону. Зокрема, маса 1000 зерен на зазначеному варіанті складав 214 г, 

на варіанті з внесенням мінерального добрива N30P60K60 та Кристалону – 

215 г, в той час, як на контролі – лише 197 г. Відповідно, маса зерна з однієї 

рослини у сорту Надія на варіанті з внесенням мінерального добрива в дозі 

N30Р60К60 та Кристалону становила 7,8 г, що на 1,5 г або 19,2 % перевищило 

контроль. За внесення 1,5 т/га Екограну формувалося 7,0 г зерна на одній 

рослині, що переважало контроль на 0,7 г або 10 %. За сумісного внесення 

1,5 т/га Екограну та Кристалону маса зерна з однієї рослини зростала до 7,3 г, 

що перевищило варіант без удобрення на 1,0 г або 13,7%.  

Отже, використання мінерального добрива в дозі N30Р60К60 та 

Кристалону підвищує індивідуальну продуктивність рослин квасолі 

порівняно із внесенням 1,5 т/га органо-мінерального добрива Екогран. Проте 

слід зазначити, що максимальну продуктивність зерна з однієї рослини 

квасолі сорту Надія (7,9 г) забезпечило поєднання внесення N30Р60К60, 

Кристалону та 0,3 т/га Екограну. Визначений показник перевищив 

контрольний варіант (без удобрення) на 1,6 г або на 21,3%. 

Приріст маси зерна з однієї рослини квасолі сорту Буковинка за 

внесення N30Р60К60 та Кристалону становив 1,1 г або 14,7% порівняно з 

варіантом без удобрення, що було нижчим показником, ніж у квасолі сорту 

Надія, але приріст від внесення 1,5 т/га Екограну становив 0,8 г або 11,1%. 

Тобто, сорт квасолі Буковинка краще реагував на внесення Екограну 

порівняно з сортом квасолі Надія. Спільним для обох сортів квасолі було те, 

що максимальна продуктивність зерна з однієї рослини цієї культури 

формувалася на варіанті з внесенням N30Р60К60, Кристалону та 0,3 т/га 

Екограну.  
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В умовах Лісостепу західного внесення лише одного органо-

мінерального добрива Екогран (1,5 т/га) менше впливало на формування 

структури урожаю квасолі порівняно з використанням повного мінерального 

добрива в дозі N30Р60К60 та Кристалону. Високоефективним для обох сортів 

квасолі було поєднання внесення N30Р60К60, Кристалону та 0,3 т/га Екограну. 

Висновки до розділу: 

- для умов Лісостепу західного кращі показники структури урожаю 

зерна гороху формувалися на варіанті з оранкою, внесенням мінерального 

добрива в дозі N30P60K60, обробкою насіння Ризогуміном та обприскуванні 

посівів Кристалоном, завдяки чому маса зерна з однієї рослини сорту гороху 

Елегант становила 5,73 г, сорту гороху Світ – 4,63 г; 

- за обробки насіння Ризобофітом, Фосфоентерином та Біополіцидом 

сорт гороху Отаман продукував найбільшу кількість бобів, зерен та масу 

зерна на одній рослині, а максимальну масу 1000 зерен формував сорт гороху 

Чекбек; 

- максимальну висоту прикріплення нижніх  бобів, кількість бобів, 

зерен та масу зерна з однієї рослини сформував сорт сої Артеміда за 

полицевого обробітку ґрунту при внесенні N30P60K60, Ризогуміну та 

Кристалону; 

- найвищі показники структури врожаю відзначені у сорту сої Омега 

вінницька на варіанті з внесенням N30P60K60 і обробкою насіння Ризогуміном 

та використанні комплексних добрив Вуксал; 

- більш продуктивним був сорт квасолі Буковинка, який формував          

7,7-10,0 г насінин на одну рослину, що було на 0,8-1,2 г більше порівняно з 

сортом квасолі Надія; 

- найкращими варіантами удобрення для досліджуваних сортів квасолі 

є поєднання обробки насіння Ризобофітом, внесення повного мінерального 

добрива в дозі N30Р60К60 та Кристалону, а також ефективним було додаткове 

внесення 0,3 т/га Екограну на фоні N30Р60К60 та Кристалону. 
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РОЗДІЛ 7.  

УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР 

ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ, СПОСОБУ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ 

ҐРУНТУ І СИСТЕМ ЖИВЛЕННЯ 

 

7.1. Урожайність та якість зерна гороху залежно від сорту, способу 

основного обробітку ґрунту та систем живлення  

 

Як показали наші дослідження, в умовах  Лісостепу західного на 

чорноземах вилугуваних глибоких малогумусних важкосуглинкових 

формування високої продуктивності гороху залежало від погодних умов, 

сортових особливостей, способів основного обробітку ґрунту та систем 

живлення [438, 449]. Найнижча урожайність була в 2008 р., коли склалися 

несприятливі умови низького зволоження у період вегетації гороху. 

Найсприятливішим був 2010 р. з високим рівнем вологозабезпечення 

впродовж усього вегетаційного періоду. Проте, якщо кліматичні умови є 

некерованим фактором у формуванні врожаю зерна гороху, то підбором 

сортів, удобренням і основним обробітком ґрунту можна позитивно впливати 

на продуктивність цієї зернобобової культури.  

Для проведення наших досліджень ми використали сорти гороху 

Елегант і Світ. Сорт гороху Елегант належить до листочкового 

(«звичайного») морфотипу, сорт Світ – до напівбезлисточкового («вусатого») 

морфотипу. За даними В.Д. Бугайова [48], сорти гороху 

напівбезлисточкового морфотипу за рівнем урожайності зерна майже не 

поступаються звичайним листочковим сортам. Проте в наших дослідженнях 

більш продуктивним був сорт гороху Елегант, урожайність зерна якого в 

середньому становила 2,89 т/га, а сорту Світ – 2,41 т/га. В умовах проведення 

досліджень фосфорні та калійні добрива вносили у певній потребі для 

формування урожаю, а азотні менше – з урахуванням симбіотичної фіксації 

рослинами азоту повітря. Фосфорні та калійні добрива значно підвищували 
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врожайність зерна та прискорювали дозрівання гороху. Внесення P60K60 

сприяло зростанню урожайності зерна гороху сорту Елегант з 2,89 до 

3,21 т/га, сорту Світ – з 2,41 до 2,63 т/га (табл. 7.1). 

Таблиця 7.1 

Вплив систем живлення та основного обробітку ґрунту 

на зернову продуктивність гороху сорту Елегант, т/га 

Удобрення (фактор А) Урожайність за роками 
2007 2008 2009 2010 2011 середнє 

основний обробіток ґрунту (фактор В) – оранка на глибину 20-22 см 
Без добрив (к.) 2,82 2,13 2,77 3,84 2,87 2,89 

Р60К60 3,16 2,28 3,09 4,31 3,23 3,21 
N30Р60К60 3,36 2,45 3,36 4,59 3,43 3,44 

Ризогумін 3,04 2,18 2,93 4,53 3,15 3,17 
Р60К60 + Ризогумін 3,25 2,26 3,13 4,44 3,29 3,27 

N30Р60К60 + Ризогумін 3,40 2,48 3,37 4,63 3,50 3,47 
Кристалон 3,09 2,34 3,07 4,30 3,18 3,20 

Р60К60 + Кристалон 3,30 2,47 3,32 4,83 3,50 3,48 
N30Р60К60 + Кристалон 3,46 2,62 3,51 5,27 3,73 3,71 

Ризогумін + Кристалон 3,09 2,30 3,07 4,50 3,23 3,24 
Р60К60 + Ризогумін + Кристалон 3,35 2,59 3,40 4,90 3,54 3,56 

N30Р60К60 + Ризогумін + Кристалон 3,58 2,71 3,70 5,29 3,80 3,82 
основний обробіток ґрунту (фактор В) – дискування на глибину 10-12 см 

Без добрив 2,46 1,74 2,37 3,42 2,48 2,50 
Р60К60 2,68 1,84 2,53 3,79 2,69 2,71 

N30Р60К60 2,79 1,96 2,69 4,08 2,89 2,88 
Ризогумін 2,54 1,78 2,43 3,61 2,60 2,59 

Р60К60 + Ризогумін 2,79 1,82 2,62 3,93 2,80 2,79 
N30Р60К60 + Ризогумін 3,03 1,98 2,76 4,15 3,0 2,98 

Кристалон 2,65 1,88 2,58 3,69 2,69 2,70 
Р60К60 + Кристалон 2,81 1,90 2,64 4,01 2,83 2,84 

N30Р60К60 + Кристалон 3,28 2,06 3,14 4,08 3,16 3,14 
Ризогумін + Кристалон 2,78 1,87 2,55 3,72 2,71 2,73 

Р60К60 + Ризогумін + Кристалон 2,87 1,93 2,65 4,11 2,90 2,89 
N30Р60К60 + Ризогумін + Кристалон 3,36 2,11 3,20 4,09 3,21 3,19 
НІР05:  2007 р.  А – 0,09;  В– 0,08;   АВ– 0,19;   2008 р.  А – 0,07;  В – 0,09;  АВ – 0,17;   

2009 р.   А – 0,09;  В – 0,10;   АВ – 0,20;  2010 р.  А – 0,11; В– 0,13;  АВ – 0,24;  
2011 р. А – 0,08;  В – 0,12;   АВ – 0,19  

Примітка: (к.) – контроль. 

Доцільним в умовах проведення досліджень виявилося внесення 

мінерального добрива (N30P60K60), завдяки якому урожайність гороху сорту 
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Елегант зросла до 3,44, сорту Світ – до 2,82 т/га. Ризогумін забезпечив 

збільшення польової схожості та енергії проростання насіння, сприяв 

формуванню більш розвиненої кореневої системи і активного рослинно-

бактеріального симбіозу, активізував формування генеративних органів, що 

суттєво впливало на зернову продуктивність гороху. Обробка Ризогуміном 

насіння гороху сорту Елегант підвищила зернову продуктивність на 9,7%, 

сорту Світ – на 7,1%. Застосування Ризогуміну підвищило засвоюваність 

рослинами фосфорних та калійних добрив, завдяки чому урожайність зерна 

гороху сорту Елегант зросла на 13,1%, сорту Світ – на 12,9%. Високу зернову 

продуктивність в умовах проведення досліджень сформував сорт гороху 

Елегант при обробці насіння Ризогуміном та внесенні N30P60K60  – 3,47 т/га. 

Ефективним на посівах обох сортів гороху було внесення Кристалону – 

комплексного водорозчинного добрива для позакореневого підживлення. На 

фоні оранки позакоренева обробка Кристалоном посівів гороху сорту 

Елегант забезпечила прибавку урожаю зерна 0,31 т/га, сорту Світ – 0,23 т/га 

порівняно з контролем (без використання будь-яких добрив). Різке 

підвищення продуктивності зерна гороху в умовах проведення досліджень 

забезпечило поєднання внесення мінерального добрива в дозі N30Р60К60 та 

двох позакореневих підживлень посівів Кристалоном. На цьому варіанті 

удобрення прибавка урожаю зерна гороху сорту Елегант становила 0,82 т/га, 

сорту Світ – 0,66 т/га порівняно з  варіантом без використання добрив. Проте, 

максимальна зернова продуктивність гороху була у досліді з поєднанням 

обробки насіння Ризогуміном,  внесення мінерального добрива в дозі 

N30Р60К60 та двох позакореневих підживлень посівів Кристалоном. В 

середньому за 2007-2011 рр. урожайність зерна гороху сорту Елегант на 

цьому варіанті удобрення становила 3,82 т/га, і це був найвищий показник у 

досліді.  

Максимальну зернову продуктивність сорт гороху Світ формував на 

фоні оранки за обробки насіння Ризогуміном, внесення N30P60K60 та 

Кристалону – 3,18 т/га (табл. 7.2). 
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Таблиця 7.2 

Вплив систем живлення та основного обробітку ґрунту 

на зернову продуктивність гороху сорту Світ, т/га 

Удобрення (фактор А) Урожайність за роками 
2007 2008 2009 2010 2011 середнє 

основний обробіток ґрунту (фактор В) – оранка на глибину 20-22 см 
Без добрив (к.) 2,37 1,69 2,30 3,29 2,39 2,41 

Р60К60 2,67 1,78 2,49 3,58 2,62 2,63 
N30Р60К60 2,96 1,97 2,71 3,64 2,84 2,82 

Ризогумін 2,55 1,82 2,44 3,51 2,60 2,58 
Р60К60 + Ризогумін 2,73 1,84 2,59 3,72 2,70 2,72 

N30Р60К60 + Ризогумін 2,98 1,99 2,75 3,76 2,84 2,87 
Кристалон 2,63 1,82 2,55 3,56 2,63 2,64 

Р60К60 + Кристалон 2,96 1,91 2,81 3,88 2,91 2,89 
N30Р60К60 + Кристалон 3,17 2,30 2,95 3,86 3,09 3,07 

Ризогумін + Кристалон 2,66 1,81 2,58 3,59 2,64 2,66 
Р60К60 + Ризогумін + Кристалон 3,09 1,89 2,93 4,05 3,01 2,99 

N30Р60К60 + Ризогумін + Кристалон 3,18 2,35 3,17 4,02 3,20 3,18 
основний обробіток ґрунту (фактор В) – дискування на глибину 10-12 см 

Без добрив 2,08 1,39 1,93 2,84 2,04 2,06 
Р60К60 2,32 1,47 2,18 3,11 2,28 2,27 

N30Р60К60 2,60 1,72 2,42 3,26 2,49 2,50 
Ризогумін 2,18 1,36 1,99 2,95 2,11 2,12 

Р60К60 + Ризогумін 2,39 1,56 2,28 3,25 2,36 2,37 
N30Р60К60 + Ризогумін 2,65 1,81 2,41 3,29 2,55 2,54 

Кристалон 2,24 1,51 2,10 3,03 2,21 2,22 
Р60К60 + Кристалон 2,42 1,56 2,25 3,21 2,37 2,36 

N30Р60К60 + Кристалон 2,67 1,82 2,38 3,32 2,57 2,55 
Ризогумін + Кристалон 2,25 1,52 2,09 3,06 2,22 2,23 

Р60К60 + Ризогумін + Кристалон 2,44 1,65 2,27 3,28 2,39 2,41 
N30Р60К60 + Ризогумін + Кристалон 2,69 1,85 2,45 3,33 2,60 2,58 
НІР05:  2007 р.   А – 0,11;  В – 0,08;   АВ – 0,22;   2008 р.   А – 0,09;  В – 0,09;   АВ – 0,19;    

2009 р.   А – 0,10;  В – 0,07;   АВ – 0,22;   2010 р.   А – 0,13;  В – 0,10;   АВ – 0,24;    
2011 р.  А – 0,11;  В – 0,09;   АВ – 0,21     

Примітка: (к.) – контроль. 

Заміна оранки дискуванням на глибину 10-12 см призводила до 

зниження урожайності зерна обох сортів гороху. Так, нами було встановлено, 

що в середньому за 2007-2011 рр. у сорту гороху Елегант на ділянках без 

використання добрив за проведення дискування відбулося зниження 

урожайності зерна на 0,49 т/га порівняно з оранкою, у сорту Світ – на 
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0,35 т/га. Також слід відзначити тенденцію до сильнішого зниження 

урожайності гороху на фоні дискування порівняно з оранкою в сухому 

2008 р., порівняно з роками з кращим вологозабезпеченням, особливо у 

гороху сорту Світ [457].  

Наші дослідження показали, що при проведені зяблевої оранки рослини 

гороху здатні ефективніше використовувати внесені добрива порівняно з 

проведенням дискування. Зокрема, у гороху сорту Елегант підвищення 

урожайності за проведення дискування на глибину 10-12 см від застосування 

добрив в нормі N30P60K60 з внесенням Кристалону і обробкою насіння 

Ризогуміном становило лише 0,69 т/га або 27,6%, а при проведені оранки – 

0,93 т/га або 32,2%. У гороху сорту Світ на цьому ж варіанті удобрення при 

проведенні дискування на глибину 10-12 см підвищення урожайності 

становило 0,52 т/га або 25,2%, в той час як на фоні оранки – 0,77 т/га або 

31,9%.  

Отже, з досліджуваних варіантів удобрення внесення фосфорних та 

калійних добрив у дозі P60K60  забезпечувало прибавку урожаю від 9,1 до 

11,2%, мінерального добрива в дозі N30P60K60 – від 17 до 19%. Обробка 

Ризогуміном насіння гороху сорту Елегант підвищила зернову 

продуктивність на 9,7%, сорту Світ – на 7,1%. З досліджуваних сортів 

максимальну зернову продуктивність (3,82 т/га) формував сорт гороху 

Елегант у варіанті з проведенням зяблевої оранки за обробки                 

насіння Ризогуміном та внесення мінерального добрива в дозі N30P60K60 і 

Кристалону.  

Урожайність зерна гороху сорту Світ також була вищою у варіанті з 

проведенням зяблевої оранки при обробці насіння Ризогуміном, внесенні 

мінерального добрива в дозі N30P60K60 та Кристалону і становила 3,18 т/га. 

На основі дисперсійного аналізу одержаних даних встановлено, що 

рівень сформованого урожаю зерна гороху залежав на 36% від сорту, на 30% 

від способу основного обробітку ґрунту та на 26% – від удобрення (рис. 7.1). 
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Рис. 7.1. Частка впливу удобрення, сорту та способу основного 
обробітку ґрунту на врожайність зерна гороху, % (середнє за 2007-2011 рр.) 

 

Вплив взаємодії досліджуваних факторів був незначним і коливався в 

межах від 1 до 3 %. 

Згідно з проведеним аналізом кореляційних зв’язків між 

продуктивністю та елементами врожаю зерна гороху сорту Елегант, 

встановлено сильний позитивний зв’язок  між урожайністю і кількістю бобів 

(r=0,76) та кількістю зерен на одній рослині (r=0,75). Також встановлено 

дуже сильну тісноту зв’язку між показниками урожайності зерна гороху 

сорту Елегант та масою 1000 зерен (r=0,98), кількістю зерен у бобі (r=0,95) і 

маси зерна з однієї рослини (r=0,90) (табл. 7.3). 
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Таблиця 7.3 

Коефіцієнти кореляційної залежності між показниками елементів 

структури та урожайністю зерна гороху сорту Елегант  

(середнє за 2007-2011 рр.) 
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 т
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а 

Кількість бобів на одній рослині, шт. 1,00 - - - - - 
Кількість зерен  у бобі, шт. 0,88* 1,00 - - - - 
Кількість зерен на одній рослині, шт. 0,99* 0,90* 1,00 - - - 
Маса зерен на одній рослині, г 0,97* 0,96* 0,95* 1,00 - - 
Маса 1000 зерен, г 0,80* 0,92* 0,76* 0,92* 1,00 - 
Урожайність, т/га 0,76* 0,95* 0,75* 0,90* 0,98* 1,00 

Примітка: *  достовірно на 1 % рівні значущості. 
 

Коефіцієнт кореляції між показниками кількість бобів та кількість 

зерен на одній рослині свідчить про дуже високу тісноту зв’язку (r=0,99), 

також дуже тісний зв’язок спостерігається між показниками кількість бобів 

та маса зерен з однієї рослини (r=0,97), а також між показниками кількість 

зерен у бобі та маса зерен з однієї рослини (r=0,96). Залежність між кількістю 

зерен у бобі та масою 1000 зерен (r=0,92). Тісною була також кореляційна 

залежність між кількістю зерен на одній рослині і масою 1000 зерен (r=0,76) 

та між кількістю бобів на одній рослині і масою 1000 зерен (r=0,80). 

Результати розрахунків коефіцієнтів регресії показують, що 

багатофакторна лінійна регресійна модель має вигляд: 

321 1720,28375,28993,105451,0 ххх    

де: Y – урожайність, т/га; х1 – кількість бобів на одній рослині, шт.;  х2 – 

кількість зерен у бобі, шт.; х3 – кількість зерен на одній рослині, шт. 

 Коефіцієнт множинної детермінації становить 1, отже результативний 
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показник залежить від трифакторних на 100%. Коефіцієнт множинної 

кореляції 1,0 свідчить про функціональний зв’язок між показниками. 

54 0519,00291,01054,9 хх   

де: Y – урожайність, т/га; х4 – маса зерен на одній рослині, г;  х5 – маса 

1000 зерен, г. 

Коефіцієнт множинної кореляції (R) становить 0,98, що свідчить про 

дуже сильний зв'язок між результативною ознакою та сукупністю всіх 

факторних ознак, а коефіцієнт детермінації (R2 ) становить 0,96. 

Вміст поживних речовин у зерні бобових культур піддається істотним 

змінам, а їх хімічний склад залежить від виду, особливостей сорту, місця в 

сівозміні, рівня удобрення, інших факторів зовнішнього середовища, серед 

яких різновид ґрунту, забезпеченість елементами живлення [146, 176]. Деякі 

дослідники [247] також вказують про вплив способу основного обробітку 

ґрунту на якість зернобобових культур, відзначаючи максимальний збір 

протеїну трьох зернобобових культур (гороху, нуту і сочевиці) за відвального 

обробітку ґрунту в порівнянні з поверхневим і нульовим.  

Хімічний склад зерна гороху є одним з найважливіших критеріїв його 

цінності і значною мірою визначає його товарні і споживчі якості й загальну 

якісну оцінку. Проведені раніше дослідження встановили закономірності 

формування показників хімічного складу зерна залежно від особливостей 

сортів, доз добрив та інокулювання насіння [176]. Однак різниця між 

середніми показниками якості у листочкового і безлисточкових сортів гороху 

була несуттєвою [184].  

За результатами багаторічних досліджень [432]  нами виявлено 

перевагу сорту гороху Світ перед сортом Елегант за вмістом протеїну в зерні. 

Система удобрення мала диференційований вплив на вміст протеїну залежно 

від особливостей сорту і доз добрив. У обох сортів внесення фосфорно-

калійних добрив суттєво не впливало на вміст протеїну в зерні. У сорту 

гороху Елегант внесення повного мінерального добрива підвищувало вміст 

протеїну з 22,4 до 23,3% (табл. 7.4). 
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Таблиця 7.4 

Хімічний склад зерна сортів гороху залежно від способу основного 

обробітку ґрунту та систем живлення (середнє за 2007-2011 рр.) 
С

ор
т 

Удобрення 

Вміст, % Збір сирого 
протеїну, 

т/га 
сирого 

протеїну 
сирого 
жиру 

сирої 
золи 

о. д. о. д. о. д. о. д. 

Ел
ег

ан
т 

Без удобрення (к.) 22,4 21,8 1,43 1,37 3,41 3,55 0,64 0,55 
P60K60 22,3 21,4 1,45 1,40 3,66 3,76 0,71 0,58 

N30P60K60 23,7 22,9 1,36 1,29 3,59 3,49 0,81 0,66 
Ризогумін 23,0 22,0 1,35 1,33 3,44 3,52 0,72 0,57 

P60K60 + Ризогумін 23,2 22,1 1,41 1,38 3,60 3,66 0,75 0,62 
N30P60K60 + Ризогумін 24,1 23,2 1,34 1,29 3,58 3,69 0,83 0,69 

Кристалон 23,2 22,0 1,40 1,37 3,47 3,55 0,74 0,59 
P60K60 + Кристалон 23,5 21,9 1,44 1,39 3,65 3,80 0,81 0,62 

N30P60K60 + Кристалон 24,2 23,0 1,41 1,35 3,62 3,44 0,89 0,72 
Ризогумин + Кристалон 23,5 22,8 1,38 1,40 3,39 3,54 0,76 0,62 

P60K60 + Ризогумін + Кристалон 24,0 22,7 1,44 1,38 3,55 3,79 0,85 0,66 
N30P60K60  + Ризогумін + Кристалон 24,6 23,5 1,36 1,33 3,53 3,60 0,93 0,75 

С
ві

т 

Без удобрення 24,1 23,0 1,39 1,37 3,32 3,44 0,58 0,47 
P60K60 24,2 22,9 1,42 1,39 3,59 3,68 0,63 0,52 

N30P60K60 25,3 24,4 1,33 1,29 3,55 3,50 0,71 0,61 
Ризогумін 24,4 23,2 1,34 1,35 3,31 3,39 0,62 0,49 

P60K60 + Ризогумін 24,5 23,3 1,38 1,35 3,54 3,67 0,66 0,55 
N30P60K60 + Ризогумін 25,6 24,7 1,35 1,33 3,50 3,66 0,72 0,63 

Кристалон 25,0 23,3 1,39 1,36 3,35 3,43 0,66 0,52 
P60K60 + Кристалон 25,2 23,8 1,42 1,39 3,60 3,68 0,72 0,56 

N30P60K60 + Кристалон 25,7 24,6 1,38 1,34 3,53 3,60 0,78 0,63 
Ризогумін + Кристалон 24,9 23,9 1,36 1,30 3,34 3,44 0,66 0,53 

P60K60 + Ризогумін + Кристалон 25,4 23,8 1,42 1,39 3,51 3,60 0,75 0,57 
N30P60K60   + Ризогумін + Кристалон 25,9 25,0 1,35 1,32 3,49 3,52 0,82 0,65 

Примітка: (к.) – контроль; о. – оранка (20-22 см); д. – дискування (10-12 см) 
 

Посилювало вплив внесення мінерального добрива в дозі N30Р60К60 і 

спільне використання Ризогуміну та Кристалону. На цьому варіанті вміст 

протеїну у сорту гороху Елегант зростав до 24,6% або на 2,2% порівняно з 

контролем. У зерні гороху сорту Світ максимальний вміст протеїну також 

відмічено на варіанті з використанням мінерального добрива, Ризогуміну і 

Кристалону – 25,9%, що на 1,8% більше, ніж на контрольному варіанті. 
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Заміна оранки на дискування призводила до суттєвого зниження вмісту 

сирого протеїну, та, особливо, збору сирого протеїну у обох сортів гороху. 

В середньому за 2007-2011 роки вміст сирого жиру в зерні гороху 

становив 1,35-1,45%. 

Незважаючи на більший вміст протеїну в зерні гороху сорту Світ, 

вищий вихід протеїну з 1 га забезпечив більш продуктивний сорт Елегант – 

0,64-0,93 т/га. Використання мінерального добрива в дозі N30P60K60, 

Ризогуміну і Кристалону збільшило збір протеїну у гороху сорту Елегант на 

0,29 т/га, у гороху сорту Світ – на 0,24 т/га. 

Дослідження показали, що біопрепарати на основі азотфіксуючих та 

фосфатмобілізуючих бактерій можуть суттєво підвищити продуктивність 

гороху. Так, в середньому за 2011-2014 рр. урожайність зерна гороху на 

контролі (сорт Царевич, обробка насіння водою) становила 3,63 т/га (табл. 7.5). 

Таблиця 7.5 

Урожайність зерна сортів гороху  

залежно від використання біопрепаратів, т/га 

(середнє за 2011-2014 рр.) 

Біопрепарати 
(фактор А) 

Сорти 
(фактор В) 

Роки Середнє за 
2011-2014 рр. 2011 2012 2013 2014 

Фон (N30Р60К60 + 
Кристалон) +  

обробка насіння 
водою  

Царевич (к.)  2,85 3,80 3,46 4,41 3,63 
Чекбек 3,09 3,99 3,73 4,65 3,87 
Улус 2,96 3,80 3,54 4,31 3,65 

Отаман 3,07 4,05 3,69 4,76 3,89 

Фон + Ризобофіт 

Царевич 2,76 4,36 3,87 4,80 3,95 
Чекбек 3,19 4,24 3,89 4,85 4,04 
Улус 3,04 4,04 3,69 4,38 3,79 

Отаман 3,11 4,22 3,76 4,98 4,02 

Фон + Ризобофіт + 
Фосфоентерин + 

Біополіцид 

Царевич 2,88 4,16 3,76 4,85 3,91 
Чекбек 3,25 4,28 3,96 4,96 4,11 
Улус 3,01 4,01 3,73 4,60 3,86 

Отаман 3,18 4,34 3,85 5,03 4,10 
НІР05, т/га: 2011 р.   А – 0,06;  В – 0,08;   АВ – 0,12;   2012 р.   А – 0,07;  В – 0,09; АВ – 0,15;    

           2013 р.   А – 0,08;  В – 0,09;   АВ – 0,17;   2014 р.   А – 0,10;  В – 0,11;   АВ – 0,20; 
        середнє за 2011-2014 рр. А – 0,05; В – 0,06; АВ – 0,10  

Примітка: (к.) – контроль. 
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Проте це був не кращий показник і серед досліджуваних сортів на 

варіанті без застосування біопрепаратів максимальною урожайність була на 

рівні 3,89 т/га у гороху сорту Отаман. Бактеризація насіння Ризобофітом 

сприяла зростанню показника урожайності зерна і у сорту Царевич  на 

0,32 т/га порівняно із контролем, але кращий рівень урожайності зерна на 

цьому варіанті був відзначений у сорту гороху Чекбек і становив 4,04 т/га, 

що було на 0,41 т/га більше, ніж на контролі.  

Найвищі показники урожайності в досліді забезпечувала обробка 

насіння Ризобофітом, Фосфоентерином та Біополіцидом. Так, урожайність 

гороху сорту Царевич становила 3,91 т/га або на 0,28 т/га більше порівняно із 

варіантом контролю. Максимальна урожайність за зазначеної обробки 

насіння була у гороху сортів Чекбек та Отаман і становила відповідно 4,11 та 

4,10  т/га. 

Двофакторний дисперсійний аналіз одержаних даних показав, що 

частка впливу фактора «біопрепарати» на урожайність зерна гороху 

становила 38%, фактора «сорт» – 44%, взаємодії факторів «біопрепарати» – 

«сорт» – 5%  (рис. 7.2). 

 
  Рис. 7.2. Частка впливу сорту та біопрепаратів на врожайність зерна 

гороху, % (середнє за 2007-2011 рр.)  
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Інші невраховані фактори впливали на формування величини 

урожайності зерна гороху на рівні 13%. 

Аналізуючи кореляційні зв’язки між продуктивністю та елементами 

врожаю зерна гороху сорту Чекбек, встановлено дуже сильний позитивний 

зв’язок  між урожайністю та кількістю бобів (r=0,98), між урожайністю та 

масою зерен на одній рослині (r=0,97). Також встановлено дуже сильну 

тісноту зв’язку між показниками урожайності зерна гороху сорту Чекбек та 

кількістю зерен на одній рослині (r=0,98), а також кількістю зерен у бобі 

(r=0,95). Тісний зв’язок також прослідковуємо між показниками урожайності  

та масою 1000 зерен гороху, коефіцієнт лінійної парної кореляції в даному 

випадку складає 0,90 (табл. 7.6). 

 Таблиця 7.6 

Коефіцієнти кореляційної залежності між показниками елементів 

структури та урожайністю зерна гороху сорту Чекбек   

(середнє за 2011-2014 рр.) 
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Кількість бобів на одній рослині, шт. 1,00 - - - - - 
Кількість зерен у бобі, шт. 0,91* 1,00 - - - - 
Кількість зерен на одній рослині, шт. 0,99* 0,88* 1,00 - - - 
Маса зерен на одній рослині, г 0,99* 0,91* 0,99* 1,00 - - 
Маса 1000 зерен, г 0,84* 0,99* 0,80* 0,84* 1,00 - 
Урожайність, т/га 0,98* 0,95* 0,96* 0,97* 0,90* 1,00 

Примітка: *  достовірно на 1 % рівні значущості. 
 

Коефіцієнт кореляції між показниками кількість бобів та кількість 

зерен на одній рослині свідчить про сильну тісноту зв’язку (r=0,91), також 

дуже тісний зв’язок спостерігається між показниками кількість бобів та маса 

зерен з однієї рослини (r=0,99), а також між показниками кількість зерен у 
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бобі та маса зерен з однієї рослини (r=0,99). Окрім того сильна залежність 

спостерігається  між показниками кількість зерен на одній рослині та масою 

1000 зерен (r=0,80). Дуже тісною також була кореляційна залежність між 

кількістю зерен на одній рослині і масою зерен на одній рослині, коефіцієнт 

парної кореляції складав 0,99. 

Результати розрахунків коефіцієнтів регресії показують, що 

багатофакторна лінійна регресійна модель має вигляд: 

321 1902,11029,21067,57786,5 ххх   

де: Y – урожайність, т/га; х1 – кількість бобів на одній рослині, шт.;  х2 – 

кількість зерен у бобі, шт.; х3 – кількість зерен на одній рослині, шт. 

 Коефіцієнт множинної детермінації становить 1, отже результативний 

показник залежить від трифакторних на 100%. Коефіцієнт множинної 

кореляції 1,0 свідчить про функціональний зв’язок між показниками. 

54 0257,05823,04496,5 хх   

де: Y – урожайність, т/га; х4 – маса зерен на одній рослині, г;  х5 – маса 1000 

зерен, г. 

Коефіцієнт множинної кореляції (R) становить 0,98, що свідчить про 

дуже сильний зв’язок між результативною ознакою та сукупністю всіх 

факторних ознак, а коефіцієнт детермінації (R2 ) становить 0,97. 

Дослідження науковців, проведені в північному Степу України, 

показали зростання вмісту азоту в зерні гороху під впливом бактеріальних 

препаратів. Кращою дією на вміст азоту характеризувався препарат 

Ризогумін [267].  

В результаті проведених біохімічних аналізів встановлено, що на 

контролі (сорт Царевич без використання біопрепаратів) вміст сирого 

протеїну складав 22,4%, сирого жиру – 1,41%, а сирої золи – 3,22%. Збір 

сирого протеїну на цьому варіанті становив лише 0,81 т/га. За обробки 

насіння Ризобофітом якісні показники гороху сорту Царевич змінювались, 

зокрема, вміст сирого протеїну підвищився на 0,7%, а сирого жиру – на 

0,06% порівняно із контролем. Завдяки підвищенню урожайності та вмісту 
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сирого протеїну на варіанті з використанням інокулянту збільшився 

загальний збір сирого протеїну на 0,1 т/га порівняно із контролем. Додаткове 

використання разом з Ризобофітом Фосфоентерину та Біополіциду особливо 

не сприяло подальшому зростанню вмісту в зерні та збору сирого протеїну у 

гороху сорту Царевич (табл. 7.7).  

Таблиця 7.7 

Хімічний склад зерна сортів гороху залежно від використання 

біопрепаратів (середнє за 2011-2014 рр.) 

С
ор

т 

Біопрепарати 

Вміст, % Збір  
сирого 

протеїну, 
т/га 

сирого 
протеїну 

сирого 
жиру 

сирої 
золи 

Ц
ар

ев
ич

 Фон (N30P60K60 + Кристалон), 
 обробка насіння водою (к.)  22,4 1,41 3,22 0,81 

Фон + Ризобофіт 23,1 1,47 3,11 0,91 
Фон + Ризобофіт + Фосфоентерин + 

Біополіцид 22,9 1,55 3,16 0,90 

Че
кб

ек
 Фон, обробка насіння водою 22,1 1,39 3,35 0,86 

Фон + Ризобофіт 22,7 1,50 3,23 0,92 
Фон + Ризобофіт + Фосфоентерин + 

Біополіцид 22,8 1,51 3,28 0,94 

У
лу

с 

Фон, обробка насіння водою 21,7 1,33 3,44 0,79 
Фон + Ризобофіт 22,6 1,44 3,19 0,86 

Фон + Ризобофіт + Фосфоентерин + 
Біополіцид 22,8 1,48 3,35 0,88 

О
та

ма
н 

Фон, обробка насіння водою 20,9 1,43 3,22 0,81 
Фон + Ризобофіт 21,5 1,46 3,27 0,86 

Фон + Ризобофіт + Фосфоентерин + 
Біополіцид 21,8 1,50 3,29 0,89 

Примітка: (к.) – контроль. 
 

На дослідних ділянках гороху сорту Чекбек вміст в зерні сирого 

протеїну був дещо нижчим порівняно з контролем. Так, на варіанті гороху 

сорту Чекбек без використання біопрепаратів вміст у зерні сирого протеїну 

становив  22,1%  і  це  було  на 0,3%  менше  контролю. 
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Використання біопрепаратів підвищило кількість сирого протеїну та 

жиру в зерні гороху сорту Чекбек. Найбільше вміст сирого протеїну в зерні 

цього сорту зріс за обробки насіння Ризобофітом, Фосфоентерином та 

Біополіцидом. Сумісне використання зазначених біопрепаратів 

забезпечувало вміст та збір сирого протеїну 22,8% та 0,94 т/га відповідно. 

Проаналізувавши основні показники хімічного складу зерна сорту 

Улус, нами встановлено, що на варіанті без використання біопрепаратів вміст 

сирого протеїну в зерні цього сорту поступався показнику контролю на 0,7%. 

Використання  на посіві цього сорту Ризобофіту, Фосфоентерину та 

Біополіциду підвищило вміст сирого протеїну на 0,9-1,1%.  

На посіві гороху сорту Отаман вміст в зерні сирого протеїну був 

найнижчим порівняно з усіма сортами гороху в досліді, незалежно від 

використання біопрепаратів.   

Отже, в умовах Лісостепу західного серед досліджуваних сортів 

гороху максимальні показники вмісту в зерні сирого протеїну забезпечив 

сорт Царевич, але завдяки вищій урожайності, максимальний збір сирого 

протеїну в досліді забезпечував сорт Чекбек. 
 

7.2. Урожайність та якість зерна сої залежно від сорту, способу 

основного обробітку ґрунту та систем живлення  
 

Визначальними чинниками у формуванні високого врожаю насіння сої 

є сорти та мінеральні добрива, частка яких у сприятливі за метеорологічними 

умовами роки становить відповідно 76,6 і 58,5-78,2% [180].  

При вирощуванні сої доцільно орієнтуватися на 2-3 різних за 

скоростиглістю сорти сої. А.О. Бабич [17] для зони Лісостепу рекомендує, 

щоб ранньостиглі сорти займали 25-30%, а середньостиглі – 30-40% у 

структурі посівів сої за групами стиглості. У Хмельницькій області, де 

проводилися дослідження, в 2007 р. співвідношення сортів різних груп 

стиглості було таким: ранньостиглих – 6%, середньоранніх – 44%, 

середньостиглих – 35% і пізньостиглих – 15% [24]. На час проведення 
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досліджень одними з найкращих сортів сої за адаптивним та продуктивним 

потенціалом для Лісостепу були сорти Агат і Артеміда [71]. Зокрема, в 

2006 р. в Україні третє місце за площами посіву сої займав сорт Агат, 

двадцять п’яте – Артеміда [39]. 

Соя досить чутлива як до прямої дії, так і післядії добрив [3]. 

Виростити високий урожай можна лише за повного забезпечення її потреби в 

добривах. Особливе значення для сої має азот [19, 24]. Висока вартість 

виробництва азотних добрив призвела до зацікавленості 

сільськогосподарських виробників біологічним азотом [509].  

Симбіотична азотфіксація – це економічно привабливий та екологічно 

безпечний засіб скорочення використання мінеральних азотних добрив у 

сільськогосподарському виробництві [504]. Завдяки біологічній азотфіксації 

соя задовольняє свою потребу в азоті на 25-75 % залежно від умов 

вирощування [513]. Саме завдяки біологічній азотфіксації внесення 

мінеральних азотних добрив під сою буває неефективним [536]. Крім того, 

нітратний азот, внесений у ґрунт, є одним з основних інгібіторів симбіозу 

бульбочкових бактерій і сої [522]. В Україні на чорноземах звичайних 

внесення середніх і високих доз азотних добрив теж виявилося 

неефективним. Найбільшим приріст урожаю був за сумісної дії 

бактеріальних і фосфорних та калійних добрив [17].  

На сьогоднішній день в питанні визначення оптимальної системи 

обробітку ґрунту під сою існують різні погляди [74]. В Україні основним 

способом обробітку ґрунту в більшості соєсійних районів є оранка. В останні 

роки застосовують мінімальний і нульовий обробітки ґрунту [17]. У 

північному Степу України при комплексному вивченні впливу глибини 

основного обробітку ґрунту, норм мінеральних добрив і сортів сої 

встановлено, що вплив обробітку був найсильнішим, на другому місці був 

вплив сорту, на третьому – добрив. В інших регіонах, на інших ґрунтах і за 

іншої вологозабезпеченості дія цих факторів може відрізнятися [17]. 
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Кліматичні умови істотно впливали на формування рівня урожайності 

сої. Дані В.Ф. Петриченка та співавторів [71, 312] свідчать про те, що якщо за 

вегетаційний період ГТК для сої становить 1,37-1,65, то були високі 

показники врожайності насіння сортів сої. Зменшення цього показника 

призводить до скорочення вегетаційного періоду сортів сої, збільшення – 

подовження його тривалості. Крім того, для середньостиглих сортів сої (111-

130 днів вегетації) за продуктивності 2,2-2,6 т/га необхідно 370 мм опадів 

[71, 312].  

В умовах проведення наших досліджень (2007-2011 рр.) найкращим за 

вологозабезпеченням виявився 2010 р. з показником ГТК 1,81 і кількістю 

опадів за вегетаційний період 653 мм. Тільки один рік з чотирьох мав 

значний дефіцит вологи – 2008 р. з показником ГТК 0,93 і кількістю опадів за 

вегетаційний період 317 мм. Забезпеченість сортів сої Агат і Артеміда 

тепловими ресурсами була достатньою впродовж усіх років досліджень. 

Через дефіцит вологи в 2008 р. відбулося суттєве зниження продуктивності 

сої, особливо сорту Агат [453].  

Аналізуючи урожайність зерна сої  в середньому за 2007-2011 роки, 

встановлено, що при вирощуванні сої сорту Агат заміна оранки на поверхневий 

обробіток дисковою бороною призвела до зниження урожайності на варіанті 

без удобрення на 0,66 т/га або 36,9%.  

Застосування мінеральних і бактеріальних добрив значно підвищувало 

урожайність зерна сої. Так, внесення фосфорних та калійних добрив у дозі 

Р60К60 на фоні оранки підвищило урожайність зерна сої сорту Агат з 2,45 до 

2,77 т/га.  

За обробки насіння Ризогуміном урожайність зерна сої сорту Агат 

становила 2,69 т/га і це було на 9,8 % більше порівняно із контролем [443]. 

Обприскування посіву цього сорту сої Кристалоном забезпечило урожайність 

зерна 2,61 т/га, що перевищувало варіант без удобрення на 0,16 т/га [442]. 

Максимальна урожайність зерна сої сорту Агат в досліді сформувалася на 

варіанті з внесенням мінерального добрива в дозі N30P60K60, обприскуванням 
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посіву Кристалоном і обробкою насіння Ризогуміном – 3,11 т/га,  що було на 

0,66 т/га більше порівняно з контролем (табл. 7.8). 

Таблиця 7.8 

Вплив систем живлення та основного обробітку ґрунту 

на зернову продуктивність сої сорту Агат, т/га 

Удобрення (фактор А) Урожайність за роками 
2007 2008 2009 2010 2011 середнє 

основний обробіток ґрунту (фактор В) – оранка на глибину 20-22 см 
Без добрив (к.) 2,32 2,23 2,51 2,74 2,45 2,45 

Р60К60 2,59 2,58 2,78 3,13 2,77 2,77 
N30Р60К60 2,69 2,69 2,88 3,18 2,86 2,86 

Ризогумін 2,61 2,46 2,68 3,01 2,69 2,69 
Р60К60 + Ризогумін 2,89 2,73 3,03 3,21 3,08 2,97 

N30Р60К60 + Ризогумін 2,94 2,74 3,05 3,23 2,99 2,99 
Кристалон 2,45 2,35 2,63 3,01 2,61 2,61 

Р60К60 + Кристалон 2,71 2,66 2,91 3,48 2,94 2,94 
N30Р60К60 + Кристалон 2,77 2,75 2,99 3,41 2,98 2,98 

Ризогумін + Кристалон 2,68 2,57 2,81 3,26 2,83 2,83 
Р60К60 + Ризогумін + Кристалон 2,84 2,79 3,05 3,60 3,07 3,07 

N30Р60К60 + Ризогумін + Кристалон 2,97 2,85 3,16 3,46 3,11 3,11 
основний обробіток ґрунту (фактор В) – дискування на глибину 10-12 см 

Без добрив 1,84 1,70 1,71 1,91 1,79 1,79 
Р60К60 1,95 1,84 1,87 2,10 1,94 1,94 

N30Р60К60 1,98 1,87 1,88 2,13 1,90 1,97 
Ризогумін 1,93 1,79 1,81 2,03 1,89 1,89 

Р60К60 + Ризогумін 1,93 1,93 1,96 2,22 2,01 2,01 
N30Р60К60 + Ризогумін 2,03 2,0 2,05 2,28 2,09 2,09 

Кристалон 1,93 1,79 1,78 2,04 1,89 1,89 
Р60К60 + Кристалон 2,07 1,93 1,90 2,16 2,02 2,02 

N30Р60К60 + Кристалон 2,08 1,99 1,79 2,12 2,00 2,00 
Ризогумін + Кристалон 2,03 1,86 1,88 2,11 1,97 1,97 

Р60К60 + Ризогумін + Кристалон 2,09 2,01 2,03 2,23 2,09 2,09 
N30Р60К60 + Ризогумін + Кристалон 2,21 2,08 2,02 2,19 2,13 2,13 
НІР05:  2007 р.   А – 0,07;  В – 0,09;   АВ – 0,19;   2008 р.   А – 0,09;  В – 0,10;   АВ – 0,23;    

2009 р.   А – 0,09;  В – 0,10;   АВ – 0,20;   2010 р.   А – 0,10;  В – 0,12;   АВ – 0,22;             
2011 р.   А – 0,08;  В – 0,11;   АВ – 0,19; 

Примітка: (к.) – контроль. 

Важливо зазначити, що підвищення урожайності у сорту Агат при 

проведенні дискування на глибину 10-12 см від застосування добрив в дозі 

N30P60K60 з внесенням Кристалону і обробкою насіння Ризогуміном 
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становило 0,34 т/га або 16%, а за проведення оранки – 0,66 т/га або 21%. 

Тобто при проведенні оранки рослини сої здатні ефективніше 

використовувати внесені добрива.  

Аналіз урожайності сої за роки досліджень показав, що максимальну 

продуктивність сорт сої Артеміда сформував в 2010 році (табл. 7.9).  

Таблиця 7.9 

Вплив систем живлення та основного обробітку ґрунту 

на зернову продуктивність сої сорту Артеміда, т/га 

Удобрення (фактор А) Урожайність за роками 
2007 2008 2009 2010 2011 середнє 

основний обробіток ґрунту (фактор В) – оранка на глибину 20-22 см 
Без добрив (к.) 2,54 2,42 2,75 2,93 2,65 2,66 

Р60К60 2,76 2,69 2,97 3,34 2,95 2,94 
N30Р60К60 2,94 2,95 3,19 3,48 3,16 3,14 

Ризогумін 2,78 2,60 2,84 3,22 2,84 2,86 
Р60К60 + Ризогумін 3,01 2,89 3,12 3,50 3,14 3,13 

N30Р60К60 + Ризогумін 3,08 3,01 3,26 3,65 3,27 3,25 
Кристалон 2,74 2,64 2,95 3,27 2,88 2,90 

Р60К60 + Кристалон 3,07 3,03 3,30 3,84 3,29 3,31 
N30Р60К60 + Кристалон 3,13 3,13 3,38 3,84 3,38 3,37 

Ризогумін + Кристалон 2,92 2,80 3,02 3,58 3,07 3,08 
Р60К60 + Ризогумін + Кристалон 3,23 3,12 3,35 3,90 3,39 3,40 

N30Р60К60 + Ризогумін + Кристалон 3,22 3,18 3,46 3,94 3,43 3,45 
основний обробіток ґрунту (фактор В) – дискування на глибину 10-12 см 

Без добрив 2,10 1,96 1,95 2,15 2,03 2,04 
Р60К60 2,04 2,02 2,04 2,30 2,08 2,10 

N30Р60К60 2,10 2,08 2,12 2,38 2,19 2,17 
Ризогумін 2,14 2,10 2,07 2,33 2,17 2,16 

Р60К60 + Ризогумін 2,19 2,13 2,14 2,38 2,19 2,21 
N30Р60К60 + Ризогумін 2,23 2,15 2,18 2,44 2,27 2,25 

Кристалон 2,19 1,99 2,00 2,26 2,11 2,11 
Р60К60 + Кристалон 2,21 2,07 2,06 2,35 2,17 2,17 

N30Р60К60 + Кристалон 2,28 2,12 2,14 2,42 2,24 2,24 
Ризогумін + Кристалон 2,23 2,03 2,08 2,37 2,18 2,18 

Р60К60 + Ризогумін + Кристалон 2,29 2,11 2,12 2,44 2,24 2,24 
N30Р60К60 + Ризогумін + Кристалон 2,35 2,17 2,25 2,47 2,31 2,31 
НІР05:  2007 р.   А – 0,11;  В – 0,08;   АВ – 0,22;   2008 р.   А – 0,09;  В – 0,09;АВ – 0,19;    

2009 р.   А – 0,10;  В – 0,07;   АВ – 0,22;   2010 р.   А – 0,13;  В – 0,10;   АВ – 0,24;                                   
2011 р. А – 0,09;  В – 0,07;   АВ – 0,15 

Примітка: (к.) – контроль. 
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У сорту Артеміда на варіанті без використання добрив за проведення 

зяблевої оранки урожайність підвищувалася на 0,62 т/га або 30,4% порівняно 

з проведенням дискування [441]. 

Вищий рівень урожайності на фоні оранки за внесення Р60К60 був 

відзначений у сорту Артеміда і становив 2,94 т/га, що переважало варіант без 

використання добрив на 0,28 т/га. При внесенні N30Р60К60 на фоні оранки 

урожайність становила 3,14 т/га і це було на 15,3% більше порівняно із 

варіантом без використання добрив. Застосування мінеральних добрив в дозі 

N30Р60К60 з одночасною обробкою насіння сої Ризогуміном сприяло 

подальшому підвищенню рівня урожайності до показника 3,25 т/га, що було 

на 0,59 т/га більше порівняно із варіантом без використання добрив. 

Найбільший показник урожайності в досліді забезпечувало удобрення сої 

сорту Артеміда мінеральним добривом в дозі N30P60K60 з внесенням 

Кристалону і обробкою насіння Ризогуміном – 3,45 т/га,  що було на 0,79 т/га 

більше, порівняно з варіантом без використання добрив. 

Варто відзначити, що у сорту сої Артеміда на контролі (без 

використання добрив за проведення оранки) середній рівень урожайності за 

роки досліджень був на 0,21 т/га більшим  порівняно із відповідним 

варіантом сої сорту Агат [434, 435].  

На кращому варіанті удобрення (N30Р60К60 + Ризогумін + Кристалон) 

сорт сої Артеміда переважав за урожайністю зерна сорт сої Агат на 0,34 т/га, 

що свідчить про ефективніше використання внесених добрив посівом сої 

сорту Артеміда порівняно з сортом Агат [458]. 

На основі дисперсійного аналізу одержаних даних встановлено, що 

рівень сформованого урожаю зерна сої залежав на 67% від способу 

основного обробітку ґрунту, на 15% від удобрення та на 11% від сорту 

(рис. 7.3). 
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  Рис. 7.3. Частка впливу удобрення, сорту та основного обробітку 
ґрунту на врожайність зерна сої, % (середнє за 2007-2011 рр.) 

 

Статистичне дослідження кореляційних зв’язків  між продуктивністю 

та елементами врожаю зерна сої сорту Артеміда показує дуже сильну 

щільність зв’язку  між урожайністю й кількістю бобів, а також між 

урожайністю та масою зерен з однієї рослини в обох випадках цей показник 

складає 0,99. Також встановлено дуже сильний зв’язок між показниками 

урожайності зерна сої сорту Артеміда та масою 1000 зерен (r=0,98).  

Середнє значення тісноти  зв’язку відслідковуємо між показниками 

урожайності  та кількістю бобів на одній рослині, коефіцієнт лінійної парної 

кореляції складає 0,61. А от залежність між врожайністю зерна сої сорту 

Артеміда та кількістю зерен у бобі  обернено пропорційна, її значення 

становить -0,44, тобто це середнє значення тісноти зв’язку ознак. Це означає, 

що при зменшенні кількості зерен у бобі, урожайність зерна сої збільшується. 

Така ж обернено пропорційна залежність спостерігається і при кореляції  

показників кількості зерен у бобі та кількості зерен на одній рослині                   

(r=-0,44), маси зерен на одній рослині (r=-0,43) та маси 1000 зерен (r=-0,35) 

(табл. 7.10). 
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Таблиця 7.10 

Коефіцієнти кореляційної залежності між показниками елементів 

структури та урожайністю зерна гороху сорту Артеміда  

(середнє за 2007-2011 рр.) 

Показники 

К
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Кількість бобів на одній рослині, шт. 1,00 - - - - - 
Кількість зерен у бобі, шт. -0,004* 1,00 - - - - 
Кількість зерен на одній рослині, шт. 0,68* -0,44* 1,00 - - - 
Маса зерен на одній рослині, г 0,64* -0,43* 0,99* 1,00 - - 
Маса 1000 зерен, г 0,55* -0,35* 0,98* 0,98* 1,00 - 
Урожайність, т/га 0,61* -0,44* 0,99* 0,99* 0,98* 1,00 

Примітка: *  достовірно на 1 % рівні значущості. 
 

Коефіцієнт кореляції між показниками кількість бобів на одній рослині 

та кількість зерен на одній рослині свідчить про високу тісноту зв’язку 

(r=0,68), також досить тісний зв'язок спостерігається між показниками 

кількість бобів на одній рослині та маса зерен з однієї рослини (r=0,64). 

Середня щільність зв’язку між значеннями кількість бобів на рослині та 

масою 1000 зерен (r=0,55). Сильна тіснота зв’язку спостерігається  між 

показниками кількість зерен на одній рослині та масою 1000 зерен (r=0,98). 

Дуже тісною також була кореляційна залежність між кількістю зерен на 

одній рослині і масою зерен на одній рослині, коефіцієнт парної кореляції 

складав 0,99. 

Результати розрахунків коефіцієнтів регресії показують, що 

багатофакторна лінійна регресійна модель має вигляд: 

321 1364,08039,00047,03798,4 ххх   
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де: Y – урожайність, т/га; х1 – кількість бобів на одній рослині, шт.;  х2 – 

кількість зерен у бобі, шт.; х3 – кількість зерен на одній рослині, шт. 

 Коефіцієнт множинної детермінації становить 1, отже результативний 

показник залежить від трифакторних на 100%. Коефіцієнт множинної 

кореляції 1,0 свідчить про функціональний зв'язок між показниками. 

54 0087,04417,04341,1 хх   

де: Y – урожайність, т/га; х4 - маса зерен на одній рослині, г;  х5 – маса 1000 

зерен, г. 

Коефіцієнт множинної кореляції (R) становить 0,99, що свідчить про 

дуже щільний взаємозв’язок між ознаками, а коефіцієнт детермінації (R2 ) 

теж рівний  0,99. 

У  зерні сої міститься в середньому 38-42% білка, 18-23% жиру, 25-30% 

вуглеводів, а також є ферменти, вітаміни, ізофлавони, мінеральні речовини 

[17]. Вміст протеїну, жиру та мінеральних речовин у зерні сої істотно 

залежав від сорту, мінерального удобрення, гербіцидів та способів основного 

обробітку ґрунту, а також від погодних умов [65, 101, 103, 141, 196, 329, 422].  

Якість соєвих бобів залежить від ґрунтово-кліматичних взаємодій, які 

мають регіональний характер [535]. Якщо середньодобова температура 

збільшується з 25 до 33 0С, то вміст олії знижується [514]. Більшість авторів 

вважають, що в роки з прохолодним періодом вегетації білка в зерні сої 

накопичується менше, ніж у роки з підвищеними температурами, а  вміст 

білка сої залежить від сорту та знаходиться під генетичним контролем [197]. 

Результати біохімічних досліджень, проведених у правобережному 

Лісостепу, показали, що ознаки якості зерна сої стабільніші, ніж показники 

кількісних ознак. Розмах варіації показників якості був незначним, 

коефіцієнти повторюваності за вмістом сирого протеїну та жиру були 

відносно стабільними, що свідчить про генетичну природу залежності цих 

показників, зміна яких відбувається у межах норми реакції сорту на умови 

навколишнього середовища [251]. 
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За результатами біохімічного аналізу зерна сої нами встановлено, що 

якісні показники в ньому змінюються залежно від сортових особливостей та 

агротехнічних заходів вирощування [452]. Соя – це високобілкова культура, 

тому одним з головних показників якості зерна сої є вміст у ньому сирого 

протеїну. В наших дослідженнях вищим вміст сирого протеїну був у зерні 

сорту Артеміда – 36,57% порівняно з 36,01% у зерні сорту Агат (табл. 7.11).  

Таблиця 7.11 

Хімічний склад зерна сортів сої залежно від способу основного обробітку 

ґрунту та систем живлення (середнє за 2007-2011 рр.) 

С
ор

т 

Удобрення 

Вміст, % 
Збір сирого 

протеїну, т/га сирого 
протеїну сирого жиру сирої золи 

о. д. о. д. о. д. о. д. 

А
га

т 

Без удобрення (к.) 36,01 35,89 20,47 20,55 5,01 5,44 0,88 0,64 
P60K60 36,78 35,94 20,55 20,89 5,66 5,97 1,02 0,70 

N30P60K60 38,14 37,12 20,08 19,45 5,78 5,73 1,09 0,73 
Ризогумін 37,86 36,05 20,22 20,03 5,39 5,55 1,02 0,68 

P60K60 + Ризогумін 38,53 36,11 20,37 20,86 5,80 6,12 1,14 0,73 
N30P60K60 + Ризогумін 39,93 37,87 20,03 19,63 6,01 5,80 1,19 0,79 

Кристалон 36,61 36,03 20,22 20,70 5,23 5,71 0,96 0,68 
P60K60 + Кристалон 36,96 36,18 20,62 20,55 5,80 6,13 1,09 0,73 

N30P60K60 + Кристалон 38,22 37,63 19,89 19,78 6,02 6,07 1,14 0,75 
Ризогумін + Кристалон 37,54 36,34 20,15 20,03 5,44 5,79 1,06 0,72 

P60K60 + Ризогумін + Кристалон 38,84 36,97 20,48 20,80 5,95 6,22 1,19 0,77 
N30P60K60  + Ризогумін + Кристалон 39,66 38,03 19,97 19,67 6,13 5,97 1,23 0,81 

А
рт

ем
ід

а 

Без удобрення 36,57 36,03 19,56 19,44 5,18 5,43 0,97 0,74 
P60K60 36,94 36,11 19,72 19,89 5,83 6,04 1,09 0,76 

N30P60K60 38,61 36,98 19,16 19,04 5,72 5,99 1,21 0,80 
Ризогумін 37,77 36,40 19,28 19,25 5,33 5,72 1,08 0,79 

P60K60 + Ризогумін 38,86 36,97 19,60 19,87 5,79 5,94 1,22 0,82 
N30P60K60 + Ризогумін 40,05 37,14 19,03 18,83 5,93 6,01 1,30 0,84 

Кристалон 37,15 36,15 19,23 19,11 5,33 5,85 1,08 0,76 
P60K60 + Кристалон 37,43 36,55 19,34 19,35 6,02 6,24 1,24 0,79 

N30P60K60 + Кристалон 38,70 37,24 18,78 18,66 5,87 5,98 1,30 0,83 
Ризогумін + Кристалон 37,59 36,59 19,15 18,98 5,56 5,83 1,16 0,80 

P60K60 + Ризогумін + Кристалон 38,93 36,87 19,43 19,02 6,11 6,24 1,32 0,83 
N30P60K60   + Ризогумін + Кристалон 40,22 38,04 18,55 18,41 5,88 5,95 1,39 0,88 

Примітка: (к.) – контроль; о. – оранка (20-22 см); д. – дискування (10-12 см) 
 
Внесення мінеральних добрив та обробка насіння Ризогуміном сприяли 

підвищенню вмісту сирого протеїну у зерні обох сортів. Більший вплив на 

підвищення вмісту сирого протеїну мало використання Ризогуміну та 
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внесення мінерального добрива в дозі N30P60K60 порівняно з внесенням лише 

фосфорних та калійних добрив. Особливо слід відзначити позитивний вплив 

Ризогуміну на збільшення в зерні сортів сої вмісту сирого протеїну. Завдяки 

цьому інокульовані рослини мають збільшену площу асиміляційної поверхні 

самого коріння і наземної маси, що позитивно впливає на вміст сирого 

протеїну в зерні сої. Максимальний вміст сирого протеїну одержано на 

варіанті з обробкою насіння Ризогуміном та внесенням N30P60K60 – 40,35% у 

сорту Артеміда і 39,93% у сорту Агат. Найбільший збір сирого протеїну 

(1,39 т/га) забезпечив сорт сої Артеміда за проведення оранки, обробки 

насіння Ризогуміном, внесення N30P60K60 та позакореневого підживлення 

посівів Кристалоном. Заміна оранки дискуванням призвела до значного 

зниження вмісту сирого протеїну в зерні обох сортів сої. 

Окрім сирого протеїну, цінним показником якості насіння сої є вміст 

жиру (олії). В наших дослідженнях вміст жиру зумовлювався перш за все 

біологічними особливостями сорту. Більшим вмістом жиру у зерні 

характеризувався сорт сої Агат. Вміст сирого жиру в насінні сої цього сорту 

знаходився в межах 19,89-20,62%. Агротехнічні заходи вирощування сої в 

меншій мірі впливали на вміст жиру в зерні обох сортів. Вміст золи 

змінювався під впливом агротехнічних заходів у обох сортів сої. Зокрема, 

суттєво підвищувало вміст золи внесення мінеральних добрив. 

В середньому за 2012-2015 рр. урожайність зерна сої на контролі (сорт 

Ксеня на фоні внесення N30P60K60 та обробки насіння Ризогуміном без 

використання мікродобрив) становила 2,75 т/га. Слід відзначити, що усі 

сорти сої, що вивчалися у досліді, перевищили за продуктивністю зерна 

контрольний сорт Ксеня. Серед досліджуваних сортів сої, на варіанті без 

мікродобрив, максимальну урожайність формував сорт Омега вінницька – 

3,31 т/га [456]. Це перевищувало контрольний варіант на 0,56 т/га. 

Внесення мікродобрив по-різному підвищувало урожайність зерна 

досліджуваних сортів сої. Крім того, ефективність препаратів, що вивчалися 

у досліді, суттєво відрізнялася. Так, у сорту сої Ксеня за обробки насіння 
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нанопрепаратом Аватар-1 урожайність зросла лише на 0,03 т/га або 1,1% 

(табл. 7.12). 

Таблиця 7.12 

Урожайність сої залежно від удобрення та добору сортів, т/га 

Удобрення 
(фактор А) 

Сорт      
(фактор В) 

Роки Середнє за 
2012-2015 рр. 2012 2013 2014 2015 

Фон (N30P60K60 +  
Ризогумін)  

Ксеня (к.) 2,57 2,86 3,37 2,21 2,75 
Хуторяночка 2,93 3,21 3,67 2,50 3,08 

Монада 2,61 2,96 3,44 2,26 2,82 
Омега 

вінницька 3,05 3,42 3,99 2,77 3,31 

Феміда 2,87 3,25 3,81 2,51 3,11 

Фон + Вуксал 

Ксеня 2,75 2,99 3,51 2,30 2,89 
Хуторяночка 3,01 3,52 3,93 2,65 3,28 

Монада 2,80 3,26 3,62 2,43 3,03 
Омега 

вінницька 3,49 3,77 4,35 2,87 3,62 

Феміда 3,04 3,47 3,85 2,51 3,22 

Фон + 
Аватар-1 
(обробка 
насіння) 

Ксеня 2,61 2,94 3,37 2,20 2,78 
Хуторяночка 3,02 3,35 3,75 2,43 3,14 

Монада 2,68 2,96 3,48 2,27 2,85 
Омега 

вінницька 3,28 3,67 3,99 2,65 3,40 

Феміда 2,91 3,39 3,86 2,54 3,15 

Фон + 
Аватар-1 
(обробка 

насіння + два 
підживлення 

Ксеня 2,66 2,93 3,43 2,25 2,82 
Хуторяночка 2,96 3,34 3,91 2,56 3,19 

Монада 2,70 2,98 3,52 2,29 2,87 
Омега 

вінницька 3,22 3,74 4,26 2,61 3,46 

Феміда 2,94 3,32 3,87 2,55 3,17 
НІР0,05:   2012  р.  А – 0,11; В – 0,08; АВ – 0,22;   2013 р.  А – 0,09;  В – 0,09;  АВ – 0,19; 

2014 р.  А – 0,10;  В – 0,07; АВ – 0,22;   2015  р.  А – 0,13;  В – 0,10;  АВ – 0,24 
середні  А – 0,04; В – 0,04; АВ – 0,08 

Примітка: (к.) – контроль. 
 
Тобто приріст урожаю на цьому варіанті знаходився в межах похибки 

досліду. На варіанті з обробкою насіння Аватар-1 та двох позакореневих 

підживленнях цим препаратом урожайність зерна сорту Ксеня зросла на 

0,07 т/га або 2,5%. В середньому за 2012-2015 рр. максимальну урожайність в 

досліді забезпечувало використання мікродобрива Вуксал.  
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При цьому слід відмітити, що досліджувані сорти сої мали різний 

приріст урожаю від використання мікродобрив. Зокрема, у сорту сої Ксеня на 

варіанті з внесенням Вуксалу прибавка урожаю становила 0,14 т/га або 4,9%, 

сорту сої Хуторяночка відповідно становила 0,2 т/га або 6,1 %, сорту Омега 

вінницька – 0,31 т/га або 8,6%. 

Двофакторний дисперсійний аналіз показав, що частка впливу фактора 

«сорт» на урожайність зерна сої становила 89%, фактора «мікродобрива» – 

9%, взаємодії факторів «мікродобрива» – «сорт» – 1%  (рис. 7.4.). 

 
Рис. 7.4. Частка впливу сорту та мікродобрив на врожайність зерна сої, 

% (середнє за 2012-2015 рр.) 
 

На початковому етапі кореляційного аналізу визначимо кореляційні 

зв’язки між результативною (врожайність зерна сої сорту Омега вінницька) 

та факторними ознаками. Проведені розрахунки свідчать, що існує дуже 

сильна щільність зв’язку  між урожайністю й кількістю бобів (r=0,92), а 

також між урожайністю та масою 1000 зерен (r=0,90). Також встановлено 

сильний зв’язок між показниками урожайності зерна сої сорту Омега 

вінницька та масою зерен з однієї рослини (r=0,89), а також з кількістю зерен 

на одній рослині (r=0,88). Натомість залежність між врожайністю зерна сої 

сорту Омега вінницька та кількістю зерен у бобі  слабка обернено 
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пропорційна, її значення становить -0,16. Дуже тісні кореляційні зв’язки 

(r=0,99) відмічено між показниками кількості бобів та  кількості зерен на 

одній рослині, кількістю бобів та масою зерен на одній рослині, кількістю 

зерен та масою зерен на одній рослині (табл. 7.13).   

Таблиця 7.13  

Коефіцієнти кореляційної залежності між показниками елементів 

структури та урожайністю зерна гороху сорту Омега вінницька  

(середнє за 2012-2015 рр.) 

Показники 
К

іл
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іс
ть
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об
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 н
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 о
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ій
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, ш
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М
ас

а 
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00
 зе

ре
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 г 

У
ро

ж
ай

ні
ст

ь,
 т

/г
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Кількість бобів на одній рослині, шт. 1,00 - - - - - 
Кількість зерен у бобі, шт. 10,4* 1,00 - - - - 
Кількість зерен на одній рослині, шт. 0,99* 0,22* 1,00 - - - 
Маса зерен на одній рослині, г 0,99* 0,18* 0,99* 1,00 - - 
Маса 1000 зерен, г 0,99* 0,10* 0,99* 0,99* 1,00 - 
Урожайність, т/га 0,92* -0,16* 0,88* 0,89* 0,90* 1,00 

Примітка: *  достовірно на 1 % рівні значущості. 
 

Слабкий зв’язок відмічено між ознаками кількість зерен у бобі та 

кількість зерен  на одній рослині (r=0,22), кількість зерен у  бобі  та маса 

зерен на одній рослині (r=0,18),  а також між кількість зерен у бобі та масою 

1000 зерен (r=0,10).  

Встановлено, що багатофакторна лінійна регресійна модель має вигляд: 

321 3908,70736,2013675,143567,387 ххх   

де: Y – урожайність, т/га; х1 – кількість бобів на одній рослині, шт.;  х2 – 

кількість зерен у бобі, шт.; х3 – кількість зерен на одній рослині, шт. 

 Коефіцієнт множинної детермінації становить 1, отже результативний 

показник залежить від трифакторних на 100%. Коефіцієнт множинної 

кореляції 1,0 свідчить про функціональний зв’язок між показниками. 
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54 2830,02253,08989,39 хх   

де: Y – урожайність, т/га; х4 – маса зерен на одні рослині, г;  х5 – маса        

1000 зерен, г. 

Коефіцієнт множинної кореляції (R) становить 0,90, що свідчить про 

щільний зв’язок між ознаками, а коефіцієнт детермінації (R2 ) рівний  0,81. 

За результатами біохімічного аналізу зерна сої встановлено, що якісні 

показники в ньому змінювалися залежно від сортових особливостей та 

агротехнічних заходів вирощування (табл. 7.14). 

Таблиця 7.14 

Хімічний склад зерна  сої  залежно від удобрення та сорту  

(середнє за 2012-2015 рр.) 

С
ор

т 
 

Удобрення  
Вміст, % Збір 

сирого 
протеїну, 

т/га 
сирого 

протеїну 
сирого 
жиру 

сирої 
золи 

К
се

ня
 Фон (N30P60K60 +  Ризогумін)  (к.) 36,8 23,8 5,02 1,01 

Фон + Вуксал 38,2 23,3 5,49 1,10 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 37,9 23,2 5,43 1,05 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + два підживлення)  38,1 23,4 5,29 1,07 

Х
ут

ор
я-

но
чк

а 

Фон (N30P60K60 +  Ризогумін)   38,9 21,2 5,17 1,20 
Фон + Вуксал 40,4 20,9 5,48 1,33 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 39,8 20,7 5,61 1,25 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + два підживлення)  40,2 20,7 5,68 1,28 

М
он

ад
а Фон (N30P60K60 +  Ризогумін) 38,4 20,5 5,12 1,08 

Фон + Вуксал 39,9 20,1 5,40 1,21 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 39,7 19,9 5,63 1,13 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + два підживлення)  39,6 20,2 5,57 1,14 

О
ме

га
 

ві
нн

иц
ьк

а Фон (N30P60K60 +  Ризогумін) 37,5 20,1 5,19 1,24 
Фон + Вуксал 39,2 19,8 5,78 1,42 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 38,4 19,6 5,93 1,31 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + два підживлення)  38,8 19,8 5,96 1,34 

Ф
ем

ід
а Фон (N30P60K60 +  Ризогумін) 39,0 21,0 5,23 1,21 

Фон + Вуксал 40,1 20,9 5,55 1,29 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 39,5 20,8 5,77 1,24 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + два підживлення)  39,6 20,9 5,84 1,26 

Примітка: (к.) – контроль. 

Одним з головних показників якості зерна сої є вміст у ньому сирого 

протеїну. Результатами досліджень встановлено, що в умовах регіону при 

удобренні чорнозему вилугуваного глибокого важкосуглинкового 

мінеральними добривами в дозі N30P60K60, обробці насіння Ризогуміном та 
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обприскуванні посівів Вуксалом можна досягти максимальних показників 

вмісту сирого протеїну в зерні сої. Серед досліджуваних сортів сої 

найбільший вміст сирого протеїну (40,4%) забезпечував сорт Хуторяночка, а 

сирого жиру (23,8%) – сорт Ксеня. Однак завдяки вищій урожайності 

максимальний збір сирого протеїну (1,42 т/га) забезпечив сорт сої Омега 

вінницька. 

Отже, в умовах Лісостепу західного на чорноземі вилугуваному 

глибокому максимальну урожайність зерна сорти сої формують за обробки 

насіння Ризогуміном, внесення мінеральних добрив в дозі N30P60K60 та 

використання мікродобрив Вуксал. В середньому за 2012-2015 рр. найбільш 

продуктивним був сорт Омега вінницька. 
 

7.3. Урожайність та хімічний склад зерна сортів квасолі залежно 

від систем живлення 
 

Квасоля – культура вимоглива до родючості ґрунту. Близько 90-95% Р, 

К і, особливо, Са, вона поглинає в дуже короткий період – всього за 50-65 

днів від моменту появи сходів [228]. Квасоля із всіх зернобобових найбільш 

вибаглива до умов живлення [234]. За даними  Ф. С. Стаканова [381], квасоля 

добре реагувала на азотні добрива в дозі N45  –  урожайність зростала на 11%. 

При вирощуванні квасолі на чорноземах в першу чергу потрібно 

застосовувати фосфорні та фосфорні та калійні добрива [228]. Адже 

кислотність ґрунту і низький рівень вмісту фосфору – важливі обмежуючі 

фактори підвищення врожаю квасолі [508].  

Важливо також дібрати ефективний інокулянт для квасолі. Як показали 

дослідження американських учених, тільки шість штамів Rhizobium з 

дванадцяти були ефективні для Phaseolus vulgaris L. [520]. Так, обробка 

насіння гломусом і ризоторфіном збільшила врожайність зерна квасолі на 

2,3-4,5 ц/га [338]. За повідомленням Д.С. Шляхтурова [492], поєднання в 

системі удобрення квасолі звичайної азоту біологічно фіксованого і з 
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мінеральних добрив створювало кращі умови для формування 

продуктивності рослин цієї культури. Встановлено, що на темно-сірому 

опідзоленому ґрунті в умовах Львівщини найвищий урожай квасолі 

одержано за внесення в передпосівну культивацію мінеральних добрив в дозі 

N30Р60К60 [64].  

В умовах Північного Лісостепу України максимальну врожайність 

квасолі отримали при інокуляції насіння та внесенні N60P60K60 [178]. В 

Болгарії на всіх варіантах досліду з мінеральними добривами зростала 

урожайність зерна квасолі порівняно з контролем [333]. У Бразилії внесення 

фосфору і молібдену сприяло збільшенню урожаю зерна квасолі, особливо 

при інокуляції насіння бульбочковими бактеріями [534]. 

Встановлено, що в  середньому за 2007-2011 роки урожайність зерна 

квасолі на контролі (сорт Надія без удобрення) становила 2,07 т/га. Серед 

досліджуваних сортів на варіанті без застосування добрив вища урожайність 

зерна була у сорту квасолі Буковинка – 2,33 т/га. Внесення нами добрив 

суттєво підвищило урожайність квасолі [433]. Так, при внесенні фосфорних 

та калійних добрив (Р60K60) урожайність відповідно до досліджуваного сорту 

коливалося в межах 2,24-2,49 т/га або це було на 8,2-9,4% більше порівняно 

із контролем. Застосування мінерального добрива в дозі N30P60K60 сприяло 

подальшому підвищенню урожайності до показників 2,29-2,62 т/га, що було 

на 11,1-12,4% більше, відповідно до контролю. В меншій мірі на 

продуктивність квасолі впливала інокуляція насіння Ризобофітом: 

урожайність зерна сорту Надія зросла на 0,1 т/га або 4,8%, сорту Буковинка – 

на 0,05 т/га. Поєднання інокуляції насіння Ризобофітом та внесення 

фосфорних та калійних добрив (Р60К60) створило оптимальніші умови для 

формування високої продуктивності сортів квасолі. Необхідно зазначити і те, 

що поєднання біологічного (Ризобофіт) і мінерального (N30) азоту на фоні 

Р60К60 сприяло підвищенню урожайності зерна квасолі. Так, середній 

показник урожайності зерна квасолі сорту Надія становив 2,31 т/га, а сорту 

Буковинка – 2,51 т/га. Ефективними були і позакореневі підживлення посівів 
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квасолі Кристалоном. У квасолі сорту Надія обробка посіву Кристалоном 

забезпечила прибавку урожаю 0,17 т/га, або стільки ж, як і внесення 

фосфорних та калійних добрив в дозі Р60К60 (табл. 7.15).  

Таблиця 7.15 

Зернова продуктивність сортів квасолі, залежно від 

 систем живлення, т/га 

Удобрення (фактор А) Урожайність за роками 
2007 2008 2009 2010 2011 середнє 

сорт (фактор В) – Надія 
Без добрив (к.) 2,24 1,71 2,16 2,14 2,07 2,07 

Р60К60 2,35 2,09 2,27 2,25 2,24 2,24 
N30Р60К60 2,46 2,12 2,33 2,29 2,30 2,30 

Ризобофіт 2,38 1,76 2,23 2,31 2,17 2,17 
Р60К60 + Ризобофіт 2,44 2,02 2,42 2,35 2,31 2,31 

N30Р60К60 + Ризобофіт 2,46 2,12 2,43 2,36 2,32 2,34 
Кристалон 2,36 1,99 2,28 2,33 2,24 2,24 

Р60К60 + Кристалон 2,57 2,11 2,25 2,39 2,33 2,33 
N30Р60К60 + Кристалон 2,59 2,24 2,37 2,44 2,41 2,41 

Ризобофіт + Кристалон 2,42 1,83 2,35 2,40 2,25 2,25 
Р60К60 + Ризобофіт + Кристалон 2,51 2,19 2,38 2,48 2,39 2,39 

N30Р60К60 + Ризобофіт + Кристалон 2,64 2,32 2,42 2,54 2,48 2,48 
сорт (фактор В) – Буковинка 

Без добрив 2,57 1,82 2,43 2,50 2,33 2,33 
Р60К60 2,77 1,96 2,52 2,71 2,49 2,49 

N30Р60К60 2,84 2,06 2,56 2,82 2,62 2,57 
Ризобофіт 2,65 1,86 2,47 2,54 2,38 2,38 

Р60К60 + Ризобофіт 2,81 1,95 2,54 2,74 2,51 2,51 
N30Р60К60 + Ризобофіт 2,87 2,08 2,62 2,83 2,60 2,60 

Кристалон 2,81 1,91 2,68 2,76 2,54 2,54 
Р60К60 + Кристалон 2,91 2,09 2,75 2,89 2,66 2,66 

N30Р60К60 + Кристалон 2,92 2,13 2,78 2,89 2,68 2,68 
Ризобофіт + Кристалон 2,84 1,90 2,71 2,79 2,56 2,56 

Р60К60 + Ризобофіт + Кристалон 2,93 2,12 2,73 2,90 2,67 2,67 
N30Р60К60 + Ризобофіт + Кристалон 2,93 2,15 2,78 2,91 2,69 2,69 
НІР05:  2007 р.   А – 0,07;  В – 0,09;   АВ – 0,19;   2008 р.   А – 0,09;  В – 0,10;   АВ – 0,23;    

2009 р.   А – 0,09;  В – 0,10;   АВ – 0,20;   2010 р.   А – 0,10;  В – 0,12;   АВ – 0,22;             
2011 р. А – 0,08;  В – 0,07;   АВ – 0,14; середні  А – 0,07; В – 0,03; АВ – 0,09 
Примітка: (к.) – контроль. 

На фоні Р60К60 прибавка урожаю зерна у цього сорту становила 

0,13 т/га, на фоні N30P60K60 – 0,11 т/га. Тобто, ґрунтове живлення рослин, 



 
 

272 

особливо за внесення мінерального добрива в дозі N30P60K60, знижувало 

прибавку від використання лише Кристалону. При сумісному використанні 

Ризобофіту і Кристалону прибавка урожаю становила 0,18 т/га, в той час, як 

використання лише Ризобофіту – 0,1 т/га. На нашу думку, це пов’язано з тим, 

що отримавши додаткове джерело азотного живлення, рослини квасолі 

витрачали менше поживних речовин на функціонування бобово-

ризобіального апарату, а більше витрачалося на формування урожаю зерна. 

Двофакторний дисперсійний аналіз одержаних даних показав, що частка 

впливу фактора «сорт» на урожайність зерна квасолі становила 52%, фактора 

«удобрення» – 35%, а взаємодія таких факторів, як «сорт» і «удобрення» – 

1% (рис. 7.5). 

 
  Рис. 7.5. Частка впливу удобрення та сорту на врожайність зерна 
квасолі, % (середнє за 2007-2011 рр.) 

 

Інші невраховані фактори становили 12%. 

Проведений кореляційний аналіз показників вирощування зерна 

квасолі сорту Буковинка показав високу щільність зв’язку  між урожайністю 

зерна та масою зерен з однієї рослини (r=0,91), також існує високий рівень 
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взаємозв’язку між показниками урожайності та кількості зерен у бобі  

(r=0,89), а також з кількістю зерен на одній рослині (r=0,81). Дещо слабша, 

середня  залежність між врожайністю зерна квасолі сорту Буковинка і 

кількістю бобів на одній рослині (r=0,70), а між значенням показників 

урожайності та масою 1000 зерен залежність  слабка та становить 0,33  

(табл. 7.16). 

 Таблиця 7.16 

Коефіцієнти кореляційної залежності між показниками елементів 

структури та урожайністю зерна квасолі сорту Буковинка  

(середнє за 2007-2011 рр.) 
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ст

ь,
 т

/г
а 

Кількість бобів на одній рослині, шт. 1,00 - - - - - 
Кількість зерен у бобі, шт. 0,45* 1,00 - - - - 
Кількість зерен на одній рослині, шт. 0,98* 0,63* 1,00 - - - 
Маса зерен на одній рослині, г 0,89* 0,81* 0,96* 1,00 - - 
Маса 1000 зерен, г -0,37* 0,66* -0,17* 0,97* 1,00 - 
Урожайність, т/га 0,70* 0,89* 0,81* 0,91* 0,33* 1,00 

Примітка: *  достовірно на 1 % рівні значущості. 
 

В той же час, дуже тісний, практично функціональний, кореляційний 

зв’язок спостерігаємо між показниками кількості бобів  та  кількості зерен на 

одній рослині (r=0,98), між  масою зерен з однієї рослини і масою 1000 зерен 

(r=0,97), а також між кількістю зерен на 1 рослині та масою зерен на одній 

рослині (r=0,96). Середня щільність зв’язку між показниками кількість зерен 

у бобі (r=0,63) та масою 1000 зерен (r=0,66).  

Низький коефіцієнт кореляції (r=0,45), який свідчить про слабкий 

зв’язок між значеннями спостережуваних величин, відмічено між ознаками 

кількість бобів на одній рослині та кількість зерен у бобі.  
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Негативні значення коефіцієнтів кореляції, які вказують на зворотний 

зв’язок, тобто зі збільшенням незалежної змінної залежна змінна 

зменшується, відмічено при дослідження ознак – кількість бобів на одній 

рослині та масою 1000 зерен (r=-0,37), і  кількість зерен на одній рослині            

(r=-0,17). 

Для вивчення взаємозв’язків у динаміці застосовується регресійний 

аналіз. Мета регресійного аналізу – встановити конкретну аналітичну 

залежність одного або кількох результативних показників від одного або 

кількох ознак-факторів. 

Отже, здійснивши множинний регресійний аналіз вирощування зерна 

квасолі сорту Буковинка впродовж 2007-2011 років, ми можемо подати 

множинну регресійну модель у такому вигляді: 

321 9120,08793,103386,44048,49 ххх   

де: Y – урожайність, т/га; х1 – кількість бобів на одній рослині, шт.;  х2 – 

кількість зерен у бобі, шт.; х3 – кількість зерен на одній рослині, шт. 

 Коефіцієнт множинної детермінації становить 1, отже результативний 

показник залежить від трифакторних на 100%. Коефіцієнт множинної 

кореляції 1,0 свідчить про функціональний зв'язок між показниками. 

54 0103,02564,00482,2 хх   

де: Y – урожайність, т/га; х4 – маса зерен на одній рослині, г;  х5 – маса      

1000 зерен, г. 

Коефіцієнт множинної кореляції (R) становить 0,94, що свідчить про 

дуже щільний зв'язок між ознаками, а коефіцієнт детермінації (R2 ) рівний  

0,89. 

Головною речовиною, що визначає високу харчову цінність квасолі та 

інших зернобобових культур, є білок. Важливу роль відіграють також цукри, 

жири і мінеральні речовини. На хімічний склад зерна квасолі значний вплив 

мають сортові особливості та система удобрення [382].  
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Дослідженнями, проведеними нами у 2007-2011 рр., встановлено, що 

на контролі (сорт Надія без використання біопрепаратів) вміст сирого 

протеїну складав 22,72%, сирого жиру – 1,71%, а сирої золи – 3,57%. За 

внесення фосфорних та калійних добрив в дозі Р60К60 якісні показники зерна 

квасолі сорту Надія змінювались, а саме: вміст сирого протеїну знижувався 

на 0,56%, а сирого жиру та сирої золи – підвищувався відповідно на 0,17 % та 

0,21% порівняно із контролем (табл. 7.17).  

Таблиця 7.17 

Хімічний склад зерна квасолі залежно від сорту та систем живлення, % 

на абсолютно суху речовину (середнє за 2007-2011 рр.) 

Удобрення 

Сорт 
Надія Буковинка 

вміст, % збір 
сирого 

протеїну, 
т/га 

вміст, % збір 
сирого 

протеїну, 
т/га 

сирий 
протеїн 

сирий 
жир зола сирий 

протеїн 
сирий 
жир зола 

Без добрив (к.) 22,72 1,71 3,57 0,47 23,15 1,64 3,61 0,54 
Р60К60 22,16 1,88 3,78 0,50 22,98 1,68 3,67 0,57 

N30Р60К60 23,35 1,64 3,52 0,54 23,84 1,57 3,52 0,61 
Ризобофіт 23,19 1,62 3,43 0,50 23,46 1,58 3,45 0,56 

Р60К60 + Ризобофіт 22,88 1,85 3,61 0,53 23,40 1,61 3,65 0,59 
N30Р60К60+ Ризобофіт 23,44 1,67 3,47 0,55 24,03 1,55 3,47 0,62 

Кристалон 22,97 1,68 3,52 0,51 23,32 1,60 3,63 0,59 
Р60К60 + Кристалон 22,09 1,85 3,81 0,51 23,12 1,63 3,70 0,61 

N30Р60К60+ Кристалон 23,48 1,60 3,52 0,57 23,95 1,56 3,49 0,64 
Ризобофіт + Кристалон 23,36 1,65 3,48 0,52 23,55 1,62 3,51 0,60 

Р60К60 + Ризобофіт+ Кристалон 22,17 1,76 3,84 0,53 23,17 1,60 3,76 0,62 
N30Р60К60+ Ризобофіт + Кристалон 23,61 1,70 3,51 0,59 24,12 1,59 3,44 0,65 

Примітка: (к.) – контроль. 

Внесення мінерального добрива в дозі N30Р60К60 на посіві квасолі сорту 

Надія підвищило вміст протеїну з 22,72 до 23,35%. Посилило вплив 

мінерального добрива в дозі N30P60K60 на підвищення вмісту сирого протеїну 

у зерні квасолі додаткове використання Ризобофіту і Кристалону. 

Відповідно, максимальний вміст сирого протеїну у зерні квасолі сорту Надія 

становив 23,61% і був виявлений на варіанті з обробкою насіння 

Ризобофітом, внесенням N30Р60К60 та позакореневим підживленням посівів 

Кристалоном. 
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Проведені біохімічні аналізи встановили вищий вміст сирого протеїну 

в зерні квасолі сорту Буковинка порівняно з сортом Надія. Так, на варіанті 

без використання добрив вміст сирого протеїну у зерні квасолі сорту 

Буковинка був 23,15%, що на 0,43% перевищувало показник контролю.  

Як і у квасолі сорту Надія, азотні добрива, Ризобофіт та Кристалон 

підвищили вміст сирого протеїну у зерні сорту Буковинка. На варіанті з 

використанням мінерального добрива в дозі N30Р60К60, Ризобофіту та 

Кристалону вміст сирого протеїну в зерні квасолі сорту Буковинка становив 

24,12% і це був найвищий показник у нашому досліді. На цьому ж варіанті 

удобрення сорт квасолі Буковинка забезпечив максимальний збір сирого 

протеїну в досліді – 0,65 т/га. 

Урожайність зерна квасолі в значній мірі залежить також від 

кліматичних умов. Частка участі фактора «погодні умови» у формуванні 

врожаю квасолі – 44,4% [492]. Квасоля звичайна добре переносить засуху 

після сходів до фази бутонізації. Критичним по відношенню до вологи в 

розвитку квасолі є період від цвітіння до достигання зерна. Через це в 

посушливі роки в цей період її урожайність різко знижується [382]. Саме такі 

несприятливі кліматичні умови склалися в 2012 р. Тому, в 2012 році, 

урожайність зерна квасолі була найнижчою з трьох років досліджень і 

становила 1,21-1,52 т/га відповідно до сорту та внесення добрив. Найвища 

урожайність була в 2013 р. – 2,36-3,03 т/га. Проте метою наших досліджень 

було також вивчення впливу внесення Екограну на продуктивність квасолі 

порівняно з варіантом без удобрення чи внесенням лише мінеральних 

добрив. Особливістю спеціально виготовлених органо-мінеральних добрив є 

те, що вони за своїм композиційним складом ефективні в дозах 1-4 т/га, тоді 

як в традиційних технологіях дози органічних добрив перевищували 40 т/га 

на фоні повного мінерального добрива [268].  

В Хмельницькій області набуло поширення органо-мінеральне добриво 

Екогран, виробництво якого налагодила птахофабрика корпорації «Авіс» 

(Кам’янець-Подільський район Хмельницької області). Дослідження, 
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проведені в Подільському державному аграрно-технічному університеті [28, 

29], показали, що нове органо-мінеральне добриво Екогран на основі 

пташиного посліду значно збільшило урожайність дослідних сортів сої.  

Нашими дослідженнями встановлено, що в середньому за три роки 

урожайність зерна квасолі на контролі (сорт Надія без удобрення) становила 

лише 1,93 т/га (табл. 7.18).  

Таблиця 7.18 

Урожайність квасолі залежно від сорту та удобрення, т/га 

С
ор

т 
(ф

ак
то

р 
В)

 

Удобрення (фактор А) 

Урожайність  
за роками,  

т/га 
Середнє за  
2011-2013 

2011 2012 2013 

Н
ад

ія
 

Без добрив – контроль  2,16 1,28 2,36 1,93 
N30Р60К60  + Кристалон 2,64 1,48 2,79 2,30 

Екогран, 1,5 т/га  2,51 1,37 2,59 2,16 
Екогран, 1,5 т/га  + Кристалон 2,59 1,42 2,78 2,26 

N30Р60К60  + Кристалон  + Екогран, 0,3 т/га 2,71 1,52 2,88 2,37 

Бу
ко

ви
нк

а Без добрив 2,28 1,21 2,44 1,98 
N30Р60К60 + Кристалон 2,88 1,32 2,95 2,38 

Екогран, 1,5 т/га 2,67 1,40 2,81 2,29 
Екогран, 1,5 т/га  + Кристалон 2,74 1,46 2,90 2,37 

N30Р60К60 + Кристалон + Екогран, 0,3 т/га 2,90 1,47 3,03 2,47 
 НІР05:  2011 р.   А – 0,09;  В – 0,10;  АВ  – 0,23; 2012 р.   А  – 0,09;  В – 0,10;   АВ – 0,20; 
               2013 р.   А – 0,10;  В – 0,12;  АВ  – 0,22; середнє  А – 0,08; В– 0,05; АВ – 0,11 

Примітка: (к.) – контроль. 

Внесення добрив суттєво підвищувало урожайність зерна квасолі. Так, 

у сорту квасолі Надія за внесення N30Р60К60 + Кристалон урожайність 

збільшувалася до 2,30 т/га, у сорту Буковинка – до 2,38 т/га, що було на 19,2 

та 20,2% більше порівняно з контролем. Внесення 1,5 т/га Екограну 

забезпечило дещо нижчу продуктивність зерна сортів квасолі, тобто 2,16 т/га 

сорту Надія та 2,29 т/га сорту Буковинка.  

Як відомо, Екогран містить у своєму складі ряд мікроелементів. Тому 

можна розраховувати на високу ефективність цього добрива і без 

використання Кристалону (комплексного добрива зі збалансованим 
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співвідношенням макро- та мікроелементів на хелатній основі). Ми детально 

проаналізували урожайність досліджуваних сортів квасолі на варіантах з 

самостійним внесенням Екограну та внесенням Екограну сумісно з 

Кристалоном. Встановлено незначний приріст урожайності зерна квасолі 0,1 

і 0,08 т/га від внесення Кристалону на фоні 1,5 т/га Екограну у квасолі сортів 

Надія і Буковинка відповідно.  

В середньому за 2011-2013 рр. найвищий рівень урожайності зерна в 

досліді забезпечило припосівне внесення Екограну в нормі 0,3 т/га на фоні 

мінерального удобрення (N30Р60К60) та обробки посівів Кристалоном, 

відповідно 2,37 т/га сорту Надія і 2,47 т/га сорту Буковинка [451]. 

 Двофакторний дисперсійний аналіз одержаних даних показав, що 

частка впливу фактора «удобрення» на урожайність зерна квасолі становила 

79%, фактора «сорт» – 7 %, взаємодії факторів «удобрення» – «сорт» – 1%  

(рис. 7.6.). 

 
  Рис. 7.6. Частка впливу удобрення та сорту на врожайність зерна 
квасолі, % (середнє за 2011-2013 рр.) 

 
Інші невраховані фактори становили 13%. 

Здійснивши  кореляційний аналіз впливу факторних ознак на 

урожайність зерна квасолі сорту Буковинка в період досліджень з 2011 по                 

2013 роки, встановили дуже високу тісноту зв’язку між результативною та 
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факторними ознаками: кількість зерен у бобі (r=0,99), маса зерен з однієї 

рослини (r=0,98), кількість бобів на одній рослині (r=0,97) та кількість зерен 

на одній рослині (r=0,97). Як бачимо, коефіцієнт кореляції тут наближений 

до 1,  це свідчить про функціональний зв’язок між даними ознаками. 

Натомість, кореляційний зв'язок між урожайністю зерна квасолі та масою 

1000 насінин є слабким та зворотним, значення коефіцієнта кореляції 

складає  -0,25. Даючи оцінку зв'язку факторної ознаки – маса 1000 зерен, слід 

зауважити, що абсолютно усі значення коефіцієнтів кореляції між даною 

ознакою та іншими досліджуваними ознаками вирощування зерна квасолі 

сорту Буковинка є оберненими та досить низькими, в межах -0,48 … -0,34 

(табл. 7.19). 

Таблиця 7.19 

Коефіцієнти кореляційної залежності між показниками елементів 

структури та урожайністю зерна квасолі сорту Буковинка  

(середнє за 2011-2013 рр.) 
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Кількість бобів на одній рослині, шт. 1,00 - - - - - 
Кількість зерен у бобі, шт. 0,99* 1,00 - - - - 
Кількість зерен на одній рослині, шт. 0,99* 0,99* 1,00 - - - 
Маса зерен на одній рослині, г 0,99* 0,99* 0,99* 1,00 - - 
Маса 1000 зерен, г -0,48* -0,34* -0,46* -0,45* 1,00 - 
Урожайність, т/га 0,97* 0,99* 0,97* 0,98* -0,25* 1,00 

Примітка: *  достовірно на 1 % рівні значущості. 
 

В той же час дуже тісний кореляційний зв’язок (r=0,99) спостерігаємо 

між показниками кількості бобів  та  кількості зерен у бобі, кількості зерен на 

одній рослині, та масою зерен на одній рослині. Коефіцієнт кореляції на рівні 
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0,99 характеризує також дуже високу тісноту зв’язку між ознаками кількість 

зерен у бобі та кількість зерен на одній рослині, а також маса зерен на одній 

рослині. Таке ж значення r=0,99 вказує на функціональну залежність між 

ознаками кількість зерен на одній рослині та маса зерен з однієї рослини. 

Досліджуючи  агротехнічну модель виробництва зерна квасолі, на 

результативну ознаку (урожайність зерна) впливає не один, а кілька факторів 

Між факторами існують складні взаємозв’язки, тому їхній вплив на 

результативну ознаку є комплексним, а не просто сумою ізольованих 

впливів. 

Багатофакторну регресійну модель вирощування зерна квасолі сорту 

Буковинка упродовж 2011-2013 років, ми можемо подати у вигляді лінійних 

рівнянь: 

21 3818,42818,06636,14 хх   

де: Y – урожайність, т/га; х1 – кількість бобів на одній рослині, шт.;  х2 – 

кількість зерен у бобі, шт. 

48759,37483,07183,0 3 хх   

де: Y – урожайність, т/га;  х3 – кількість зерен на одній рослині, шт.; х4 – маса 

зерен на одній рослині, г;  х5 – маса 1000 зерен, г. 

Коефіцієнт множинної детермінації для обох регресійних моделей 

становить 1, отже результативний показник залежить від факторних на 100%. 

Сукупний коефіцієнт множинної детермінації R2 = 1,0 свідчить про 

функціональний зв’язок між показниками. 

51379,09121,31 х  

де: Y – урожайність, т/га;  х5 - маса 1000 зерен, г.  

Коефіцієнт множинної кореляції (R) становить 0,25, що вказує на дуже 

слабкий зв’язок між ознаками, а коефіцієнт детермінації (R2 ) дорівнює  0,06. 

Це означає, що даний фактор практично не впливає на досліджуваний 

показник. 
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Внесення 1,5 т/га Екограну, порівняно з варіантом без удобрення, 

підвищувало вміст сирого протеїну в зерні сорту Надія на 0,22%. Сумісне 

використання Екограну та Кристалону підвищувало вміст сирого протеїну в 

зерні квасолі сорту Надія на 0,30% порівняно з контролем. Проте внесення 

мінерального добрива в дозі N30Р60К60 та Кристалону підвищило вміст сирого 

протеїну в зерні квасолі сорту Надія на 0,81% порівняно з контролем, тобто 

до 23,96% (табл. 7.20).  

Таблиця 7.20 

Хімічний склад зерна сортів квасолі залежно від використання Екограну 

(середнє за 2011-2013 рр.) 

С
ор

т 

Удобрення 

Вміст в абсолютно сухій 
речовині, % 

Збір 
сирого 

протеїну, 
т/га 

сирий 
протеїн 

сирий 
жир зола 

Н
ад

ія
 

Без добрив (к.) 23,15 1,64 3,44 0,45 
N30Р60К60  + Кристалон 23,96 1,60 3,32 0,55 

Екогран, 1,5 т/га  23,37 1,56 3,50 0,50 
Екогран, 1,5 т/га  + Кристалон 23,45 1,59 3,47 0,53 

N30Р60К60  + Кристалон  + Екогран, 0,3 т/га 24,15 1,48 3,41 0,57 

Бу
ко

ви
нк

а Без добрив 24,02 1,55 3,51 0,48 
N30Р60К60  + Кристалон 24,67 1,46 3,53 0,59 

Екогран, 1,5 т/га  24,23 1,52 3,47 0,55 
Екогран, 1,5 т/га  + Кристалон 24,35 1,40 3,52 0,58 

N30Р60К60  + Кристалон  + Екогран, 0,3 т/га 24,88 1,37 3,55 0,61 
Примітка: (к.) – контроль. 

Проте це був не найкращий показник у досліді. Максимальний вміст 

сирого протеїну в зерні квасолі сорту Надія (24,15%) забезпечило внесення 

мінерального добрива в дозі N30Р60К60, Кристалону та 0,3 т/га Екограну. Як в 

дослідженнях 2007-2011 років, так і в середньому за 2011-2013 рр. вищим 

вмістом сирого протеїну, порівняно з сортом квасолі Надія, характеризувався 

сорт Буковинка. На варіанті без використання добрив вміст сирого протеїну в 

зерні квасолі сорту Буковинка становив 24,02%, що на 0,87% перевищувало 

контроль. Максимальний вміст сирого протеїну в зерні квасолі (24,88%) 
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забезпечило удобрення посіву квасолі сорту Буковинка мінеральним 

добривом в дозі N30Р60К60, Кристалоном та Екограном (0,3 т/га).  

Максимальний збір сирого протеїну в досліді (0,61 т/га) забезпечило 

комплексне удобрення посіву квасолі сорту Буковинка мінеральним 

добривом в дозі N30Р60К60, Кристалоном та Екограном (0,3 т/га).   

Висновки до розділу: 

- з досліджуваних сортів максимальну зернову продуктивність 

(3,82 т/га) формував сорт гороху Елегант у варіанті оранки за обробки 

насіння Ризогуміном та внесенні мінерального добрива в дозі N30P60K60 і 

Кристалону; 

- максимальну урожайність зерна забезпечили сорти гороху Отаман та 

Чекбек за застосування комплексу біопрепаратів (Ризобофіт +  

Фосфоентерин + Біополіцид) – 4,10 та 4,11 т/га відповідно;  

- найбільший показник урожайності зерна сої в середньому за 2007-

2011 рр. забезпечило проведення зяблевої оранки та удобрення сорту 

Артеміда мінеральним добривом в дозі N30P60K60 з внесенням Кристалону і 

обробкою насіння Ризогуміном – 3,45 т/га; 

- в середньому за 2012-2015 рр. найбільш продуктивним був сорт сої 

Омега вінницька, який забезпечив урожайність зерна 3,62 т/га при 

використанні мікродобрив Вуксал; 

- найвищий рівень урожайності зерна квасолі (2,69 т/га) забезпечив 

сорт Буковинка при інокуляції насіння Ризобофітом, внесенні мінерального 

добрива в дозі N30P60K60 та дворазовому позакореневому підживленні посівів 

Кристалоном; 

- при вивченні ефективності органо-мінерального добрива Екогран 

встановлено, що найвищий рівень урожайності зерна квасолі забезпечило 

припосівне внесення цього добрива в нормі 0,3 т/га на фоні мінерального 

удобрення (N30Р60К60) та обробки посівів Кристалоном, відповідно 2,37 т/га 

сорту Надія і 2,47 т/га сорту Буковинка. 
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 РОЗДІЛ 8.  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ СОРТІВ ГОРОХУ, СОЇ ТА КВАСОЛІ В УМОВАХ 

ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО  

 

8.1. Агрокліматичні та ґрунтові ресурси регіону проведення 

досліджень для реалізації сортового біологічного потенціалу урожайності 

зернобобових культур 

 

Агрокліматичні ресурси та забезпеченість ними ґрунтово-кліматичних 

зон України стосовно до потреб рослин дозволяють вирішувати низку 

проблем щодо вирощування польових культур, спеціалізації 

сільськогосподарського виробництва, агроекотехнологій, їх продуктивної 

ефективності. Переважна більшість агрокліматичних та агрогідрологічних 

ресурсів є важливим чинником для обґрунтування ведення і обґрунтування 

особливостей сільськогосподарського виробництва. Серед цих особливостей 

провідною є невизначеність наслідків діяльності на її початку. Вона 

зумовлена багатофакторною, багаторівневою залежністю всіх заходів від 

погоди і клімату. Іншою особливістю ведення сільського господарства є 

сезонність польових процесів і робіт за річним циклом надходження сонячної 

радіації, динаміки температури повітря та кількості опадів. Відповідно до 

циклічних змін цих чинників формуються особливості агроекотехнологій, 

систем землеробства, структури та вегетації польових культур. Сезонні 

особливості сільськогосподарського виробництва у поєднанні з 

агрометеорологічною та агрокліматичною залежністю свідчать про високу та 

сталу потребу у ній сільськогосподарського виробництва [216].  

За допомогою цієї інформації вирішуються розрахункові, планові і 

поточні завдання виробництва, для чого необхідні дані про початок, 

закінчення та тривалість сезону і періодів з від’ємною та позитивною 

температурами, вегетаційного та, насамперед, періоду з активною 
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вегетацією. Саме сезонність сільськогосподарських робіт зумовлена 

циклічністю агрокліматичних ресурсів. Провідними їх показниками є річний 

хід сонячної радіації та залежної від неї динаміки температури повітря і 

поверхні ґрунту. Різноманітністю агрокліматичних ресурсів та 

особливостями механізму їх впливу на об’єкти і агроекосистеми зумовлена 

також багатофакторність товарного виробництва. Тому вона є наслідком 

своєрідних взаємозв’язків і їх певних ознак із властивостями рослин, 

сонячної радіації, теплового фактора, атмосферного та ґрунтового 

зволоження [216].  

Багатогранність зернового виробництва проявляється у його галузевих 

та регіональних особливостях. Кліматичні й агрогідрологічні ресурси 

визначають склад, структуру, розташування, спеціалізацію культур, типи 

сівозмін, структуру посівних площ. Внутрішньогосподарські особливості 

зумовлюються зональною структурою агрокліматичних ресурсів, 

періодичною повторюваністю несприятливих явищ погоди. 

Потенціал агрокліматичних ресурсів, поряд із обсягом, вміщує ступінь 

їх сприятливості щодо сільськогосподарських культур. Він є ознакою певної 

місцевості, визначає спеціалізацію та зумовлює межі інтенсифікації 

технологій сільськогосподарського виробництва. Зональна структура 

агрокліматичних ресурсів задовольняє загальні потреби певних культур на 

відповідному рівні. Найпоширенішим засобом відображення їх загальної 

потреби є показники сум позитивної, ефективної та активної температури за 

вегетаційний цикл кожної культури. Тому за їх біологічними ознаками 

визначають можливості вирощування культури у певній місцевості. Проте 

майже однакові за показниками агрокліматичні ресурси у вегетаційний 

період або у період активної вегетації можуть зумовлювати різний рівень 

зернової продуктивності, що залежить від співпадання динаміки цих 

показників і потреби культур для сільськогосподарського виробництва. 

Агрокліматичні ресурси Лісостепу західного дозволяють певним чином 

вирішити проблему невизначеності наслідків діяльності, сезонності, 
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багатофакторності, особливостей зернобобових культур для  

сільськогосподарського виробництва. Тому загальні ознаки агрокліматичних 

ресурсів регіону вміщують терміни початку і закінчення, тривалість 

холодного і теплого, вегетаційного періоду та періоду активної вегетації. 

Вони визначаються тривалістю сонячного сяйва, інтенсивністю надходження 

тепла та кількістю опадів у відповідні періоди. 

Посів, як фотосинтезуюча система за інтенсивного вирощування 

польових культур може поглинати 2-3 і навіть більше відсотків ФАР. 

Звичайні ж коефіцієнти використання ФАР становлять лише 1,2-1,5 % [418]. 

До основних причин такого зниження належать: втрати у процесі 

формування урожаю (дихання); недостатнє використання посівом ФАР 

впродовж вегетації; відсутність кількісної, часової і просторової кореляції у 

використанні радіації і решти зовнішніх факторів (вологи, поживних 

речовин) [417].  

Неповне використання ФАР посівами сої та квасолі в наших 

дослідженнях пов’язано з комплексом факторів. Так, на початку 

вегетаційного періоду (травень), коли у ґрунті достатньо вологи та 

інтенсивність освітлення висока, лімітуючим фактором є відносно слабкий 

розвиток площі листкової поверхні. У липні та серпні, коли площа лискової 

поверхні досягає максимуму, часто ефективність використання ФАР цими 

культурами гальмується дефіцитом вологи. 

Все рослинництво являє собою комплексну систему найкращого 

використання фотосинтетичної радіації рослинами. З цієї точки зору кожен 

захід, що має за мету збільшення урожайності, виявляється ефективним у 

такому випадку: 1) якщо він дає можливість одержувати у посівах культур 

площу листя, яка швидко розвивається і досягає значних розмірів; 2) якщо 

він підвищує інтенсивність і продуктивність кожного квадратного метра 

площі листя і зберігає їх в активному стані найтриваліший період; 3) якщо 

він сприяє найкращому використанню продуктів фотосинтезу спочатку на 
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посилений ріст листя, коріння і стебел, а потім на ріст і формування 

господарсько цінних органів (зерно, боби, плоди і т. д.) [418].  

Урожаї зерна польових рослин створюються в результаті живлення. 

Засвоєння елементів мінерального живлення, вміст яких складає 5-10% сухої 

маси урожаю, можливе тільки за наявності фотосинтезу: для надходження 

мінеральних речовин з ґрунту в рослини потрібна енергія, а першоджерелом 

її є фотосинтез. Крім того, засвоєння елементів мінерального живлення 

полягає не тільки в їх надходженні і пересуванні у рослині, але й у включенні 

їх у склад органічних речовин та участі в їх синтезі і перетворенні [418]. 

Особливістю зернобобових культур є відносно слабка їх реакція на 

фактори інтенсифікації, тобто на високий рівень удобрення та агротехніки. У 

зернобобових культур питома маса зерна в загальному біологічному урожаї 

буває низькою і дуже нестабільною по роках.  

За даними чеських дослідників [417], швидкість фотосинтезу у листках 

і прилистках стебла та інших вегетативних частин рослини гороху приблизно 

однакова. Показники асиміляції створками бобів на світлі були позитивними 

лише у молодих бобів (у фазі зелених бобів), в наступні строки вони були 

від’ємними. Вміст хлорофілу вищим був у листках, ніж у прилистках. Вусики 

містять приблизно на 1/3 хлорофілу менше, ніж листочки. Вивчення вмісту 

сухої речовини показало більш економне розподілення асимілянтів у 

низькорослих сортів. Основна частина їх накопичується в листках і стеблах 

для подальшого формування урожаю зерна і цим визначається їх висока 

продуктивність.  

Ще одним важливим фактором, що впливає на розподілення продуктів 

асиміляції в рослинах, є екологічні і погодні умови регіону. Наприклад, в 

різні роки досліджень  питома маса зерна гороху становила 42% при урожаї 

надземної маси 9,4 т/га; 31% – при урожаї надземної маси 10,8 т/га; 57% при 

урожаї надземної маси 9,2 т/га [417]. 

Розподіл асимілянтів прослідковується через кількість сухої маси в 

різних частинах рослини. Часто для характеристики показника їх розподілу 
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при дозріванні багатьох сільськогосподарських культур, в тому числі 

зернобобових, використовують індекс урожаю (збиральний індекс). Індекс 

урожаю – це відношення маси насіння до загальної біомаси при дозріванні. У 

середньому цей показник становить 0,50 і змінюється в межах від 0,35 до 

0,65. Зміщення у розподілу асимілянтів від вегетативних до репродуктивних 

органів призводить до підвищення урожайності. Тому занадто облистяні 

посіви зернобобових культур ведуть до зменшення зернової продуктивності 

[163]. 
 

8.2. Перспективи і баланс виробництва зерна гороху, сої та квасолі 
 

Серед зернобобових культур горох займає найбільші посівні площі – 

майже 5 млн. га, що становить приблизно 30% світової площі. Таке вагоме 

поширення культури гороху пояснюється його високою зерновою 

урожайністю та цінними продовольчими і кормовими якостями [385].  

В Україні горох вирощують в усіх зонах, найбільше – у Лісостепу (55% 

від загальної площі), Степу (25%), решту – на Поліссі [386]. Щорічно  

спостерігаються постійні коливання обсягів виробництва гороху. 

Найбільший валовий збір зерна гороху отриманий у 2006 році з площі 

327 тис. га зібрано 653 тис. т зерна при врожайності 20 ц/га. Такого рівня не 

вдалося досягти у наступні роки, найбільш неврожайним з яких виявився 

2007 рік. У тому 2007 році валовий збір гороху становив 268 тис. т., при 

цьому площа до збирання дорівнювала 247 тис. га, а врожайність – 10,9 ц/га. 

У 2011 році виробництво гороху сягало 364 тис. т, що на 20% менше 

попереднього 2010 року. Площа до збирання була на рівні 245 тис. га, 

урожайність – 14,9 ц/га. В 2006-2012 рр. горох, за зниження вимог до 

технології вирощування, був низькорентабельною культурою [245]. 

У 2016 р. економічна привабливість виробництва зерна гороху зросла. 

Саме через це у 2016 р. в Україні зафіксовано найбільші посівні площі за 

останні 5 років під горохом – 320 тис. га [285]. У 2016/17 маркетинговому 

році Україна може поставити на зовнішні ринки рекордний обсяг зерна 
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гороху, майже вдвічі перевищивши попередній показник експорту, який був 

зафіксований у 2006/07 маркетинговому році і становив 257,2 тис. т. 

Збільшення експортних замовлень сприяло великому валовому збору 

зернобобових у 2016 році – майже 750 тис. т проти минулорічних 378 тис. т. 

Урожай зерна гороху 2016 року також був найбільший, принаймні за останні 

десятиліття. Нарощуванню виробництва зерна гороху сприяв ряд причин, 

перш за все хороший експортний попит на культуру за відносно високих цін. 

Якщо за останні три роки світові ціни на пшеницю, ячмінь і кукурудзу 

(основні зернові українського аграрного експорту) знизилися більш ніж 

удвічі, то горох подешевшав лише на третину, і в минулому 2015-2016 

маркетинговому році середня експортна ціна на нього, за даними експертів, 

сягала 360 дол./т на базисах FOB/CIF.  

Таким чином, в наступні роки горох представлявся вітчизняним 

сільгоспвиробникам однією з найбільш вигідних культур для вирощування, 

через що посівну площу під нього в 2016 році збільшили в порівнянні з 2015 

роком майже на 40 %, до 234 тис. га. В збільшення валового збору зробили 

свій внесок технологія і оптимальна погода, в результаті чого середня 

урожайність зерна гороху становила близько 2,5 т/га – майже на 0,5 т/га 

більше, ніж у 2015 році [410]. 

Динаміка вирощування сої у світі: у 1960 р. виробляли 31 млн. т сої, у 

2002 – 184,9 млн. т, а 2014 р. – 268,8 млн. т. відбулося зростання майже у 

9 разів. Межу у 100 млн. га посівна площа сої вперше досягла у 2009 р. 

Вирощували цю культуру в основних землеробських регіонах у 90 країнах, а 

її світове виробництво за обсягами посіло четверте місце в світі. після 

кукурудзи, пшениці і рису. Необхідно зазначити, що Україна входить у 

десятку найбільших країн виробників сої в світі [170]. 

В 2015 р. українські агровиробники зібрали 3,93 млн. т сої. При цьому 

найвищий валовий збір цієї культури був у Хмельницькій (497,3 тис. т), 

Полтавській (475 тис. т) та Київській (351,6 тис. т) областях. А найвища 
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урожайність відмічена у Херсонській (3,3 т/га), Запорізській (3,0 т/га) та 

Закарпатській (2,98 т/га) областях (рис. 8.1). 

 
Рис. 8.1. Урожайність зерна сої в Україні по областях у 2015 р., т/га [410] 

 

Під урожай сої 2016 р. сільськогосподарські виробники України засіяли 

1694,4 тис. га, або 84,6% від минулорічної посівної площі. У структурі 

посівів країни частка сої у 2016 р. дещо знизилася – до 9,1% порівняно з 

10,7% у 2015 р. Однак, не дивлячись на зменшення посівних площ під соєю, 

валовий збір соєвих бобів очікувався не меншим, ніж у 2015 р. Адже дещо 

несприятливий через свою посушливість 2015 рік дозволив одержати 

урожайність сої в середньому по Україні не вищу 1,86 т/га (рис. 8.2). 



 
 

290 

 
Рис. 8.2. Площа посіву сої в Україні по областях у 2016 р., тис. га [410] 

 

У світі, за даними USDA, в 2015/16 маркетинговому році поставки 

соєвих бобів у Європу з Південної Америки скорочені [410]. 

Квасоля – традиційна культура України. На жаль, в останні десятиріччя 

площі під цією культурою були незначні, вирощували її в основному на 

присадибних ділянках. За даними Державної статистичної служби України, 

за підсумками 2014 року виробництво квасолі становило 43,3 тис. т, що 

майже на 20 % перевищує рівень попереднього року та досягло рекордного 

рівня. Упродовж 2011-2014 рр. виробництво квасолі зростало від 28,8 до 

43,3 тис. т. У 2015 р. виробництво квасолі досягло 50 тис. т [285].  

До основних факторів технології, що впливали на обсяги виробництва, 

належать врожайність та площа вирощування культури. Так, у 2015 році 

квасолю вирощували на площі 28,7 тис. га, що більше від попереднього року 

на 13%. При цьому за останні роки площа під культурою не перевищувала 
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показника 2015 р. Фактична урожайність квасолі за всіма категоріями 

господарств України суттєво поступається біологічній. Якщо потенційна 

врожайність сортів квасолі перевищує 2,5 т/га, то фактична перебувала у 

межах 1,7 т/га. До того ж, в окремі роки вона не перевищувала 1 т/га 

(рис. 8.3). 

 
 

Рис. 8.3. Динаміка виробництва квасолі в Україні [243] 
  
У 2014 р. урожайність культури становила 1,51 т/га, що на 0,08 т/га 

більше за попередній рік. За підсумками 2016 року сільськогосподарськими 

підприємствами зібрано 7,1 тис. т квасолі з площі 4,5 тис. га. При цьому 

урожайність зерна квасолі становила 1,57 т/га, що вище лише на 0,07 т/га 

порівняно з приватними господарствами. Розширення промислового 

виробництва квасолі обумовлене зростаючим попитом на неї внутрішнього 

та світового ринку. При цьому квасоля, вирощена у господарствах власників 

не завжди відповідає потребам та нормам комерційних компаній та 

переробних підприємств. На ринку затребуваними є значні товарні партії, 

кратні машинним нормам, тобто від 4-5 і більше тонн. При цьому зерно має 

належати одному сорту, щоб бути однорідною за розміром, кольором, 
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структурою, якісними показниками тощо. Цього можна досягти при 

польовому вирощуванні квасолі або організації її вирощування в 

фермерських господарствах через створення спеціалізованих кооперативів. 

Використання одного-двох сортів забезпечить однорідність продукції, а 

дотримання інтенсивної технології вирощування – її якість.  

Виходячи з того, що більшість площ квасолі в попередні роки 

вирощувалася на присадибних ділянках, на внутрішньому ринку країни 

сформувався дефіцит її товарної пропозиції. У наступні роки, за умов її 

вирощування на полях сівозміни, попит внутрішнього ринку зможе 

перевищити існуючу пропозицію. До того ж, вітчизняні виробники матимуть 

можливість особисто або через закупівлю реалізовувати вирощену 

продукцію на зовнішніх ринках, оскільки попит світового ринку на боби 

квасолі знаходиться на високому рівні.  

Ціни внутрішнього ринку на квасолю змінюються впродовж сезону. 

Найнижча цінова пропозиція під час збирання квасолі щорічного врожаю 

спостерігається в період з серпня місяця. Далі спостерігається поступове 

зростання ціни впродовж вересня до збирання врожаю. На початку сезону 

2014 року квасолю продавали за ціною від 10-14 грн./кг. Проте до березня 

2015 року товарна продукція подорожчала до 25-35 грн. При цьому має 

значення сорт, вид квасолі, обсяг товарної пропозиції, місце продажу тощо 

[243]. 

Основними показниками виробництва зерна квасолі виступають 

привабливі ціни, а також стабільний експортний попит. В основному 

квасоля, в попередні роки, вирощувалася у невеликих приватних і 

фермерських господарствах – близько 95%, проте якість цілком 

влаштовувала як внутрішніх, так і деяких закордонних покупців. Традиційно, 

впродовж ХІХ-ХХ століття, квасоля вирощувалася більше у західних 

областях України. У 2014 році понад 40% української квасолі було 

вироблено в трьох областях: Івано-Франківській, Тернопільській та 

Хмельницькій [240] (рис. 8.4) . 
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Рис. 8.4. Вирощування квасолі в Україні, тис/га [240] 

 
Оскільки основними виробниками квасолі є приватні господарства 

населення, то квасолю вітчизняного виробництва реалізують здебільшого на 

місцевих селянських ринках. Ціни на неї коливаються в межах від 30 до 

50 грн./кг. У роздрібній мережі трапляється зерно квасолі імпортного 

виробництва, яке відповідає визначеним світовим стандартам та має 

необхідні сертифікати, тому ціна на неї становить від 60 грн/кг і вище. 

Загалом цінова політика внутрішнього ринку на квасолю стимулюватиме її 

подальше виробництво. Квасоля у перспективі залишатиметься привабливою 

зернобобовою культурою Лісостепу України [243]. 

 

8.3. Основні елементи програмування і прогнозування урожайності 

зернобобових культур 

 

В основу програмування урожайності покладено метод балансу 

головних факторів життєдіяльності рослин – надходження сонячної радіації, 

запаси води в грунті, кількість тепла, елементів живлення та ін. [146]. 

Дослідники [420] виділяють десять принципів програмування врожаїв 

сільськогосподарських культур. Зазначені принципи включають визначення 
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врожайності за приходом ФАР, біокліматичними показниками, 

вологозабезпеченістю, фотосинтетичним потенціалом посіву, потенційними 

можливостями культури (сорту), забезпеченістю та ефективним 

використанням добрив з одночасним підвищенням родючості ґрунтів. 

Визначивши величину запрограмованого урожаю, з врахуванням біологічних 

особливостей культури і агрохімічних властивостей ґрунту можна 

розрахувати необхідні норми добрив і за рахунок застосування інтенсивної 

технології та забезпечити гарантовані урожаї польових культур і, як наслідок, 

найбільш повно використати біокліматичний потенціал кожного регіону 

[185].  

Однак в існуючих ринкових відносинах проблема полягає не тільки і не 

стільки в оптимізації умов розвитку рослин за основними факторами росту, а 

й в економічній доцільності цієї оптимізації. Тобто в кожному конкретному 

випадку рівень оптимізації умов визначається наявною ціною та 

економічною ситуацією [420]. 

Слід чітко відрізняти програмування врожаїв від їх планування і 

прогнозування. Програмування передбачає керування процесом формування 

врожаю шляхом оптимізації значень регульованих факторів. Деякі 

дослідники та науковці [411] виокремлюють такі етапи програмування 

врожаю: 

- проведення багаторічного комплексного наукового пошуку з метою 

визначення основних лімітуючих факторів у даних умовах та їх вплив на 

врожайність культури шляхом проведення багатофакторних польових 

дослідів, що було зроблено нами в період проведення досліджень; 

- розробка наукових основ технологій вирощування сільськогосподарських 

культур з урахуванням запрограмованої врожайності (нами розроблені 

окремі заходи технології вирощування гороху, сої і квасолі); 

- обов’язкове, своєчасне та якісне проведення комплексу заходів, 

передбачених технологічною картою з урахуванням погодних умов (в наших 

дослідженнях враховувалися умови регіону); 
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- контроль за ростом і розвитком рослин та коригування продукційного 

процесу. 

Впродовж досліджень нами проводилися біометричні виміри і 

фенологічні спостереження за культурами. 

 Планування – це перший етап програмування, який ґрунтується на 

досягнутому рівні врожайності культури в господарстві чи регіоні з 

перевищенням ризиків на певний відсоток. Прогнозування – це науково 

обґрунтоване передбачення продуктивності сільськогосподарських культур 

на рік, ряд років чи перспективу. Основою для його складання є багаторічні 

попередні дані після їх кореляційного і регресійного аналізу [420]. 

Маючи дані щодо калорійності біомаси рослин і приходу ФАР, можна 

щорічно визначити потенційний урожай культури за формулою: 

ПУ=КФАР·КТ·ΣQ    , де 
              g 

ПУ – потенційний урожай у сухому (за державним стандартом) стані, т/га, 

при оптимальних для зони метеорологічних і агротехнічних умов; Кф – 

коефіцієнт використання ФАР, виражений у частках одиниці (ККД ФАР 4% 

становить у частках одиниці 0,04); Kт – коефіцієнт господарської 

ефективності врожаю, який показує частку корисної частини врожаю в 

загальній біомасі; ΣQ – кількість ФАР, що надходить за період вегетації, 

кДж/кг; g – калорійність біомаси рослин, кДж/кг.  

Для прикладу: 

1. Вегетаційний період гороху (сходи 16.ІV, дозрівання 04.VІІ ) складав 

15 днів квітня, 31 день травня, 30 днів червня та 4 дні липня. Прихід ФАР за 

цей період склав 78,3•108 кДж/га. Калорійність біомаси становить            

16,76•106 кДж/т. Кт визначили шляхом ділення показника (частини) основної 

продукції на суму частин основної, побічної продукції та стеблових і 

кореневих решток: 1:2,8=0,357. Стандартна вологість зерна гороху становить 

14%, для перерахунку на стандартну вологість використали формулу:  
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.415,0
%86

%100357,0



  Отже, потенційна урожайність зерна гороху 

становитиме:  

 
2. Вегетаційний період сої (сходи 11.V, дозрівання 07.Х) складав 21 

день травня, 30 днів червня, 31 день липня, 31 день серпня та 7 днів вересня. 

Прихід ФАР за цей період склав 118,1•108 кДж/га. Калорійність біомаси 

становить 16,76•106 кДж/т. Кт визначили шляхом ділення показника 

(частини) основної продукції на суму частиносновної, побічної продукції та 

стеблових і кореневих решток: 1:3,5=0,286. Стандартна вологість зерна сої 

становить 12%, для перерахунку на стандартну вологість використали 

формулу:  .325,0
%88

%100286,0



  Отже, потенційна урожайність зерна сої 

становитиме: 

 
3. Вегетаційний період квасолі (сходи 17.V, дозрівання 09.VІІІ) складав 

15 днів травня, 30 днів червня, 31 день липня та 9 днів серпня. Прихід ФАР за 

цей період склав 90,3•108 кДж/га. Калорійність біомаси становить 16,76•106 

кДж/т. Кт визначили шляхом ділення показника (частини) основної продукції 

на суму частин основної, побічної продукції та стерньових і кореневих 

решток: 1:3,1=0,323. Стандартна вологість зерна квасолі становить 14%, для 

перерахунку на стандартну вологість використали формулу:  

.415,0
%86

%100323,0



  Отже, потенційна урожайність зерна квасолі буде 

становитиме:  
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 Отже, в умовах проведення досліджень основними обмежуючими 

факторами продуктивності зернобобових культур була природна родючість 

ґрунту та забезпеченість вологою.  

Відомо [330, 480], що використання добрив під зернобобові культури 

забезпечує зниження витрат води на формування одиниці урожаю. Проте за 

підвищення врожайності сумарне водоспоживання збільшується. 

Оптимізація кореневого живлення рослин за рахунок внесення мінеральних 

добрив дозволяє суттєво розширити діапазон ґрунтової вологи, що стає більш 

доступною рослинам, і за рахунок цього збільшити водоспоживання посівів в 

умовах недостатнього зволоження, що забезпечує їхню високу 

продуктивність.  

Доведено, що застосування фосфорних та калійних добрив під 

зернобобові культури може суттєво підвищити ефективність використання 

вологи шляхом поліпшення росту і розвитку листя і коріння. Наприклад, 

внесення фосфорних добрив у посушливих регіонах підвищило ефективність 

використання вологи на 15-20% під пшеницею та 41-99% під горохом [83].  

Тому особливе значення для забезпечення високої продуктивності цих 

культур має підбір найбільш адаптованих сортів та раціональна система 

удобрення. Адже різні сорти зернобобових культур характеризуються різним 

транспіраційним коефіцієнтом, який є функціональною складовою 

коефіцієнта сумарного водоспоживання. Також чим інтенсивніший сорт, тим 

більшим є коефіцієнт використання елементів живлення. Крім того, відомо, 

що з підвищенням рівня зволоження урожайність зернобобових культур без 

застосування добрив збільшується за рахунок підвищення рівня 

використання елементів живлення з ґрунту. Що стосується вибору 

оптимальної норми удобрення під кожну культуру, то тут необхідно [135] за 

результатами експериментальних даних польового досліду розрахувати 

максимальний комплексний показник і визначити оптимальні норми добрив з 

відповідним рівнем урожайності, прибутковості та енергоємності. 
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За запасами продуктивної вологи в ґрунті розраховують дійсно 

можливу врожайність або кліматично забезпечений врожай за 

вологозабезпеченістю посівів: 

 

TK
W=бсДМУа 100... , де 

ДМУа.с.б. – дійсно можлива врожайність абсолютно сухої біомаси за 

ресурсами вологи, ц/га; 

ТК – транспіраційний коефіцієнт. Відомо, що кількість води (г), яка 

витрачається на створення рослинами 1 г сухої речовини, називається 

транспіраційним коефіцієнтом, величина його коливається в межах від 200-

300 до 800-900 і більше [99]. 

W – запаси продуктивної вологи, мм. Визначення самої величини 

продуктивної вологи є питанням досить складним, оскільки необхідно 

визначити її кількість на початок вегетаційного періоду в кожних реальних 

умовах [262]. Найпростіше запас продуктивної вологи визначають за 

формулою:  

ПВ=ВН+µА, де 

ВН – запас продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту на початок 

вегетаційного періоду культури, мм; 

А – атмосферні опади за вегетаційний період культури, мм; 

µ – коефіцієнт використання атмосферних опадів, який складає 0,7-0,8. 

Слід зазначити, що як початкові запаси продуктивної вологи в ґрунті, 

так і атмосферні опади у вегетаційний період змінюються за роками в дуже 

широких межах [421].  

У більшості років досліджень сівбу гороху здійснювали наприкінці 

третьої декади березня або у першій декаді квітня. Відповідно, запаси 

продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту на кінець третьої декади 

березня в середньому становили 193 мм. Максимальна кількість опадів за 

період вегетації гороху була у 2010 р. – 313 мм, мінімальна кількість опадів 
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була у 2015 р. – 73 мм, середня – 209 мм. Тому визначені нами запаси 

продуктивної вологи становили: 

ПВmax = ВН + μАmax = 193 + 0,7 х 313 = 412,1 мм 

ПВсер = ВН + μАсер = 193 + 0,7 х 209 = 339,3 мм 

ПВmin = ВН + μАmin = 193 + 0,7 х 73 = 244,1 мм. 

Отже, дійсно можлива урожайність сухої біомаси гороху при ПВmax, 

ПВсер, ПВmin може становити відповідно: 

 

 

 
 
Знаючи співвідношення частин основної та побічної продукції у 

загальному врожаї (1:1,2) та стандартну вологість основної продукції (14%), 

нами встановлено, що дійсно можлива урожайність зерна гороху може 

становити 5,25, 4,33 та 3,11 т/га відповідно. 

В наших дослідженнях запаси продуктивної вологи в метровому шарі 

ґрунту на кінець третьої декади квітня в середньому становили 182 мм. 

Максимальна кількість опадів за період вегетації сої була у 2010 р. – 519 мм, 

мінімальна кількість опадів була у 2015 р. – 114 мм, середня – 342 мм. Тому 

визначені нами запаси продуктивної вологи становили: 

ПВmax = ВН + μАmax = 182 + 0,7 х 519 = 545,3 мм 

ПВсер = ВН + μАсер = 182 + 0,7 х 342 = 421,4 мм 

ПВmin = ВН + μАmin = 182 + 0,7 х 114 = 261,8 мм. 

Отже, дійсно можлива урожайність сухої біомаси сої при ПВmax, ПВсер, 

ПВmin може становити відповідно: 
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Знаючи співвідношення частин основної та побічної продукції у 

загальному врожаї (1:1,5) та стандартну вологість основної продукції (12%), 

нами встановлено, що дійсно можлива урожайність зерна сої може становити 

5,51, 4,26 та 2,65 т/га відповідно. 

У більшості років досліджень сівбу квасолі здійснювали наприкінці 

третьої декади квітня. Відповідно, запаси продуктивної вологи в метровому 

шарі ґрунту на кінець третьої декади квітня в середньому становили 182 мм. 

Максимальна кількість опадів за період вегетації квасолі була у 2010 р. – 

383 мм, мінімальна кількість опадів була у 2015 р. – 68 мм, середня – 225 мм. 

Тому, визначені нами запаси продуктивної вологи становили: 

ПВmax = ВН + μАmax = 182 + 0,7 х 383 = 450,1 мм 

ПВсер = ВН + μАсер = 182 + 0,7 х 225 = 339,5 мм 

ПВmin = ВН + μАmin = 182 + 0,7 х 68 = 229,6 мм. 

Отже, дійсно можлива урожайність сухої біомаси квасолі за ПВmax, 

ПВсер, ПВmin буде становити відповідно: 

 

 

 
Знаючи співвідношення частин основної та побічної продукції у 

загальному врожаї (1:1,3) та стандартну вологість основної продукції (14%), 

нами встановлено, що дійсно можлива урожайність зерна квасолі може 

становити 4,79, 3,62 та 2,44 т/га відповідно. 

Окрім надходження ФАР та наявності продуктивної вологи, урожайність 

зернобобових культур обмежується також природною родючістю ґрунту. 

Розрахувати можливу урожайність сільськогосподарської культури, яку 

можливо одержати без внесення добрив, можна провести балансовим методом 
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та з урахуванням окупності 1 бала бонітету ґрунту продукцією. Балансовий 

метод полягає в тому, що врожайність культури визначається можливим 

використанням азоту, фосфору та калію з ґрунту, розрахованим через винос цих 

елементів живлення урожаєм за відповідною формулою [420]: 

С10
ГhОМКУ




 , де 

У – урожай зерна культури, який може бути одержаний за рахунок 

використання з ґрунту елементу живлення, т/га; К – коефіцієнт використання 

культурою елементу живлення із ґрунту, %; ОМ – об’ємна маса ґрунту, т/м3; 

h– глибина розрахункового шару ґрунту, см; Г – вміст елементів живлення в 

ґрунті, мг/г ґрунту; С – винос поживного елементу врожаєм культури, кг/ц. 

Наші дослідження проводилися на чорноземі вилугуваному глибокому 

малогумусному важкосуглинковому з ОМ = 1,34 т/м3. В ґрунті містилося 

(мг/100 г ґрунту): азоту, що легко гідролізується – 12,4, рухомого фосфору – 

8,6, обмінного калію – 16,7.  

Коефіцієнт використання горохом елементів живлення з ґрунту (К) 

складає: азоту – 30 %, фосфору – 9 %, калію – 13 %. Винос 1 ц основної і 

відповідною кількістю побічної продукції гороху (С): азоту – 6,2 кг/ц, 

фосфору – 1,6 кг/ц, калію – 2 кг/ц. Провели розрахунки і визначили 

урожайність зерна гороху за рахунок азоту: 

УN = т/га41,2
6,2100

12,4301,3430УN 



  

Однак за рахунок біологічної азотфіксації рослини гороху здатні 

формувати значно вищу урожайність. 

Урожайність за рахунок фосфору та калію буде становити 1,94 та 

2,87 т/га відповідно: 

УР = т/га94,1
6,1100

8,6301,349УР 



  

УК = т/га87,2
2100

13301,3411УК 
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Таким чином, дійсно можливий урожай зерна гороху в умовах проведення 

досліджень становить 1,94 т/га і обмежується вмістом фосфору у ґрунті. 

Коефіцієнт використання соєю (К) цих елементів з ґрунту складає: 

азоту – 38%, фосфору – 9%, калію – 11%. Винос 1 ц основної і відповідної 

кількості побічної продукції сої (С): азоту – 7 кг/ц, фосфору – 1,5 кг/ц, 

калію – 2 кг/ц. Отже, урожайність за рахунок азоту буде становити: 

УN = т/га71,2
7100

12,4301,3438У N 



  

Оскільки за сприятливих умов соя здатна засвоювати не менше 50% 

потрібного їй азоту за допомогою бульбочкових бактерій, фактична 

урожайність за рахунок азоту буде значно вищою. 

Урожайність за рахунок фосфору та калію буде становити 2,07 та 

2,43 т/га відповідно: 

УР = т/га07,2
5,1100

8,6301,349УР 



  

УК = т/га43,2
2100

11301,3411УК 



  

Таким чином, дійсно можливий урожай зерна сої в умовах проведення 

досліджень становить 2,07 т/га і обмежується вмістом фосфору у ґрунті. При 

цьому слід враховувати, що коефіцієнт використання елементу живлення не є 

величиною постійною і залежить від вмісту в ґрунті інших елементів, вологи 

і тепла [227]. Тому у сприятливі роки урожайність зерна сої на фоні 

природної родючості була значно вищою за 2,07 т/га. 

Квасоля належить до культур, вибагливих до поживного режиму 

ґрунту. На створення одиниці продукції вона, порівняно з попередніми 

бобовими культурами, споживає більше поживних речовин. Так, на 

створення 1 ц зерна і відповідної кількості вегетативної маси квасоля 

використовує з ґрунту 5,5 кг азоту, 3,5 кг калію та 1,75 кг фосфору [382]. 

Коефіцієнт використання квасолею елементів живлення з ґрунту (К) складає: 
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азоту – 28 %, фосфору – 9 %, калію – 12 %. Проводимо розрахунки і 

визначаємо урожайність квасолі за рахунок азоту: 

УN = т/га54,2
5,5100

12,4301,3428УN 



  

Крім того, за даними А.І. Седова [353], квасоля здатна забезпечити себе 

фіксованим азотом на 50%. 

Урожайність зерна квасолі за рахунок фосфору та калію буде 

становити 1,78 та 1,79 т/га відповідно: 

УР = т/га78,1
57,1100
8,6301,349УР 




  

УК = т/га79,1
5,3100

13301,3412УК 



  

Розрахунки показали, що більше фосфору необхідно внести для одержання 

4,5 т/га гороху (табл. 8.1). 

Таблиця 8.1 

Розрахунок норм мінеральних добрив з урахуванням 

симбіотрофного живлення гороху під урожай зерна 4,5 т/га 

(при високому ресурсному забезпеченні) 

Показник Азот, що легко 
гідролізується Р2О5 К2О 

Вміст в орному шарі: мг/100 г 
                                      кг/га 

12,4 
372 

8,6 
258 

16,7 
501 

Коефіцієнт використання з ґрунту, % 35 9 11 
Використання з ґрунту за вегетацію, кг/га 130,2 23,2 55,1 
Винос на 1 т зерна, кг/га 66 15 20 
Використано посівами за вегетацію, кг/га 297 67,5 90 

Нестача для одержання планового урожаю, кг/га 166,8 44,3 34,9 
Засвоєння азоту за рахунок симбіозу: % 
                                                                 кг/га 

30 
89,1 

- 
- 

- 
- 

Засвоєння фосфору за рахунок 
фосфатмобілізуючих мікроорганізмів, кг/га - 4,2 - 

Коефіцієнт використання поживних речовин з 
мінеральних добрив, % 60 22 60 

Нестача мінеральних добрив для 
запланованого урожаю, кг/га 68,5 180,4 58,2 
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Горох, порівняно з соєю, характеризується дещо нижчим рівнем азотфіксації, 

тому для одержання урожаю 4,5 т/га зерна необхідно вносити азотні добрива. 

Так, на запланований урожай зерна гороху необхідно внести з 

добривами: азоту – 68,5 кг/га, фосфору – 180,4 кг/га, калію – 58,2 кг/га. 

Однак з економічної точки зору (враховуючи високу вартість мінеральних 

добрив, особливо фосфорних) такий рівень планування урожайності зерна 

гороху є невиправданим. Проведені нами розрахунки показують, що за рівня 

урожайності зерна гороху 3,5 т/га потреба у внесенні найбільш дефіцитного 

елементу – фосфору – зменшується на 48% (табл. 8.2).  

Таблиця 8.2 

Розрахунок норм мінеральних добрив з урахуванням 

симбіотрофного живлення гороху під урожай зерна 3,5 т/га  

(при середньому ресурсному забезпеченні) 

Показник Азот, що легко 
гідролізується Р2О5 К2О 

Вміст в орному шарі: мг/100 г 
кг/га 

12,4 
372 

8,6 
258 

16,7 
501 

Коефіцієнт використання з ґрунту, % 35 9 11 
Використання з ґрунту за вегетацію, кг/га 130,2 23,2 55,1 
Винос на 1 т зерна, кг/га 66 15 20 
Використано посівами за вегетацію, кг/га 231 52,5 70 
Нестача для одержання планового урожаю, 
кг/га 100,8 29,3 14,9 

Засвоєння азоту за рахунок симбіозу: % 
кг/га 

30 
69,3 

- 
- 

- 
- 

Засвоєння фосфору за рахунок 
фосфатмобілізуючих мікроорганізмів, кг/га - 4,2 - 

Коефіцієнт використання поживних речовин з 
мінеральних добрив, % 60 22 60 

Нестача мінеральних добрив для 
запланованого урожаю, кг/га 31,5 112,2 24,8 

 
Відповідно, на запланований урожай зерна гороху 3,5 т/га необхідно 

внести з добривами: азоту – 31,5 кг/га, фосфору – 112,2 кг/га, калію – 

24,8 кг/га. Також, враховуючи високу вартість фосфорних добрив та низький 

коефіцієнт використання рослинами поживних речовин з фосфорних добрив, 
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доцільним є використання біопрепаратів на основі фосфатмобілізуючих 

мікроорганізмів. В наших дослідженнях за рахунок використання 

Фосфоентерину рослинами гороху додатково засвоєно 4,2 кг/га фосфору. 

При коефіцієнті використання фосфору з мінеральних добрив 20% це 

еквівалентно внесенню 20 кг/га діючої речовини фосфорних добрив. А за 

літературними даними засвоєння фосфору соєю за рахунок 

фосфатмобілізуючих організмів було значно вищим і становило від 13,8 до 

17,8 кг/га [96, 44]. Також виявлено [130, 239, 296] синергічну взаємодію 

фосфатмобілізуючих та азотфіксуючих бактерій, стійкість 

фосфатмобілізуючих мікроорганізмів до посухи та підвищення 

продуктивності агроценозів на 5,4-24,7%. Перевагою біопрепаратів на основі 

фосфатмобілізуючих бактерій є їх здатність добре поєднуватися з більшістю 

сучасних хімічних інсектицидів та фунгіцидів для протруєння насіння [322]. 

Під час розрахунку дози азотних добрив ми враховували біологічну 

властивість сої засвоювати азот повітря (табл. 8.3). 

Таблиця 8.3 

Розрахунок норм мінеральних добрив з урахуванням 

симбіотрофного живлення сої під урожай зерна 3,5 т/га  

(при високому ресурсному забезпеченні) 

Показник Азот, що легко 
гідролізується Р2О5 К2О 

Вміст в орному шарі: мг/100 г 
                                      кг/га 

12,4 
372 

8,6 
258 

16,7 
501 

Коефіцієнт використання з ґрунту, % 38 9 11 
Використання з ґрунту за вегетацію, кг/га 141,4 23,2 55,1 
Винос на 1 т зерна, кг/га 70 15 20 
Використано посівами за вегетацію, кг/га 245 52,5 70 
Нестача для одержання планового урожаю, 
кг/га 103,6 29,3 14,9 

Засвоєння азоту за рахунок симбіозу: % 
                                                                 кг/га 

50 
122,5 

- 
- 

- 
- 

Коефіцієнт використання поживних речовин з 
мінеральних добрив, % 60 30 70 

Нестача мінеральних добрив для 
запланованого урожаю, кг/га - 97,7 21,3 
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Так, у сприятливих умовах рослини сої до 70% своєї потреби в азоті 

забезпечували за рахунок біологічної азотфіксації. Отже, для одержання 

запланованого урожаю зерна сої 3,5 т/га необхідно внести 98 кг/га діючої 

речовини фосфорних та 21 кг/га діючої речовини калійних добрив. Потребу в 

азоті соя може повністю покрити за рахунок поживних речовин ґрунту та 

симбіотичної азотфіксації. Однак проведені нами дослідження показали 

доцільність внесення невисокої дози мінерального азоту (30 кг/га діючої 

речовини). Це підтверджують і дані інших дослідників [414], які 

стверджують, що внесення стартових доз азоту під сою є обов’язкове. 

При слабшому ресурсному забезпеченні заплановано одержати 2,5 т/га 

зерна сої. Такий рівень урожайності на чорноземі вилугуваному глибокому 

важкосуглинковому соя здатна сформувати переважно за рахунок поживних 

речовин ґрунту (табл. 8.4). 

Таблиця 8.4 

Розрахунок норм мінеральних добрив з урахуванням симбіотрофного 

живлення сої під урожай зерна 2,5 т/га  

(при середньому ресурсному забезпеченні) 

Показник Азот, що легко 
гідролізується Р2О5 К2О 

Вміст в орному шарі: мг/100 г 
                                     кг/га 

12,4 
372 

8,6 
258 

16,7 
501 

Коефіцієнт використання з ґрунту, % 38 9 11 
Використання з ґрунту за вегетацію, кг/га 141,4 23,2 55,1 
Винос на 1 т зерна, кг/га 70 15 20 
Використано посівами за вегетацію, кг/га 175 37,5 50 

Нестача для одержання планового урожаю, кг/га 33,6 14,3 - 
Засвоєння азоту за рахунок симбіозу: % 
                                                                 кг/га 

50 
87,5 

- 
- 

- 
- 

Коефіцієнт використання поживних речовин з 
мінеральних добрив, % 60 30 70 

Нестача мінеральних добрив для 
запланованого урожаю, кг/га - 47,7 - 
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За такого рівня урожайності зерна свою потребу в азоті соя повністю 

забезпечує за рахунок поживних речовин ґрунту та симбіотичної 

азотфіксації. Найбільше на цьому типі ґрунту соя потребує внесення 

фосфорних добрив. Так, для одержання запланованого урожаю зерна сої 

2,5 т/га необхідно внести 47,7 кг/га діючої речовини фосфорних добрив. 

Наші розрахунки показали, що при плануванні урожайності зерна 

квасолі 2,8 т/га також потрібно вносити азотні добрива (табл. 8.5). 

Таблиця 8.5 

Розрахунок норм мінеральних добрив з урахуванням 

симбіотрофного живлення квасолі під урожай зерна 2,8 т/га 

(при високому ресурсному забезпеченні) 

Показник Азот, що легко 
гідролізується Р2О5 К2О 

Вміст в орному шарі: мг/100 г 
                                      кг/га 

12,4 
372 

8,6 
258 

16,7 
501 

Коефіцієнт використання з ґрунту, % 28 9 12 
Використання з ґрунту за вегетацію, кг/га 104,2 23,2 60,1 
Винос на 1 т зерна, кг/га 55 17,5 35 
Використано посівами за вегетацію, кг/га 154 49 98 
Нестача для одержання планового урожаю, кг/га 49,8 25,8 37,9 
Засвоєння азоту за рахунок симбіозу: % 
                                                                 кг/га 

50 
77 

- 
- 

- 
- 

Коефіцієнт використання поживних речовин з 
мінеральних добрив, % 60 23 60 

Нестача мінеральних добрив для запланованого 
урожаю, кг/га 83 112,2 63,2 

 
Так, на запланований урожай зерна квасолі 2,8 т/га необхідно внести з 

добривами: азоту – 83 кг/га, фосфору – 112,2 кг/га, калію – 63,2 кг/га. Знову 

ж таки, з економічної точки зору (враховуючи високу вартість мінеральних 

добрив, особливо азотних та фосфорних) такий рівень планування 

урожайності зерна є невиправданим.  

При плануванні нижчого рівня урожайності зерна квасолі потреба в 

мінеральних добривах різко знижується. Зокрема, проведені нами розрахунки 
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показали, що за рівня урожайності зерна квасолі 2,0 т/га кількість фосфорних 

добрив зменшується до 51,3 кг/га діючої речовини. Мінеральні азотні 

добрива взагалі немає потреби вносити, оскільки грунтові запаси азоту та 

симбіотична азотфіксація повністю забезпечують потреби рослин квасолі. 

Крім того, на запланований урожай зерна квасолі 2,0 т/га необхідно внести 

поряд з фосфорними добривами ще 16,5 кг/га діючої речовини калійних 

добрив (табл. 8.6). 

Таблиця 8.6 

Розрахунок норм мінеральних добрив з урахуванням 

симбіотрофного живлення квасолі під урожай зерна 2,0 т/га  

(при середньому ресурсному забезпеченні) 

Показник Азот, що легко 
гідролізується Р2О5 К2О 

Вміст в орному шарі: мг/100 г 
                                      кг/га 

12,4 
372 

8,6 
258 

16,7 
501 

Коефіцієнт використання з ґрунту, % 28 9 12 
Використання з ґрунту за вегетацію, кг/га 104,2 23,2 60,1 
Винос на 1 т зерна, кг/га 55 17,5 35 
Використано посівами за вегетацію, кг/га 110 35 70 
Нестача для одержання планового урожаю, кг/га 5,8 11,8 9,9 
Засвоєння азоту за рахунок симбіозу: % 
                                                                 кг/га 

50 
55 

- 
- 

- 
- 

Коефіцієнт використання поживних речовин з 
мінеральних добрив, % 60 23 60 

Нестача мінеральних добрив для запланованого 
урожаю, кг/га - 51,3 16,5 

 

Незалежно від запланованого рівня урожайності гороху, сої та квасолі 

обробка насіння біопрепаратами (Ризогумін або Ризобофіт, Фосфоентерин) 

та використання мікродобрив для позакореневого підживлення (Кристалон, 

Вуксал) є обов’язковими елементами технології вирощування цих культур. 
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Висновки  за розділом 8. 

1. Агрокліматичні ресурси Лісостепу західного дозволяють одержувати 

високу урожайність зерна гороху, сої та квасолі. 

2. Найпоширенішою зернобобовою культурою в умовах Лісостепу 

західного на сьогодні є соя. При цьому Хмельницька область має найбільші 

посівну площу та валовий збір зерна сої в Україні. 

3. Менш поширеною зернобобовою культурою, порівняно з соєю, був 

горох, однак у 2016 р. економічна привабливість виробництва зерна гороху 

зросла. 

4. Квасоля в Україні переважно є городньою культурою. При цьому 

основні посівні площі під квасолею зосереджені у трьох областях Лісостепу 

західного – Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській. 

5. Одним з основних обмежуючих факторів формування високої 

урожайності зерна гороху, сої та квасолі є забезпеченість рослин елементами 

живлення. Тому оптимальну систему живлення підбирають залежно від 

біологічних особливостей зернобобових культур та ґрунтово-кліматичних 

факторів. При цьому в кожному конкретному випадку рівень оптимізації 

умов живлення визначається економічною доцільністю. 
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РОЗДІЛ 9. 

ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСЬ 

ВИРОЩУВАННЯ ГОРОХУ, СОЇ ТА КВАСОЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД 

СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ, СПОСОБУ ОСНОВНОГО 

ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА СИСТЕМ ЖИВЛЕННЯ 

 

Економічна сутність виробництва зерна основних бобових полягає в 

тому, що у світових продовольчих і кормових білкових ресурсах їм 

відводиться роль найефективнішого продуцента дешевого рослинного білка, 

олії, біологічного азоту. Тому основні зернові бобові культури мають високу 

конкурентоспроможність, низьку собівартість білка та користуються великим 

попитом на ринку. У світовому землеробстві площі їх посівів постійно 

зростають, змінюється їх структура. Збільшення площ відбувається в 

основному за рахунок сої [14, 42]. 

Основна перевага енергетичної оцінки полягає у можливості 

визначення постійних величин витрат енергії за відповідний проміжок часу, 

що, на відміну від вартісної оцінки з її інфляційними процесами та різними 

рівнями цін на сільськогосподарську продукцію, є важливим чинником [128]. 

Розрахунок енергетичних витрат ми проводили на основі технологічних карт 

вирощування гороху, сої та квасолі (додатки Є, Ж, З). Згідно з повним 

переліком робіт по вирощуванню цих культур на підставі нормативних 

енергетичних еквівалентів ми розраховували витрати сукупної енергії, 

уречевленої в основних засобах виробництва, комплектуючих матеріалах, 

насінні, добривах, засобах захисту рослин, а також витрати енергії живої 

праці. Енергоємність зерна з 1 га визначали множенням показника 

урожайності на показник вмісту валової енергії в одиниці зерна 

досліджуваних культур. Для визначення рівня енергетичної ефективності 

досліджуваних факторів застосовували коефіцієнт енергетичної 

ефективності, який визначали діленням кількості акумульованої в урожаї 
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зерна енергії на кількість витраченої невідновлюваної енергії (на 

вирощування, збирання і доробку урожаю).  

Сприятливі ґрунтово-кліматичні умови для гороху забезпечили високу 

економічну та енергетичну ефективність вирощування сорту Елегант, 

зокрема на варіанті без удобрення. Так, на посівах гороху без використання 

добрив одержано 14,9 тис. грн./га умовно чистого доходу за рівня 

рентабельності 153,6 %. Коефіцієнт енергетичної ефективності при одержанні 

урожаю за рахунок природної родючості становив 2,98. На варіантах 

удобрення, завдяки підвищенню урожайності, затрати сукупної енергії 

зростали не лише через використання тих чи інших добрив, але і через 

додаткові витрати на збирання, перевезення і первинну доробку урожаю 

(очищення та висушування зерна). За внесення фосфорних та калійних 

добрив в дозі Р60К60 та повного мінерального добрива в дозі N30Р60К60 

витратна частина на вирощування гороху зростала на 2,7 та 3,4 тис. грн./га 

відповідно, але прибавка урожаю повністю окупала використані мінеральні 

добрива. Відповідно, на варіантах з внесенням Р60К60 та N30Р60К60 умовно 

чистий дохід становив 14,9 та 16,1 тис. грн./га, а рівень рентабельності – 120,2 

та 122,9 % відповідно.  

Використання мінеральних добрив знизило енергетичну ефективність 

технології вирощування гороху. Так, затрати енергії на вирощування сорту 

Елегант при внесенні Р60К60 зросли на 3868,4 МДж/га порівняно з контролем 

(без удобрення), а коефіцієнт енергетичної ефективності знизився з 2,98 до 

2,70. При внесенні N30Р60К60 затрати енергії зросли на 6754,2 МДж/га 

порівняно з контролем (без удобрення), а коефіцієнт енергетичної 

ефективності знижувався з 2,98 до 2,54.  

Значно кращі економічні показники забезпечувало використання 

Ризогуміну та Кристалону. Так, інокуляція насіння Ризогуміном та два 

позакореневі підживлення посівів Кристалоном забезпечували зростання 

умовно чистого доходу порівняно з варіантом без удобрення відповідно на 
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1,6 та 1,8 тис. грн./га, а коефіцієнт енергетичної ефективності на вказаних 

варіантах становив 3,22 та 3,23 відповідно (табл. 9.1). 

Таблиця 9.1 

Економічна та енергетична ефективність вирощування гороху сорту 

Елегант залежно від способу основного обробітку ґрунту та удобрення 
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бе
ль

но
ст

і, 
%

 

Ен
ер

го
єм

ні
ст

ь 
зе

рн
а,

 
М

Д
ж

/г
а 

За
тр

ат
и 

ен
ер

гі
ї н

а 
ви

ро
щ

ув
ан

ня
, 

М
Д

ж
/г

а 

К
ое

фі
ці

єн
т 

 
ен

ер
ге

ти
чн

ої
 е

фе
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Без добрив (к.) 

ор
ан

ка
 н

а 
гл

иб
ин

у 
20

-2
2 

см
 2,89 24,6 9,7 14,9 153,6 50820,7 17043,2 2,98 

Р60К60 3,21 27,3 12,4 14,9 120,2 56447,9 20911,6 2,70 
N30Р60К60 3,44 29,2 13,1 16,1 122,9 60492,4 23797,4 2,54 
Ризогумін 3,17 26,9 10,4 16,5 158,7 55744,5 17311,5 3,22 

Р60К60 + Ризогумін 3,27 27,8 12,9 14,9 115,5 57503,0 21209,1 2,71 
N30Р60К60 + Ризогумін 3,47 29,5 13,4 16,1 120,1 61020,0 23912,9 2,55 

Кристалон 3,20 27,2 10,5 16,7 159,0 56272,0 17401,5 3,23 
P60K60 + Кристалон 3,48 29,6 13,1 16,5 126,0 61195,8 21386,6 2,86 

N30P60K60 + Кристалон 3,71 31,5 13,9 17,6 126,6 65240,4 24106,8 2,71 
Ризогумін + Кристалон 3,24 27,5 11,2 16,3 145,5 56975,4 17612,7 3,23 

P60K60 + Ризогумін + Кристалон 3,56 30,3 13,7 16,6 121,2 62602,6 21712,8 2,88 
N30P60K60 + Ризогумін + Кристалон 3,82 32,5 14,6 17,9 122,6 67174,7 25400,1 2,64 

Без добрив 

ди
ск

ув
ан

ня
 н

а г
ли

би
ну

 10
-1

2 с
м 2,50 21,3 8,4 12,9 153,6 43962,5 15168,3 2,90 

Р60К60 2,71 23,0 11,9 11,1 93,3 47655,4 18906,4 2,52 
N30Р60К60 2,88 24,5 12,5 12,0 96,0 50644,8 22331,4 2,27 
Ризогумін 2,59 22,0 9,0 13,0 144,4 45545,2 15329,6 2,97 

Р60К60 + Ризогумін 2,79 23,7 12,5 11,2 89,6 49062,2 19164,8 2,56 
N30Р60К60 + Ризогумін 2,98 25,3 13,2 12,1 91,7 52403,3 22415,1 2,34 

Кристалон 2,70 23,0 9,7 13,3 137,1 47479,5 15429,4 3,08 
P60K60 + Кристалон 2,84 24,1 12,6 11,5 91,3 49941,4 19220,7 2,60 

N30P60K60 + Кристалон 3,14 26,7 13,4 13,3 99,3 55216,9 22620,7 2,44 
Ризогумін + Кристалон 2,73 23,2 10,1 13,1 129,7 48007,1 15811,9 3,04 

P60K60 + Ризогумін + Кристалон 2,89 24,6 13,0 11,6 89,2 50820,7 19480,8 2,61 
N30P60K60 + Ризогумін + Кристалон 3,19 27,1 13,7 13,4 97,8 56096,2 22994,6 2,44 

Примітка: (к.) – контроль. 

Економічно доцільним виявилося сумісне використання мінеральних 

добрив та Кристалону, але максимальний умовно чистий дохід при 

вирощуванні гороху сорту Елегант (17,9 тис. грн./га) одержано на варіанті з 
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обробленням насіння Ризогуміном, внесенням мінерального добрива в дозі 

N30Р60К60 та Кристалону. 

Також нами було визначено основні економічні результати та 

енергетичну ефективність вирощування гороху сорту Світ залежно від 

удобрення та способу основного обробітку ґрунту. Через нижчу урожайність 

зерна гороху сорту Світ на ділянках без використання добрив одержано 

11,3 тис. грн./га умовно чистого доходу за рівня рентабельності 122,8 %, що 

було на 3,6 тис. грн./га та 30,8 % нижче, порівняно з сортом Елегант. 

Внесення фосфорних та калійних добрив у дозі Р60К60 знижувало розмір 

умовно чистого доходу з 1 га посівів сорту Світ до 9,7 тис. грн., а рівень 

рентабельності – до 76,4%. При використанні фосфорних та калійних добрив 

в дозі Р60К60 коефіцієнт енергетичної ефективності становив 2,28, що було на 

0,28 менше, порівняно з варіантом без удобрення. При внесенні N30Р60К60 

затрати енергії зросли на 6557,1 МДж/га порівняно з контролем (без 

удобрення), а коефіцієнт енергетичної ефективності знижувався з 2,56 до 

2,15. За використання мінерального добрива в дозі N30P60K60 умовно чистий 

дохід знизився на 0,6 тис. грн./га порівняно з варіантом без удобрення. 

Економічно вигідним джерелом забезпечення рослин гороху азотом 

виявилося бактеріальне добриво Ризогумін. Так, на варіанті з інокуляцією 

насіння Ризогуміном умовно чистий дохід зріс на 0,8 тис. грн./га порівняно з 

варіантом без удобрення. Високоефективним також виявилося позакореневе 

підживлення посівів гороху Кристалоном, завдяки якому умовно чистий 

дохід зріс на 1,1 тис. грн./га порівняно з варіантом без удобрення. Саме на 

варіанті з використанням Кристалону був найвищий коефіцієнт енергетичної 

ефективності посівів гороху сорту Світ – 2,75. 

За повідомленням В.Г. Крижанівського [217], енергоємність врожаю 

гороху за оранки була вищою на 1239-1593 та 3538 МДж/га порівняно з 

культивацією та без проведення основного обробітку ґрунту. В наших 

дослідженнях на варіанті без використання добрив енергоємність врожаю 
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гороху сорту Світ за оранки була вищою на 6154,8 Мдж/га порівняно з 

дискуванням (табл. 9.2). 

Таблиця 9.2 

Економічна та енергетична ефективність вирощування гороху сорту 

Світ залежно від способу основного обробітку ґрунту та удобрення 
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Без добрив (к.) 

ор
ан
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а 
гл

иб
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у 
20

-2
2 

см
 2,41 20,5 9,2 11,3 122,8 42379,9 16548,3 2,56 

Р60К60 2,63 22,4 12,7 9,7 76,4 46248,6 20311,2 2,28 
N30Р60К60 2,82 24,0 13,3 10,7 80,5 49589,7 23105,4 2,15 
Ризогумін 2,58 21,9 9,8 12,1 123,5 45369,3 16801,5 2,70 

Р60К60 + Ризогумін 2,72 23,1 13,2 10,0 75,8 47831,2 20602,9 2,32 
N30Р60К60 + Ризогумін 2,87 24,4 13,8 10,6 76,8 50469,0 23397,2 2,16 

Кристалон 2,64 22,4 10,0 12,4 124,0 46424,4 16908,7 2,75 
P60K60 + Кристалон 2,89 24,6 13,4 11,2 83,6 50820,7 20720,8 2,45 

N30P60K60 + Кристалон 3,07 26,1 13,9 12,2 87,8 53985,9 23564,1 2,29 
Ризогумін + Кристалон 2,66 22,6 10,5 12,1 115,2 46776,1 17206,8 2,72 

P60K60 + Ризогумін + Кристалон 2,99 25,4 13,9 11,5 82,7 52579,2 21003,7 2,50 
N30P60K60 + Ризогумін + Кристалон 3,18 27,0 14,4 12,6 87,5 55920,3 23826,6 2,35 

Без добрив 

ди
ск

ув
ан

ня
 н

а 
гл

иб
ин

у 
10

-1
2 

см
 

2,06 17,5 8,0 9,5 118,6 36225,1 14683,4 2,47 
Р60К60 2,27 19,3 11,4 7,9 69,3 39918,0 18111,5 2,20 

N30Р60К60 2,50 21,3 12,0 9,3 77,5 43962,5 21356,7 2,06 
Ризогумін 2,12 18,0 8,5 9,5 111,8 37280,2 14870,5 2,51 

Р60К60 + Ризогумін 2,37 20,1 11,9 8,2 68,9 41676,5 18343,1 2,27 
N30Р60К60 + Ризогумін 2,54 21,6 12,6 9,0 71,4 44665,9 21550,4 2,07 

Кристалон 2,22 18,9 8,7 10,2 117,2 39038,7 14973,9 2,61 
P60K60 + Кристалон 2,36 20,1 12,2 7,9 64,8 41500,6 18501,3 2,24 

N30P60K60 + Кристалон 2,55 21,7 12,8 8,9 69,5 44841,8 21680,4 2,07 
Ризогумін + Кристалон 2,23 19,0 9,2 9,8 106,5 39214,6 15039,6 2,60 

P60K60 + Ризогумін + Кристалон 2,41 20,5 12,7 7,8 61,4 42379,9 18737,5 2,26 
N30P60K60 + Ризогумін + Кристалон 2,58 21,9 13,3 8,6 64,7 45369,3 21897,7 2,07 

Примітка: (к.) – контроль. 

Енергетично недоцільним виявилося і внесення мінеральних добрив на 

фоні дискування. Так, за внесення N30Р60К60 затрати енергії зросли на 

6673,3 МДж/га порівняно з контролем (без удобрення), а коефіцієнт 

енергетичної ефективності знижувався з 2,47 до 2,06. Кращі економічні 
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показники забезпечувало удобрення гороху сорту Світ Ризогуміном та 

Кристалоном. Так, два позакореневі підживлення посівів Кристалоном 

забезпечували зростання умовно чистого доходу до 10,2  тис. грн./га, що було 

на 0,7 тис. грн./га більше порівняно з варіантом без удобрення. Коефіцієнт 

енергетичної ефективності посівів гороху сорту Світ на цьому варіанті 

удобрення становив 2,61, і це був найвищий показник на фоні дискування. 

При теперішньому співвідношенні цін на зерно гороху та мінеральні 

добрива внесення фосфорних та калійних добрив в дозі Р60К60 та 

мінерального добрива в дозі N30Р60К60 на посіві гороху сорту Світ не 

окупається додатковою продукцією. Економічно доцільною виявилася 

інокуляція насіння обох сортів гороху Ризогуміном та позакоренева обробка 

посівів Кристалоном. Вищу прибутковість при цьому забезпечувало 

вирощування гороху сорту Елегант. 

У сучасних умовах подорожчання традиційних ресурсів економічне 

обґрунтування доцільності використання біологічних препаратів при 

вирощуванні бобових культур є актуальним [127]. В наших дослідженнях 

інокуляція насіння гороху сорту Царевич Ризобофітом сприяла зростанню 

урожайності зерна на 0,32 т/га. Оскільки збільшення урожайності переважало 

витрати на проведення цього технологічного заходу, то і умовно чистий 

дохід зріс на 2,4 тис. грн./га. За рахунок підвищення урожайності гороху 

сорту Царевич на варіанті з використанням Ризобофіту рівень рентабельності 

зріс на 13,9%. За комплексного використання біопрепаратів чітко проявилася 

сортова реакція гороху. Так, у сорту Царевич сумісна обробка насіння 

Ризобофітом, Фосфоентерином та Біополіцидом не сприяла подальшому 

підвищенню урожайності при одночасному зростанні затрат. Тому умовно 

чистий дохід на даному варіанті знизився на 0,6 тис. грн./га порівняно з 

використанням лише одного Ризобофіту. У сорту Чекбек умовно чистий 

дохід при використання Ризобофіту та сумісно Ризобофіту, Фосфоентерину і 

Біополіциду становив відповідно 18,8 та 19,0 тис. грн./га. Для передпосівної 

обробки насіння сортів Улус та Отаман економічно доцільніше поєднувати 
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біопрепарати Ризобофіт, Фосфоентерин і Біополіцид порівняно з 

використанням лише одного Ризобофіту (табл. 9.3). 

Таблиця 9.3 

Економічна та енергетична ефективність технології вирощування сортів 

гороху залежно від використання біопрепаратів 
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Ко
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ї 
 еф
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вн
ос

ті 

Фон (N30P60K60 + Кристалон), 
обробка насіння водою (к.)  

Ц
ар

ев
ич

 3,63 30,9 14,6 16,3 111,6 63833,6 23987,1 2,66 

Фон + Ризобофіт 3,95 33,6 14,9 18,7 125,5 69460,8 24133,4 2,89 
Фон + Ризобофіт + 
Фосфоентерин + 

Біополіцид 
3,91 33,2 15,1 18,1 119,9 68757,4 24270,8 2,83 

Фон, обробка насіння водою 

Че
кб

ек
 3,87 32,9 15,2 17,7 116,4 68054,0 24089,7 2,83 

Фон + Ризобофіт 4,04 34,3 15,5 18,8 121,3 71043,4 24201,6 2,94 
Фон + Ризобофіт + 
Фосфоентерин + 

Біополіцид 
4,11 34,9 15,9 19,0 119,5 72274,4 24347,3 2,97 

Фон, обробка насіння водою 

У
лу

с 

3,65 31,0 15,1 15,9 105,3 64185,3 23976,5 2,68 
Фон + Ризобофіт 3,79 32,2 15,3 16,9 110,5 66647,2 24184,9 2,76 

Фон + Ризобофіт + 
Фосфоентерин + 

Біополіцид 
3,86 32,8 15,7 17,1 108,9 67878,1 24260,2 2,80 

Фон, обробка насіння водою 

О
та

ма
н 

3,89 33,1 15,3 17,8 116,3 68405,7 24098,4 2,84 
Фон + Ризобофіт 4,02 34,2 15,5 18,7 120,6 70691,7 24165,8 2,93 

Фон + Ризобофіт + 
Фосфоентерин + 

Біополіцид 
4,10 34,9 15,9 19,0 119,5 72098,5 24362,0 2,96 

Примітка: (к.) – контроль. 

Таким чином, максимальний умовно чистий дохід в умовах проведення 

досліджень забезпечила інокуляція насіння сорту Царевич Ризобофітом та 

комплексна обробка насіння сортів Чекбек і Отаман Ризобофітом, 

Фосфоентерином та Біополіцидом. 
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Використання біопрепаратів забезпечило зростання 

енергоефективності виробництва зерна гороху. Так, у сорту Царевич на 

варіанті з інокуляцією насіння Ризобофітом за незначних (146,3 МДж/га) 

додаткових затрат енергії кількість акумульованої в урожаї зерна енергії 

збільшилася на 5627,2 МДж/га порівняно з контролем, завдяки чому 

енергетичний коефіцієнт зріс до 2,89. 

У сортів Чекбек та Отаман сумісна обробка насіння Ризобофітом, 

Фосфоентерином та Біополіцидом сприяла подальшому зростанню 

коефіцієнта енергетичної ефективності. При використанні комплексу 

біопрепаратів з урожаєм зерна сорту Чекбек акумульовано 72274,4 МДж/га 

енергії та досягнуто енергетичного коефіцієнту 2,97, і це були максимальні 

показники у досліді. Отже, нами встановлено високу економічну та 

енергетичну ефективність застосування біопрепарату на основі активного 

штаму бульбочкових бактерій Ризобофіту при вирощуванні різних сортів 

гороху. Сумісна обробка насіння Ризобофітом, Фосфоентерином та 

Біополіцидом не на всіх сортах забезпечувала вищу економічну ефективність 

порівняно з використанням лише одного Ризобофіту. Але оскільки обробка 

насіння є ресурсоощадним технологічним прийомом, то застосування 

комплексу біопрепаратів не призводило до значних економічних втрат. 

Значною перевагою вирощування сої є її висока рентабельність [82]. Це 

особливо важливо для вітчизняних товаровиробників. Так, середній рівень 

рентабельності сої в сільськогосподарських підприємствах України у 2013 р. 

становив 15,8%. Вищим цей показник серед технічних культур є лише у 

насіння соняшнику (28,5%). В Україні ціна на сою залежить від світових 

котирувань, оскільки 50-60% йде на експорт [170]. Отже, рентабельність 

вирощування сої в Україні досить висока, відповідно, є можливості до 

розширення посівних площ. 

На розміри прибутку із розрахунку на 1 га посівної площі сої (за 

однакових цін реалізації) впливали урожайність та розміри витрат на 1 га 

посівів (додаток К). Оскільки наші дослідження проводилися на родючих 
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чорноземних ґрунтах, урожайність сої сорту Агат на варіанті полицевого 

основного обробітку ґрунту без удобрення становила 2,45 т/га (табл. 9.4). 

Таблиця 9.4 

Економічна та енергетична ефективність вирощування сої сорту 

Агат залежно від способу основного обробітку ґрунту та удобрення 
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2,45 26,2 8,1 18,1 223,5 44348,9 12073,4 3,67 
Р60К60 2,77 29,6 11,8 17,8 150,8 50141,4 15874,5 3,16 

N30Р60К60 2,86 30,5 12,4 18,1 146,0 51770,6 18647,1 2,78 
Ризогумін 2,69 28,7 10,3 18,4 178,6 48693,3 12466,3 3,91 

Р60К60 + Ризогумін 2,97 31,7 13,2 18,5 140,2 53761,8 16931,2 3,18 
N30Р60К60 + Ризогумін 2,99 31,9 13,8 18,1 131,2 54123,8 19007,8 2,85 

Кристалон 2,61 27,9 9,6 18,3 190,6 47245,2 12374,3 3,82 
P60K60 + Кристалон 2,94 31,4 13,4 18,0 134,3 53218,7 16511,5 3,22 

N30P60K60 + Кристалон 2,98 31,8 13,9 17,9 128,8 53942,8 18987,3 2,84 
Ризогумін + Кристалон 2,83 30,2 11,3 18,9 167,3 51227,5 12701,6 4,03 

P60K60 + Ризогумін + Кристалон 3,07 32,8 14,1 18,7 132,6 55571,9 17320,4 3,21 
N30P60K60 + Ризогумін + Кристалон 3,11 33,2 14,7 18,5 125,9 56296,0 19316,5 2,91 

Без добрив 

ди
ск

ув
ан

ня
 н

а 
гл

иб
ин

у 
10

-1
2 

см
 1,79 19,1 7,8 11,3 144,9 32401,9 10361,8 3,13 

Р60К60 1,94 20,7 10,1 10,6 105,0 35117,1 14622,7 2,40 
N30Р60К60 1,97 21,0 10,9 10,1 92,7 35660,2 17300,2 2,06 
Ризогумін 1,89 20,2 8,6 11,6 134,9 34212,0 10623,3 3,22 

Р60К60 + Ризогумін 2,01 21,5 10,5 11,0 104,8 36384,2 15435,1 2,36 
N30Р60К60 + Ризогумін 2,09 22,3 11,3 11,0 97,3 37832,3 17598,6 2,15 

Кристалон 1,89 20,2 8,4 11,8 140,5 34212,0 10620,6 3,22 
P60K60 + Кристалон 2,02 21,6 10,8 10,8 100,0 36565,2 14889,5 2,46 

N30P60K60 + Кристалон 2,00 21,4 11,6 9,8 84,5 36203,2 17584,2 2,06 
Ризогумін + Кристалон 1,97 21,0 8,9 12,1 136,0 35660,2 10897,4 3,27 

P60K60 + Ризогумін + Кристалон 2,09 22,3 11,1 11,2 100,9 37832,3 15687,3 2,41 
N30P60K60 + Ризогумін + Кристалон 2,13 22,7 11,8 10,9 92,4 38556,4 17811,6 2,16 

Примітка: (к.) – контроль. 

Затрати на вирощування на цьому варіанті становили 8,1 тис. грн./га, а 

умовно чистий дохід – 18,1 тис. грн./га за рівня рентабельності 223,5%. На 
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варіантах із внесенням фосфорних та калійних добрив в дозі Р60К60 та 

мінерального добрива в дозі N30Р60К60 витратна частина зростала на 3,7 та 

4,3 тис. грн./га відповідно. В той же час прибавка урожаю не повністю 

окупала внесення фосфорно-калійних добрив. Як наслідок, на удобреному 

Р60К60 варіанті умовно чистий дохід знизився до 17,8 тис. грн./га, а рівень 

рентабельності – до 150,8%. Використання мінеральних добрив також знизило 

енергетичну ефективність технології вирощування сої. Через високу 

енергоємність виробництва добрив [344] затрати енергії на вирощування сої за 

внесення Р60К60 зростали до 15874,5 МДж/га (порівняно з 12073,4 МДж/га на 

варіанті без удобрення), а коефіцієнт енергетичної ефективності знижувався з 

3,67 до 3,16. Додаткове внесення N30 на фоні Р60К60 ще більше (до 2,78) 

знизило коефіцієнт енергетичної ефективності посівів сої. 

Біологічна складова підвищення величини і якості урожаю, його 

ресурсо- і енергоекономічності, екологічної надійності і рентабельності 

постійно зростає [136, 137]. Зокрема, інокулянти є не тільки ефективним, але 

й економічно вигідним джерелом забезпечення рослин сої азотом, адже 

окупність витрат сягає від 200% до 500%. Застосування інокулянта 

забезпечує прибавку до урожаю 200-500 кг/га, тоді як прямі витрати на 

інокулянт еквівалентні 30-40 кг сої з гектара [242]. За даними іншого 

дослідника [66], кожна вкладена в інокулянт гривня приносить господарю від 

6 до 20 грн. у вигляді підвищення врожайності та поліпшення якості зерна. 

Отже, вирощування сої при інокуляції насіння Ризоторфіном значно 

підвищує економічну та енергетичну ефективність і є перспективним з точки 

зору енергозбереження [171].  

Використання біопрепарату Ризогумін на основі ефективного штаму 

бульбочкових бактерій мало беззаперечну економічну та енергетичну 

ефективність. На варіанті з інокуляцією Ризогуміном насіння сої сорту Агат 

умовно чистий дохід зріс порівняно з контролем на 0,3 тис. грн./га, а 

коефіцієнт енергетичної ефективності – з 3,67 до 3,91. Максимальний умовно 

чистий дохід з посівів сої сорту Агат (18,9 тис. грн./га) одержано на варіанті з 
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сумісним використанням Ризогуміну та Кристалону, за найвищого коефіцієнта 

енергетичної ефективності посівів сої сорту Агат, який становив 4,03.  

Завдяки більшій урожайності економічна ефективність технології 

вирощування сої сорту Артеміда була вищою, порівняно з сортом Агат (табл. 9.5). 

Таблиця 9.5 

Економічна та енергетична ефективність вирощування сої сорту 

Артеміда залежно від способу основного обробітку ґрунту та удобрення 
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2,66 28,4 9,3 19,1 205,4 48150,3 12297,1 3,92 
Р60К60 2,94 31,4 12,1 19,3 159,5 53218,7 16044,6 3,32 

N30Р60К60 3,14 33,5 12,6 20,9 165,9 56839,0 18958,7 3,0 
Ризогумін 2,86 30,5 9,5 21,0 221,1 51770,6 12511,5 4,14 

Р60К60 + Ризогумін 3,13 33,4 12,7 20,7 163,0 56658,0 16347,5 3,47 
N30Р60К60+ Ризогумін 3,25 34,7 13,8 20,9 151,4 58830,2 19264,0 3,05 

Кристалон 2,90 31,0 9,9 21,7 219,2 52494,6 12611,9 4,16 
P60K60 + Кристалон 3,31 35,4 13,8 21,6 156,5 59916,3 16410,5 3,65 

N30P60K60 + Кристалон 3,37 36,0 14,4 21,6 150,0 61002,4 19423,6 3,14 
Ризогумін + Кристалон 3,08 32,9 11,8 21,1 178,8 55752,9 12916,4 4,32 

P60K60 + Ризогумін + Кристалон 3,40 36,3 14,5 21,8 150,3 61545,4 16819,5 3,66 
N30P60K60 + Ризогумін + Кристалон 3,45 36,8 14,9 21,9 147,0 62450,5 19911,6 3,14 

Без добрив 

ди
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ув
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 н

а г
ли

би
ну

 1
0-
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 см

 

2,04 21,8 8,0 13,8 172,5 36927,3 10444,7 3,54 
Р60К60 2,10 22,4 10,2 12,2 119,6 38013,4 14813,2 2,57 

N30Р60К60 2,17 23,2 11,1 12,1 109,0 39280,5 17520,0 2,24 
Ризогумін 2,16 23,1 8,3 14,8 178,3 39099,5 10817,8 3,61 

Р60К60 + Ризогумін 2,21 23,6 10,7 12,9 120,6 40004,5 15612,5 2,56 
N30Р60К60+ Ризогумін 2,25 24,0 11,4 12,6 110,5 40728,6 17786,4 2,29 

Кристалон 2,11 22,5 8,5 14,0 164,7 38194,4 10875,3 3,51 
P60K60 + Кристалон 2,17 23,2 11,0 12,2 110,9 39280,5 15003,6 2,62 

N30P60K60 + Кристалон 2,24 23,9 11,7 12,2 104,3 40547,6 17780,4 2,28 
Ризогумін + Кристалон 2,18 23,3 8,6 14,7 170,9 39461,5 11086,6 3,56 

P60K60 + Ризогумін + Кристалон 2,24 23,9 11,1 12,8 115,3 40547,6 15945,3 2,54 
N30P60K60 + Ризогумін + Кристалон 2,31 24,7 12,0 12,7 105,8 41814,7 17996,8 2,32 

Примітка: (к.) – контроль. 
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Так, на контролі (без використання добрив) затрати на вирощування сої 

становили 9,3 тис. грн./га, а умовно чистий дохід – 19,1 тис. грн./га при рівні 

рентабельності 205,4%. 

На варіантах із внесенням фосфорних та калійних добрив в дозі Р60К60 

та мінерального добрива в дозі N30Р60К60 витратна частина зростала до 12,1 та 

12,6 тис. грн./га відповідно. На відміну від сорту сої Агат, у сорту сої 

Артеміда прибавка урожаю повністю окупала використані мінеральні 

добрива. Зокрема, на варіантах з внесенням Р60К60 та N30Р60К60 умовно чистий 

дохід зріс до 19,3 та 20,9 тис. грн./га відповідно. Проте використання 

мінеральних добрив знизило енергетичну ефективність технології 

вирощування сої. Так, затрати енергії на вирощування сої сорту Артеміда 

при внесенні Р60К60 зросли на 3747,5 МДж/га порівняно з контролем (без 

удобрення), а коефіцієнт енергетичної ефективності знизився з 3,92 до 3,32. При 

внесенні N30Р60К60 затрати енергії зросли на 6661,6 МДж/га порівняно з контролем 

(без удобрення), а коефіцієнт енергетичної ефективності знизився з 3,92 до 3,0.  

Значно кращі економічні показники забезпечувало поєднання 

удобрення сої мінеральними добривами, Ризогуміном та Кристалоном. Так, 

два позакореневі підживлення посівів Кристалоном забезпечували зростання 

умовно чистого доходу на 2,6 тис. грн./га порівняно з варіантом без 

удобрення. Найбільший умовно чистий дохід на посівах сої сорту Артеміда 

(21,9 тис. грн./га) одержано на варіанті з внесенням мінерального добрива в 

дозі N30Р60К60, обробкою насіння Ризогуміном та позакореневому 

підживленні посівів Кристалоном, і це був найвищий показник у досліді. В 

той же час найвищий коефіцієнт енергетичної ефективності посівів сої сорту 

Артеміда (4,32) нами розрахований на варіанті з обробкою насіння 

Ризогуміном та позакореневому підживленні посівів Кристалоном і це був 

найкращий показник у досліді.  

Обробіток ґрунту – це один із енергоємних процесів, а на його частку 

припадає близько 30-35% енергозатрат при вирощуванні сої [431]. При цьому 

відомо, що операція оранки є найбільш енергоємною в рослинництві. На неї 
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припадає до 20 % загалом усіх енерговитрат на виробництво продукції 

рослинництва [46]. В наших дослідженнях заміна оранки дискуванням 

знижувала затрати енергії на вирощування урожаю. Так, при вирощуванні сої 

сорту Артеміда без використання добрив заміна оранки дискуванням знизила 

енергетичні затрати на 1852,4 МДж/га, або на 17,7 %. Однак через нижчу 

урожайність на варіанті з проведенням дискування на 1 га посівів сої у зерні 

акумулювалося на 11223 МДж енергії менше, порівняно з варіантом з 

проведенням оранки. Відповідно, коефіцієнт енергетичної ефективності 

посівів сої за проведення дискування знижувався і становив 3,54.  

Незважаючи на суттєве зниження витрат на вирощування сої за 

проведення дискування, на варіантах з проведенням оранки одержано вищий 

умовно чистий дохід. Зокрема, на контролі (проведення оранки без 

використання добрив) умовно чистий дохід був на 5,3 тис. грн./га вищим, 

порівняно з варіантом з проведенням дискування без внесення добрив. Ще 

одна особливість варіантів з проведенням дискування – нижча ефективність і 

окупність внесених на них мінеральних добрив. Так, якщо на фоні оранки за 

рахунок внесення мінерального добрива в дозі N30Р60К60 одержано додаткову 

прибавку урожаю вартістю 5,1 тис. грн./га, та на фоні дискування вартість 

прибавки урожаю від цієї ж кількості добрив становила лише 1,4 тис. грн./га. 

Як і на фоні оранки, високоефективним за проведення дискування було 

використання Ризогуміну та Кристалону. Так, на фоні дискування на варіанті 

з обробкою насіння Ризогуміном одержано 14,8 тис. грн./га умовно чистого 

доходу, на варіанті з позакореневим підживленням посівів Криталоном – 14,0 

тис. грн./га умовно чистого доходу. При сумісному використанні зазначених 

препаратів умовно чистий дохід становив 14,7 тис. грн./га при рівні 

рентабельності 170,9 %.  

Отже, виробництво зерна сої в умовах проведення досліджень було 

енергетично та економічно доцільним. Найбільш економічно та енергетично 

доцільною в умовах проведення досліджень виявилась інокуляція насіння 

Ризогуміном та позакореневе підживлення посівів Кристалоном. Більший 
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прибуток з 1 га посівів та вищу енергоефективність забезпечило проведення 

оранки порівняно з дискуванням. 

Економічно ефективні та доцільні до застосування у виробничому 

процесі лише ті прийоми інтенсифікації виробництва сої, які забезпечують 

збільшення виходу продукції з одиниці площі при невеликих затратах праці 

та засобів. Висока вартість мінеральних добрив, які є незамінним елементом 

технології вирощування сільськогосподарських культур, в тому числі і сої, 

суттєво підвищує її собівартість, що унеможливлює досягнення достатнього 

рівня конкурентоспроможності вітчизняних технологій. Це змушує шукати 

альтернативні шляхи вирішення цієї проблеми. Одним із методів вирішення 

цього питання є позакореневі підживлення рослин, які 

суттєво знижують вартість технологічного прийому, забезпечуючи достатній 

рівень продуктивності культури [104]. 

В наших дослідженнях при вирощуванні сорту Ксеня максимальний 

умовно чистий дохід забезпечило використання мікродобрив Вуксал, 

порівняно з мікродобривом Аватар-1. Отримані експериментальні дані 

енергетичної оцінки свідчать про доцільність використання мікродобрив. 

Саме за внесення мікродобрив Вуксал з урожаєм зерна акумульовано 

52313,6 МДж/га енергії з коефіцієнтом енергетичної ефективності 2,71, і це 

були найвищі показники при вирощуванні сорту Ксеня. Подібні тенденції 

підвищення економічної та енергетичної ефективності виробництва зерна сої 

внаслідок використання мікродобрив Вуксал спостерігалися і при 

вирощуванні інших сортів сої. Зокрема, удобрення сорту Хуторяночка 

Вуксалом забезпечило зростання умовно чистого доходу на 1,2 тис. грн./га 

порівняно з варіантом без використання мікродобрив. Мікродобриво 

Аватар-1 підвищило умовно чистий дохід при вирощуванні цього сорту на 

0,4 та 0,7 тис. грн./га. З прибавкою урожаю зерна від використання Вуксалів 

акумульовано на 3620,3 МДж/га енергії більше порівняно з варіантом без 

використання мікродобрив. 
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Удобрення сорту Монада Вуксалом забезпечило зростання умовно 

чистого доходу на 1,5 тис. грн./га порівняно з варіантом без використання 

мікродобрив (табл. 9.6). 

Таблиця 9.6 

Економічна та енергетична ефективність технології вирощування сортів 

сої залежно від використання мікродобрив 
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Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  (к.) 

Кс
ен

я 

2,75 29,4 12,9 16,5 127,9 49779,4 18987,5 2,62 
Фон + Вуксал 2,89 30,9 13,7 17,2 125,5 52313,6 19278,9 2,71 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 2,78 29,7 13,2 16,5 125,0 50322,4 19033,4 2,64 
Фон + Аватар-1 (обробка 

насіння + двічі позакоренево) 2,82 30,1 13,4 16,7 124,6 51046,5 19149,8 2,67 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін) 

Ху
то

ря
но

чк
а 3,08 32,9 13,4 19,5 145,5 55752,9 19247,8 2,90 

Фон + Вуксал 3,28 35,0 14,3 20,7 144,8 59373,2 19560,8 3,04 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 3,14 33,5 13,6 19,9 146,3 56839,0 19298,6 2,95 

Фон + Аватар-1 (обробка 
насіння + двічі позакоренево) 3,19 34,1 13,9 20,2 145,3 57744,1 19420,7 2,97 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін) 

М
он

ад
а 

2,82 30,1 13,1 17,0 129,8 51046,5 19065,4 2,68 
Фон + Вуксал 3,03 32,4 13,9 18,5 133,1 54847,8 19355,1 2,83 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 2,85 30,4 13,3 17,1 128,6 51589,6 19137,5 2,70 
Фон + Аватар-1 (обробка 

насіння + двічі позакоренево) 2,87 30,7 13,6 17,1 125,7 51951,6 19293,6 2,69 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін) 

Ом
ег

а  
він

ни
ць

ка
 

3,31 35,4 13,8 21,6 156,5 59916,3 19366,5 3,09 
Фон + Вуксал 3,62 38,7 14,8 23,9 161,5 65527,8 19689,3 3,33 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 3,40 36,3 14,2 22,1 155,6 61545,4 19410,4 3,17 
Фон + Аватар-1 (обробка 

насіння + двічі позакоренево) 3,46 37,0 14,5 22,5 155,2 62631,5 19481,5 3,21 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін) 

Ф
ем

іда
 3,11 33,2 13,3 19,9 149,6 56296,0 19311,7 2,92 

Фон + Вуксал 3,22 34,4 14,1 20,3 144,0 58287,2 19645,2 2,97 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 3,15 33,6 13,5 20,1 148,9 57020,0 19390,3 2,94 

Фон + Аватар-1 (обробка 
насіння + двічі позакоренево) 3,17 33,9 13,8 20,1 145,7 57382,1 19450,8 2,95 

Примітка: (к.) – контроль. 
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Мікродобриво Аватар-1 підвищило умовно чистий дохід при 

вирощуванні цього сорту лише на 0,1 тис. грн./га. Однак найприбутковішим 

використання мікродобрив було на сорті Омега вінницька. Зокрема, на 

варіанті з внесенням Вуксалу одержано 23,9 тис. грн./га умовно чистого 

доходу, що на 2,3 тис. грн./га перевищувало варіант без удобрення та на 6,7 

тис. грн./га ділянку сорту Ксеня з використанням мікродобрив Вуксал. За 

використання Вуксалів урожаєм зерна сорту Монада акумульовано на 3801,3 

МДж/га енергії більше порівняно з варіантом без використання мікродобрив. 

У сорту Омега вінницька цей показник зростав до 5611,5 МДж/га, а 

коефіцієнт енергетичної ефективності становив 3,33. 

Отже, незважаючи на вищі затрати на мікродобриво Вуксал, умовно 

чистий прибуток на варіанті з їх застосуванням був вищим порівняно з 

варіантами, на яких використовувалося мікродобриво Аватар-1. На усіх 

дослідних варіантах використання мікродобрив виявилося енергетично 

доцільним, але вищі коефіцієнти енергетичної ефективності забезпечив 

Вуксал. Економічний ефект від використання мікродобрив по сортах 

відрізнявся. Найбільш прибутковим було використання мікродобрив Вуксал 

на сортах Омега вінницька та Хуторяночка. 

 Високу економічну ефективність забезпечило вирощування сортів 

квасолі Надія та Буковинка. Так, на контролі (сорт Надія без використання 

добрив) одержано 17,3 тис. грн./га умовно чистого доходу. При застосуванні 

фосфорних та калійних добрив в дозі Р60К60 та мінерального добрива в дозі 

N30Р60К60 витратна частина на вирощування квасолі сорту Надія зростала на 

2,5 та 3,0 тис. грн./га відповідно. В той же час приріст урожаю не повністю 

окупав використані мінеральні добрива. Тому, на варіантах з внесенням 

Р60К60 та N30Р60К60 умовно чистий дохід знизився на 1,1 та 0,8 тис. грн./га 

порівняно з контролем. Коефіцієнт енергетичної ефективності при одержанні 

урожаю квасолі сорту Надія за рахунок високої природної родючості ґрунту 

становив 3,59. Внесення мінеральних добрив знизило енергетичну 

ефективність вирощування квасолі (табл. 9.7). 
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Таблиця 9.7 

Економічна та енергетична ефективність технології вирощування  

сортів квасолі залежно від систем живлення 

Удобрення 

С
ор

т 
У

ро
ж

ай
 зе

рн
а,

 т
/г

а 

В
ал

ов
ий

 д
ох

ід
, т

ис
. г

рн
./г

а 

За
тр

ат
и 

на
  

ви
ро

щ
ув

ан
ня

, т
ис

. г
рн

./г
а 

У
мо

вн
о 

чи
ст

ий
 д

ох
ід

,  
ти

с.
 г

рн
./г

а 

Рі
ве

нь
 ре

нт
аб

ел
ьн

ос
ті,

 %
 

Ен
ер

го
єм

ні
ст

ь з
ер

на
, 

М
Дж

/га
 

За
тр

ат
и 

ен
ер

гі
ї н

а 
 

ви
ро

щ
ув

ан
ня

, М
Д

ж
/г

а 

К
ое

фі
ці

єн
т 

ен
ер

ге
ти

чн
ої

  
еф

ек
ти

вн
ос

ті
 

Без добрив (к.) 
Н

ад
ія

 
2,07 28,3 10,4 17,3 166,3 42807,6 11907,8 3,59 

Р60К60 2,24 29,1 12,9 16,2 125,6 46323,2 15481,3 2,99 
N30Р60К60 2,30 29,9 13,4 16,5 123,1 47564,0 18125,4 2,62 
Ризобофіт 2,17 28,2 10,7 17,5 163,6 44875,6 12084,9 3,71 

Р60К60 + Ризобофіт 2,31 30,0 13,2 16,8 127,3 47770,8 15670,1 3,05 
N30Р60К60 + Ризобофіт 2,34 30,4 13,8 16,6 120,3 48391,2 18330,4 2,64 

Кристалон 2,24 29,1 10,9 18,2 167,0 46323,2 12211,5 3,79 
P60K60 + Кристалон 2,33 30,3 13,4 16,9 126,1 48184,4 15780,4 3,05 

N30P60K60 + Кристалон 2,41 31,3 13,6 17,7 130,1 49838,8 18420,5 2,71 
Ризобофіт + Кристалон 2,25 29,3 11,1 18,2 164,0 46530,0 12350,4 3,77 

P60K60 + Ризобофіт + Кристалон 2,39 31,1 13,5 17,6 130,4 49425,2 15890,9 3,11 
N30P60K60 + Ризобофіт +   

Кристалон 2,48 32,2 13,9 18,3 131,7 51286,4 18510,2 2,77 

Без добрив 

Бу
ко

ви
нк

а 

2,33 30,3 10,9 19,4 178,0 48184,4 12207,5 3,95 
Р60К60 2,49 32,4 13,5 18,9 140,0 51493,2 15601,6 3,30 

N30Р60К60 2,57 33,4 13,8 19,6 142,0 53147,6 18311,3 2,90 
Ризобофіт 2,38 30,9 11,2 19,7 175,9 49218,4 12320,6 3,99 

Р60К60 + Ризобофіт 2,51 32,6 13,6 19,0 139,7 51906,8 15734,6 3,30 
N30Р60К60 + Ризобофіт 2,60 33,8 14,0 19,8 141,4 53768,0 18443,3 2,92 

Кристалон 2,54 33,0 12,4 20,6 166,1 52527,2 12510,6 4,20 
P60K60 + Кристалон 2,66 34,6 13,9 20,7 148,9 55008,8 15942,7 3,45 

N30P60K60 + Кристалон 2,68 34,8 14,1 20,7 146,8 55422,4 18590,1 2,98 
Ризобофіт + Кристалон 2,56 33,3 12,8 20,5 160,2 52940,8 12643,8 4,19 

P60K60 + Ризобофіт + Кристалон 2,67 34,7 14,0 20,7 147,9 55215,6 16093,7 3,43 
N30P60K60 + Ризобофіт +   

Кристалон 2,69 35,0 14,2 20,8 146,5 55629,2 18720,4 2,97 

Примітка: (к.) – контроль. 

Зокрема, затрати енергії на вирощування сорту Надія за внесення Р60К60 

зросли на 3573,5 МДж/га порівняно з контролем (без удобрення), а 
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коефіцієнт енергетичної ефективності знизився з 3,59 до 2,99. При внесенні 

N30Р60К60 затрати енергії зросли на 6217,6 МДж/га порівняно з контролем (без 

удобрення), а коефіцієнт енергетичної ефективності знизився з 3,59 до 2,62.  

Значно кращі економічні показники вирощування квасолі 

забезпечувало використання Ризобофіту та Кристалону. Так, інокуляція 

насіння Ризобофітом забезпечувала зростання умовно чистого доходу 

порівняно з варіантом без удобрення на 0,2 тис. грн./га, а два позакореневі 

підживлення посівів Кристалоном – на 0,9 тис. грн./га. Саме на варіанті з 

використанням Кристалону була найвищою (167,0 %) рентабельність 

виробництва зерна квасолі сорту Надія. 

Використання Ризобофіту та Кристалону забезпечило зростання 

енергоефективності виробництва квасолі. Так, на варіанті з інокуляцією 

насіння Ризобофітом за незначних (177,1 МДж/га) додаткових затратах 

енергії кількість акумульованої в урожаї зерна енергії збільшилася на 

2068,0 МДж/га порівняно з контролем, завдяки чому енергетичний 

коефіцієнт зріс до 3,71, але максимальний коефіцієнт енергетичної 

ефективності вирощування квасолі сорту Надія (3,79) нами розрахований на 

варіанті з використанням Кристалону.  

Також нами було визначено основні економічні результати та 

енергетичну ефективність вирощування квасолі сорту Буковинка залежно від 

різних варіантів удобрення. Завдяки вищій урожайності зерна сорту 

Буковинка на ділянках без використання добрив одержано 19,4 тис. грн./га 

умовно чистого доходу при рівні рентабельності 178,0%, що на 

2,1 тис. грн./га та 11,7% перевищувало показники сорту Надія. Внесення 

фосфорних та калійних добрив у дозі Р60К60 знижувало розмір умовно 

чистого доходу з 1 га посівів сорту Буковинка до 18,9 тис. грн./га, а рівень 

рентабельності – до 140,0%. Проте внесення мінерального добрива в дозі 

N30Р60К60 підвищувало розмір умовно чистого доходу з 1 га посіву квасолі 

сорту Буковинка на 0,2 тис. грн./га порівняно з варіантом без удобрення.  
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На відміну від внесення мінеральних добрив, використання Ризобофіту 

та Кристалону при вирощуванні квасолі сорту Буковинка забезпечило 

суттєвіший економічний ефект. Так, при інокуляції насіння Ризобофітом 

відбулося зростання умовно чистого доходу порівняно з варіантом без 

удобрення на 0,3 тис. грн./га, а при проведенні двох позакореневих 

підживлень посівів Кристалоном – на 1,2 тис. грн./га. При вирощуванні 

квасолі сорту Буковинка на варіанті з використанням мінерального добрива в 

дозі N30Р60К60, Ризобофіту та Кристалону одержано 20,8 тис. грн./га умовно 

чистого доходу, і це був найвищий показник у досліді. 

Внесення мінерального добрива в дозі N30P60K60 знизило енергетичну 

ефективність вирощування квасолі сорту Буковинка: затрати енергії на 

вирощування зросли на 6103,8 МДж/га порівняно з контролем (без 

удобрення), а коефіцієнт енергетичної ефективності знизився з 3,95 до 2,90. В 

той же час використання Ризобофіту та Кристалону забезпечило зростання 

енергоефективності виробництва квасолі. Так, на варіанті з інокуляцією 

насіння Ризобофітом енергоємність зібраного зерна зросла на 1034 МДж/га 

порівняно з контролем, завдяки чому енергетичний коефіцієнт збільшився  

до 3,99. За використання Кристалону коефіцієнт енергетичної ефективності 

вирощування квасолі сорту Буковинка становив 4,20, і це був найвищий 

показник у досліді. 

Результати досліджень 2007-2011 років показали відносно невисоку 

економічну віддачу від використання мінеральних добрив при вирощуванні 

квасолі. На думку Л.Ф. Мельникова [250], однією з основних причин 

невисокої ефективності стандартних туків є низький коефіцієнт корисної дії: 

для азоту і калію – 30-40%, для фосфору – 15-20%. Альтернативою цим 

тукам є органо-мінеральні добрива [250]. Тому в 2011-2013 рр. нами вивчалася 

можливість заміни чи доповнення мінеральних добрив органо-мінеральним 

добривом Екогран. Однак в наших дослідженнях при вирощуванні сорту 

Надія заміна мінеральних добрив Екограном з економічної точки зору 

виявилася недоцільною. Так, на варіанті з поєднанням внесення 1,5 т/га 
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Екограну та Кристалону умовно чистий дохід та рівень рентабельності 

становили 15,1 тис. грн./га та 105,6%, що було на 0,7 тис. грн./га та 6,5% 

менше порівняно з внесенням мінеральних добрив в дозі N30Р60К60 та 

Кристалону (табл. 9.8). 

Таблиця 9.8 

Економічна та енергетична ефективність вирощування  сортів квасолі 

залежно від використання органо-мінерального добрива Екогран 
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Без добрив (к.) 

Н
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1,93 25,1 10,1 15,0 148,5 39912,4 11120,4 3,59 
N30Р60К60  + Кристалон 2,30 29,9 14,1 15,8 112,1 47564,0 18701,6 2,54 

Екогран, 1,5 т/га 2,16 28,1 13,8 14,3 103,6 44668,8 16980,4 2,63 
Екогран, 1,5 т/га  + Кристалон 2,26 29,4 14,3 15,1 105,6 46736,8 17184,8 2,72 

N30Р60К60 + Кристалон + 
Екогран, 0,3 т/га 2,37 30,8 14,8 16,0 108,1 49011,6 19873,7 2,47 

Без добрив 

Бу
ко

ви
нк

а 

1,98 25,7 10,2 15,5 152,0 40946,4 11280,1 3,63 
N30Р60К60  + Кристалон 2,38 30,9 14,6 16,3 111,6 49218,4 18864,5 2,61 

Екогран, 1,5 т/га 2,29 29,8 13,9 15,9 114,4 47357,2 17002,6 2,79 
Екогран, 1,5 т/га  + Кристалон 2,37 30,8 14,7 16,1 109,5 49011,6 17293,3 2,83 

N30Р60К60 + Кристалон + 
Екогран, 0,3 т/га 2,47 32,1 15,0 17,1 114,0 51079,6 19987,8 2,56 

Примітка: (к.) – контроль. 

Економічно доцільнішим виявилося використання Екограну при 

вирощуванні квасолі сорту Буковинка. Але слід зазначити, що для одержання 

максимального умовно чистого доходу необхідно поєднувати внесення 

мінерального добрива в дозі N30Р60К60, Кристалону та 0,3 т/га Екограну. На 

цьому варіанті удобрення умовно чистий дохід становив 17,1 тис. грн./га, що 

на 1,6 тис. грн./га перевищувало контроль (без використання добрив) та на 

0,8 тис. грн./га варіант з внесенням мінеральних добрив та Кристалону. 
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Висновки  за розділом 9. 

1. Результати проведених нами розрахунків і аналізів вирощування 

гороху та сої показали, що вищий рівень економічної ефективності при 

виробництві зерна цих культур був за проведення оранки.  

2. Найкращим удобренням гороху, сої та квасолі за економічною 

ефективністю було поєднання внесення мінерального добрива в дозі 

N30Р60К60, використання біопрепаратів (Ризогуміну, Ризобофіту, 

Фосфоентерину) та добрив для позакореневого підживлення (Кристалону і 

Вуксалу). 

3. Максимальний умовно чистий дохід в умовах проведення 

досліджень забезпечила інокуляція насіння сорту Царевич Ризобофітом та 

комплексна обробка насіння сортів Чекбек і Отаман Ризобофітом, 

Фосфоентерином та Біополіцидом. Використання цих біопрепаратів 

забезпечило зростання енергоефективності виробництва зерна гороху.  

4. Варіанти удобрення посівів сої сортів Агат та Артеміда Ризогуміном 

і Кристалоном забезпечували найбільші енергетичні коефіцієнти – 4,03 та 

4,32 відповідно. Ці високі показники свідчить про енергетичну доцільність 

запропонованих елементів технології вирощування сої.  

5. Незважаючи на вищі затрати на мікродобрива Вуксал, умовно 

чистий прибуток та енергетична ефективність на варіанті з їх застосуванням 

були вищими порівняно з варіантами, на яких використовувалося 

мікродобриво Аватар-1.  

6. При використанні Екограну під квасолю для одержання 

максимального умовно чистого доходу необхідно поєднувати внесення 

мінерального добрива в дозі N30Р60К60, Кристалону та 0,3 т/га Екограну. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі викладені теоретичні основи і узагальнення 

результатів досліджень, що дозволили вирішити проблему підвищення 

ефективності вирощування гороху, сої та квасолі за рахунок підбору сортів, 

технологічному обґрунтуванню основного обробітку ґрунту та оптимізації 

живлення рослин в умовах Лісостепу західного. 

1. Аналіз тривалості вегетаційного періоду гороху в середньому за 

роки досліджень показав, що найдовшим (81 добу) він був у сорту Елегант 

при інокуляції насіння Ризогуміном, внесенні мінеральних добрив в дозі 

N30P60K60 та дворазовому позакореневому підживленні посівів Кристалоном. 

Найкоротший вегетаційний період на посіві без обробки насіння 

біопрепаратами виявився у сорту гороху Царевич – 76 діб. У сортів гороху 

Чекбек та Отаман тривалість вегетаційного періоду відповідно становила 79 

та 78 діб. Найдовший вегетаційний період був у гороху сорту Улус – 85 діб. 

За обробки насіння Ризобофітом, Фосфоентерином та Біополіцидом період 

вегетації рослин гороху подовжувався відповідно на 1-2 доби. 

2. За результатами досліджень встановлено, що найдовшим (128 діб) 

серед досліджуваних сортів сої був вегетаційний період у сорту Агат при 

інокуляції насіння Ризогуміном, внесенні мінеральних добрив в дозі 

N30P60K60 та дворазовому позакореневому підживленні посівів Кристалоном. 

Заміна оранки поверхневим обробітком ґрунту зменшувала тривалість 

вегетаційного періоду у сортів сої на 1-2 доби. Найкоротший вегетаційний 

період (112 діб) на посіві сої без використання мікродобрив виявився у сорту 

Хуторяночка. У сортів сої Ксеня, Монада та Омега вінницька тривалість 

вегетаційного періоду відповідно становила 115, 118 та 121 добу. Найдовший 

вегетаційний період був у сорту сої Феміда – 127 діб. При використанні 

мікродобрив Аватар-1 та Вуксал період вегетації рослин сої подовжувався на 

1-2 доби. 

3. В умовах регіону внесення мінерального добрива в дозі N30Р60К60, 

Кристалону та 0,3 т/га Екограну формувало найдовший вегетаційний період 
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квасолі сорту Надія тривалістю 83 доби, що було на 6 діб більше порівняно із 

контролем. На цьому ж варіанті удобрення був найдовший вегетаційний 

період у рослин квасолі сорту Буковинка – 85 діб. 

4. Максимальну густоту стояння рослин гороху (1194,6 тис. шт./га) 

перед збиранням забезпечив сорт Світ при інокуляції насіння Ризогуміном за 

внесення фосфорних та калійних добрив в дозі P60K60, двох позакореневих 

підживленнях Кристалоном та проведенні оранки. Густота сходів та 

виживання рослин гороху залежали від особливостей сорту і використання 

біопрепаратів. Найбільша кількість рослин перед збиранням (1142,3 тис. 

шт./га) була у сорту гороху Чекбек, а більший відсоток виживання – при  

обробці насіння Ризобофітом, Фосфоентерином та Біополіцидом. 

5. На густоту посіву сої впливали спосіб основного обробітку ґрунту, 

сорт та види удобрення. Так, максимальну густоту стояння рослин (494,9 тис. 

шт./га) перед збиранням забезпечував сорт сої Артеміда при інокуляції 

насіння Ризогуміном, внесенні фосфорних та калійних добрив в дозі P60K60 та 

проведенні оранки. Заміна оранки дискуванням призводила до зниження 

густоти стояння рослин сорту сої Артеміда на цьому ж варіанті удобрення до 

469,8 тис. шт./га. Польова схожість насіння та виживання рослин сої 

залежали від особливостей сорту і використання мікродобрив. Високою 

польовою схожістю насіння характеризувалися сорти сої Монада та Ксеня. 

Найбільший показник виживання рослин у досліді становив 92,6% і був 

виявлений у сорту сої Монада на варіанті з обробкою посівів Вуксалом. 

6. Встановлено, що обидва досліджувані сорти квасолі в умовах 

Лісостепу західного мали високу повноту польових сходів на рівні 84,1-

85,8%. Збереженість рослин до збирання на зерно знаходилась на рівні 90,6-

93,6%, що було основою формування високопродуктивних агрофітоценозів 

квасолі. 

7. Сорт гороху Елегант формував дещо більшу площу асиміляційної 

поверхні порівняно з сортом Світ. У обох сортів максимальний показник 

площі асиміляційної поверхні досягав у фазі «налив зерна» при обробці 
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насіння Ризогуміном, внесенні N30P60K60 та Кристалону – 61,8 тис. м2/га, 

сорту гороху Елегант і 52,0 тис. м2/га у сорту гороху Світ. Найбільш 

інтенсивно впродовж вегетації суху речовину нагромаджували рослини сорту 

гороху Елегант при обробці насіння Ризогуміном, внесенні N30P60K60 та 

Кристалону – 8,76 т/га. Чиста продуктивність фотосинтезу по фазах вегетації 

відрізнялася, зокрема, у фазу «третій справжній листок – бутонізація» вищі 

показники ЧПФ забезпечив сорт Елегант, а у фазі «бутонізація – цвітіння» – 

сорт гороху Світ. 

8. Сорти сої в досліді при проведенні оранки формували більшу площу 

листкової поверхні порівняно із проведенням дискування. При цьому 

збільшувалася площа асиміляційної поверхні сортів сої і при удобренні, а 

найбільш суттєво від сумісного застосування мінеральних добрив в дозі 

N30P60K60, Ризогуміну та Кристалону. Що стосується сорту, то на вказаному 

варіанті удобрення кращий показник (44,2 тис. м2/га) забезпечив сорт сої 

Артеміда. Найінтенсивніше суху речовину впродовж вегетаційного періоду 

нагромаджували посіви сорту сої Артеміда при комплексному використанні 

мінеральних добрив в дозі N30P60K60, Ризогуміну та Кристалону. В кінці 

вегетаційного періоду рослини цього сорту сої на зазначеному варіанті 

удобрення нагромадили 9,04 т/га сухої речовини. Формування 

фотосинтетичного потенціалу посівів сої більше залежало від удобрення, ніж 

від сортових особливостей. При цьому максимальний показник ФП 

(2,764 млн.м2 дн./га) забезпечило удобрення посіву сорту сої Артеміда 

мінеральними добривами в дозі N30P60K60, Ризогуміном та Кристалоном. При 

проведенні оранки під сою створювалися кращі умови зв'язування сонячної 

енергії та коефіцієнта використання ФАР порівняно із застосуванням 

поверхневого обробітку ґрунту. Удобрення також сприяло підвищенню 

нагромадження енергії та коефіцієнта використання ФАР і найкращі їх 

показники формувалися у сорту сої Артеміда при внесенні мінерального 

добрив в дозі N30P60K60, Кристалону та обробці насіння Ризогуміном – 

151510,4 МДж/га і 1,28%. 
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9. В результаті проведених досліджень з добривами на хелатній основі 

встановлено, що в умовах Лісостепу західного посівами сої продукувалася 

суха речовина на досить високому рівні. Мікродобрива Аватар-1 та Вуксал 

підвищували кількість виходу сухої речовини усіма сортами сої і найбільш 

інтенсивно суха речовина нагромаджувалася від застосування Вуксалу. 

Серед сортів, що досліджувалися, найвищі показники сухої речовини 

формувалися у сорту сої Омега вінницька – 9,8 т/га. Найвищі показники 

зв'язування енергії (159555,2 МДж/га) та коефіцієнту використання ФАР 

(1,33%) також виявлені у сорту сої Омега вінницька при використанні 

мікродобрив Вуксал. 

10.  При застосуванні мінеральних добрив і Екограну істотно 

збільшувалася площа листкової поверхні сортів квасолі звичайної. 

Максимуму площа асиміляційної поверхні рослин досягала в кінці цвітіння 

при внесенні N30Р60К60, Кристалону і 0,3 т/га Екограну – 36,1-38,7 тис. м2/га. 

Найінтенсивніше, впродовж періоду вегетації, суху речовину 

нагромаджували посіви квасолі сорту Буковинка за цієї ж схеми удобрення – 

6,36 т/га. Чиста продуктивність фотосинтезу по фазах вегетації відрізнялася, 

досягаючи максимуму за період від «третього трійчастого листка до початку 

цвітіння». Максимальний показник фотосинтетичного потенціалу 

забезпечили дослідні посіви квасолі сорту Буковинка – 1,69 млн. м2 дн./га. 

11.  Максимальну кількість активних бульбочок рослини гороху 

формували на варіанті з обробкою насіння Ризогуміном, внесенні фосфорних 

та калійних добрив в дозі Р60К60 та позакореневому підживленні посіву 

Кристалоном. У сорту гороху Елегант на зазначеному варіанті утворилося 

32,7 шт. бульбочок на рослині, у сорту гороху Світ – 27,8 шт./рослину. 

Найбільша ж маса активних бульбочок у досліді була на посіві гороху сорту 

Елегант при комплексному застосуванні фосфорних та калійних добрив в 

дозі Р60К60, Ризогуміну та Кристалону – 0,196 г/рослину. АСП на цьому 

варіанті складав 9,4 тис. кг·діб/га, а кількість біологічно фіксованого азоту – 

64,9 кг/га. 
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12.  Кращі показники симбіотичного апарату забезпечила обробка 

насіння гороху сорту Улус Ризобофітом, Фосфоентерином і Біополіцидом, де 

кількість активних бульбочок у фазі цвітіння була 39 шт./рослину, а їх маса – 

0,167 г/рослину. Комплексне застосування біопрепаратів підвищувало 

ефективність біологічної фіксації посівами цього сорту, показник АСП та 

кількість фіксованого азоту становили відповідно 9,1 тис. кг·діб/га та 70,2 

кг/га. 

13.  Максимальна кількість активних бульбочок на коренях рослин сої 

формувалася у сорту Агат (65,6 шт./рослину) при обробці насіння Ризогуміном, 

внесенні мінеральних добрив в дозі P60K60 та Кристалону. Кращим за рівнем 

нагромадження сирої маси активних бульбочок (0,580 г/рослину) був сорт сої 

Артеміда на цьому ж варіанті удобрення. На посіві сої сорту Артеміда 

максимальні показники симбіотичної азотфіксації отримані на варіанті із 

обробкою насіння Ризогуміном, внесенні мінеральних добрив в дозі P60K60 та 

Кристалону. Зокрема, АСП на цьому варіанті складав 34,9 тис. кг·діб/га, а 

кількість біологічно фіксованого азоту – 199,4 кг/га. 

14.  Дослідженнями встановлено, що на ефективність біологічної 

азотфіксації більше впливали сортові особливості. Серед сортів сої, що 

вивчались, максимальну кількість бульбочок (64,2 шт./рослину) формував 

сорт Хуторяночка. Проте сорт сої Хуторяночка формував багато, але мілких 

бульбочок. Максимальну ж сиру масу ризобій на ділянках без використання 

мікродобрив формував сорт сої Феміда – 0,720 г/рослину активних 

бульбочок. Найефективнішими показники симбіотичної азотфіксації були на 

посіві сої сорту Феміда. Застосування мікродобрив підвищило ефективність 

біологічної фіксації рослинами цього сорту, а максимальними показники 

АСП та кількості фіксованого азоту були на варіанті з використанням 

Вуксалу –  31,8 тис. кг·діб/га та 194,7 кг/га відповідно. 

15.  Максимальна кількість і сира маса бульбочок у квасолі 

формувалась у період цвітіння. Сумісне застосування Ризобофіту, фосфорних 

та калійних добрив і Кристалону забезпечували кращі умови формування 
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симбіотичного апарату у сортів квасолі. На цьому варіанті удобрення у 

квасолі сорту Надія формувалося 55,8 шт./рослину активних бульбочок 

сирою масою 0,370 г/рослину. Також встановлено, що внесення Екограну 

створює кращі умови для формування кількості і сирої маси активних 

бульбочок на кореневій системі квасолі звичайної. Максимальну кількість 

біологічного азоту (94 кг/га) фіксували посіви квасолі сорту Надія при 

внесенні N30Р60К60, 0,3 т/га Екограну та обробці Кристалоном. 

16.  Залежно від способу основного обробітку ґрунту кращі показники 

структури урожаю забезпечував горох сорту Елегант. Зокрема, на варіанті з 

оранкою,  внесенням мінерального добрива в нормі N30P60K60, обробці 

насіння Ризогуміном та самих посівів Кристалоном маса зерен з однієї 

рослини  гороху сорту Елегант становила 5,73 г, сорту Світ – 4,63 г. Внесення 

мінерального добрива в дозі N30P60K60 та проведення двох позакореневих 

підживлень Кристалоном збільшувало масу 1000 зерен у сорту Елегант з 243 

до 252 г, у сорту гороху Світ – з 232 до 240 г. При обробці насіння 

Ризобофітом, Фосфоентерином та Біополіцидом сорт гороху Отаман 

продукував найбільшу кількість бобів, зерен та масу зерен на одній рослині – 

5,89 шт., 24,07 шт. та 4,67 г відповідно. 

17.  Кращі показники структури врожаю у всіх досліджуваних сортів сої 

відзначені на варіанті зі внесенням N30P60K60, обробкою насіння Ризогуміном 

та використанням мікродобрив Вуксал. У сортів сої Омега вінницька та 

Феміда були найвище прикріплені нижні боби – на висоті 15,9 та 15,8 см 

відповідно. Сорт сої Омега вінницька продукував максимальну кількість 

бобів (25,4 шт.) та зерен (49,8 шт.) на одній рослині. Найвища маса 1000 

зерен була у сорту сої Ксеня – 179,1 г, а максимальну масу зерен з однієї 

рослини (7,97 г) забезпечив сорт сої Омега вінницька. 

18.  Сорт квасолі Буковинка формував 7,7-10,0 г зерен на одну рослину, 

що на 0,8-1,2 г більше порівняно з сортом Надія, проте, у сорту квасолі Надія 

на 5-8 г була більша маса 1000 зерен. Для обох сортів характерне значне 
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збільшення показників індивідуальної продуктивності при використанні 

різних видів добрив і біопрепаратів. 

19.  Максимальну зернову продуктивність (3,82 т/га) формував сорт 

гороху Елегант при обробці насіння Ризогуміном, внесенні Кристалону та 

мінеральних добрив в дозі N30P60K60. При застосуванні комплексу 

біопрепаратів (Ризобофіту, Фосфоентерину та Біополіциду) максимальну 

урожайність в умовах проведення досліджень забезпечили сорти гороху 

Отаман та Чекбек – 4,10 та 4,11 т/га відповідно. Серед досліджуваних сортів 

гороху максимальний показник вмісту в зерні сирого протеїну (23,1%) 

забезпечував сорт Царевич, проте завдяки вищій урожайності зерна 

найбільший збір сирого протеїну (0,94 т/га) в досліді формував сорт гороху 

Чекбек. 

20.  В середньому за роки досліджень максимальну урожайність зерна 

сої одержано на фоні оранки при сівбі обробленим Ризогуміном насінням, 

внесенні N30Р60К60 та обприскуванні посівів Кристалоном – сорту Агат 

3,11 т/га, Артеміда – 3,45 т/га, що на 26,9 та 29,7% вище порівняно з 

варіантами без удобрення. Найбільш продуктивним був сорт сої Омега 

вінницька, який забезпечив урожайність зерна 3,62 т/га. З досліджуваних 

сортів найвищим вміст сирого протеїну був у сої сорту Хуторяночка – 38,8-

40,5%. Сорт сої Ксеня характеризувався максимальним вмістом жиру у зерні 

– 22,9-23,1%. 

21.  В умовах Лісостепу західного найбільш продуктивним виявився 

сорт квасолі звичайної Буковинка. При інокуляції насіння Ризобофітом, 

внесенні в ґрунт мінерального добрива в дозі N30P60K60 і позакореневому 

підживленні посіву Кристалоном врожайність зерна квасолі склала 2,69 т/га. 

На цьому ж варіанті удобрення вміст сирого протеїну в зерні квасолі сорту 

Буковинка становив 24,12% і це був найвищий показник у досліді. 

22.  Отримані результати власних досліджень та аналіз наукових 

джерел показали ймовірну можливість реалізації генетичного потенціалу 

інтенсивних сортів гороху, сої і квасолі та програмованого отримання 
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врожаю шляхом удосконалення технологій та внесення розрахункових норм 

різних видів добрив. В умовах Лісостепу західного на чорноземі 

вилугуваному глибокому малогумусному важкосуглинковому нами вперше 

встановлено розрахункові норми різних видів добрив для отримання від 3,5-

4,5 т/га зерна гороху, від 2,5 до 3,5 т/га сої та від 2,0 до 2,8 т/га квасолі. 

23.  Сукупні витрати в регіоні на вирощування гороху, сої та квасолі 

досить високі (8,1-15,9 тис. грн./га). Однак відносно високі урожаї зерна сої 

(2,45-3,62 т/га), гороху (2,41-4,11 т/га) та квасолі (1,93-2,69 т/га) при відносно 

високій реалізаційній ціні (8,68 тис. грн. за 1 т сої, 6,5 тис. грн. за 1 т гороху, 

12,0 тис. грн. за 1 т квасолі) забезпечили одержання 4,4-10,9 тис. грн./га при 

вирощуванні гороху, 10,9-16,6 тис. грн./га умовно чистого доходу при 

вирощуванні сої та 12,1-18,4 тис. грн./га при вирощуванні квасолі. 

24.  Найкращими заходами підвищення енергетичної ефективності 

вирощування гороху, сої та квасолі є використання біопрепаратів 

(Ризогуміну, Ризобофіту, Фосфоентерину) та добрив для позакореневого 

підживлення (Кристалону і Вуксалу). Зокрема, при вирощуванні сої сорту 

Артеміда при внесенні Ризогуміну та Кристалону коефіцієнт енергетичної 

ефективності становив 4,32, гороху сорту Елегант – 3,23, квасолі сорту 

Буковинка – 4,19. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 
 

На основі результатів багаторічних польових та лабораторних 

досліджень, їх економічного та біоенергетичного аналізу агроформуванням 

Лісостепу західного для підвищення врожайності та якості зерна гороху, сої 

та квасолі рекомендується: 

1. Вносити розрахункові дози мінеральних добрив залежно від 

запланованого рівня урожайності, враховуючи, що частину (40-60%) азоту 

бобові культури покривають за рахунок симбіотрофного живлення 

(найсильніше симбіотрофне живлення у сої, слабше – у квасолі, і найслабше 

– у гороху). 

2. Для одержання високої урожайності якісного зерна зернобобових 

культур в умовах Лісостепу західного висівати в польових сівозмінах сою 

інтенсивних сортів Хуторяночка, Артеміда, Омега вінницька та Феміда, 

високотехнологічні сорти гороху Царевич, Чекбек, Отаман та кущові сорти 

квасолі Надія і Буковинка. 

3. Використовувати на посівах гороху, сої та квасолі високоефективні 

комплексні добрива на хелатній основі для позакореневого підживлення, 

зокрема Кристалон особливий (по 2 кг/га у фазі бутонізації та зелених бобів) 

та Вуксал мікроплант (під час інтенсивного росту вегетативної маси – 

1,5 л/га та  у фазі бутонізації – 2,5 л/га). 

4. Окрім традиційної обробки перед сівбою насіння гороху, сої та 

квасолі біопрепаратами на основі бульбочкових бактерій (Ризогумін, 

Ризобофіт), проводити обробку насіння мікродобривом Вуксал Екстра СоМо, 

біопрепаратами на основі фосфатмобілізуючих бактерій (Фосфоентерин) та 

бактеріальним препаратом для запобігання грибковим захворюванням 

(Біополіцид) з розрахунку по 1 л/т насіння. 

5. Для підвищення урожайності та ефективності біологічної 

азотфіксації на посівах квасолі поєднувати внесення в ґрунт мінерального 

добрива (N30Р60К60) і дворазове позакореневе підживлення посіву 

Кристалоном (2 кг/га) з органо-мінеральним добривом Екогран в дозі 0,3 т/га. 
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Додаток А 

Метеорологічні умови за 2007-2015 рр.  

(за даними Кам’янець-Подільської метеорологічної станції Хмельницького обласного центру з гідрометеорології) 

 

Показники 
Місяці Середня 

за рік І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Середні багаторічні показники 
Температура повітря, 0С -5,0 -3,1 +1,4 +8,7 +14,5 +17,5 +18,6 +18,0 +14,1 +8,3 +2,8 -2,0 +7,8 

Опади, мм 37,0 36,0 33,0 51,0 66,0 101,0 82,0 60,0 48,0 28,0 38,0 40,0 620,0 
2007 рік 

Температура повітря, 0С +2,4 -1,0 +6,5  +8,9  +17,2  +19,7  +21,4  +20,5  +14,2  +8,9  +1,2  -1,6  +9,9  
Відхилення від норми, ± + 7,4  +2,1  + 5,1  + 0,2  + 2,7  + 2,2  + 2,8  + 2,5  + 0,1  + 0,6  - 1,6  + 0,4  + 2,1  

Опади, мм 31,3 35,4 18,0 20,6 54,9 92,4 127,6 74,3 44,5 48,0 42,4 20,2 609,6 
Відхилення від норми, % 85 98 55 40 83 91 156 124 93 171 112 50 98 

2008 рік 
Температура повітря, 0С -1,3  +1,9  +4,6  +10,5  +17,1  +20,6  +19,8  +19,3  +14,4  +9,8  +4,6  +3,4  +10,4  
Відхилення від норми, ± + 3,7  + 5  + 3,2  + 1,8  + 2,6  + 3,1  + 1,2  + 1,3  + 0,3  + 1,5  + 1,8  + 5,4  + 2,6  

Опади, мм 7,0 4,5 35,6 113,2 45,21 69,2 46,5 7,5 28,0 7,1 0,8 15,8 380,4 
Відхилення від норми, % 18,9 12,5 107,9 222 68,5 68,5 56,7 12,5 58,3 25,4 2,1 39,5 61,4 

2009 рік 
Температура повітря, 0С -1,8  +0,6  +2,4  +11,5  +15,9  +24,5  +20,5  +20,5  +16,5  +8,9  +7,3  -1,6  +11,0 
Відхилення від норми, ± + 3,2  +3,7  + 1  + 2,8  + 1,4  + 7  + 1,9  + 2,5  + 2,4  + 0,6  + 5,5  + 0,4  + 3,2  

Опади, мм 24,4 23,5 26,0 1,8 27,2 225,4 53,5 52,8 6,2 179,8 33,9 91,44 746,0 
Відхилення від норми, % 66 65,4 78,8 3,5 41,2 223,2 65,2 88 12,9 642,1 89,2 228,6 120,3 
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Продовження додатку А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2010 рік 

Температура повітря, 0С -8,2  -1,3  +4,3  +11,3  +15,8  +20,8  +23,7  +24,1  +15,3  +6,7  +9,6  -1,5  +11,9  
Відхилення від норми, ± -3,2 +1,8 +2,9 +2,6 +1,3 +3,3 +5,1 +6,1 +1,2 -1,6 +6,8 +0,5 +4,1 

Опади, мм 38,2 26,1 26,3 22,3 116,4 154,9 152,4 52,8 104,0 50,5 21,1 91,4 856,5 
Відхилення від норми, % 103,2 72,5 79,7 43,7 176,4 153,4 185,9 88,0 216,8 180,4 55,5 228,6 138,0 

2011 рік 
Температура повітря, 0С -1,2  -3,5  +0,9  +7,3  +14,0  +18,4  +20,4  +19,3  +14,4  +8,4  +6,1  +1,5  +9,8  
Відхилення від норми, ± +3,8 -0,4 -0,5 -1,6 -0,5 +0,9 +1,8 +1,3 +0,3 +0,1 +3,3 +3,5 +2,0  

Опади, мм 22,8 43,0 6,1 38,2 2,8 72,4 160,9 29,0 3,2 51,5 19,6 71,0 429,9  
Відхилення від норми, % 61,6 119,4 18,5 74,9 4,2 71,7 196,2 48,3 6,7 183,9 51,6 177,5 69,3 

2012 рік 
Температура повітря, 0С -3,8  -10,3  +3,4  +11,3  +16,8  +19,9  +23,3  +20,5  +16,5  +10,4  +5,1  +5,5  +8,9  
Відхилення від норми, ± +1,2 -8,1 +2,0 +2,6 +2,3 +2,4 +4,7 +2,5 +2,4 +2,1 +1,3 -3,5 +1,1 

Опади, мм 26,7 65,4 29,2 94,2 32,2 121,9 38,6 69,1 14,8 59,7 19,6 99,3 670,7 
Відхилення від норми, % 72 182 88 185 49 121 47 115 31 213 52 248 108 

2013 рік 
Температура повітря, 0С -4,4 -0,8 -0,9 +10,6 +17,3 +19,5 +19,7 +19,5 +12,9 +9,7 +7,2 0,0 +9,2 
Відхилення від норми, ± + 0,6 + 2,3 -0,5 + 1,9  + 2,8 +2,0  + 1,1  + 1,5  - 1,2  + 1,4  + 4,4  +2,0  + 1,4  

Опади, мм 53,2 49,7 83,1 30,0 95,9 194,0 33,5 40,3 62,3 6,1 83,8 7,8 739,7 
Відхилення від норми, % 144 138 252 59 145 192 41 67 130 22 220 19 119 
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Продовження додатку А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2014 рік 

Температура повітря, 0С -3,0 -0,8 +6,5 +10,2 +15,4 +17,3 +20,5 +19,9 +15,5 +8,4 +2,9 -1,1 +9,3 
Відхилення від норми, ± + 2,0  +2,3  +4,1  + 1,5  + 0,9  -0,2  + 1,9  + 1,9  + 1,4  + 0,1  +0,1  +0,9  + 1,5  

Опади, мм 30,5 5,3 35,6 45,9 124,7 25,9 184,5 51,4 14,7 41,7 39,5 34,9 634,6 
Відхилення від норми, % 82 15 108 90 19 26 22 86 31 149 104 87 102 

2015 рік 
Температура повітря, 0С -0,4 -0,5 +4,6 +8,9 +15,5 +19,5 +21,7 +22,9 +17,8 +8,3 +4,9 +2,0 +10,4 
Відхилення від норми, ± + 4,6  +2,6  +3,2  + 0,2  + 1,0  +2,0  + 3,1  + 4,9  + 3,7  0  +2,1  0,0  + 2,6  

Опади, мм 21,5 22,2 46,0 41,1 23,5 22,1 32,6 3,1 55,8 15,8 44,9 7,0 335,6 
Відхилення від норми, % 58 62 139 81 36 22 40 5 116 56 118 17 54 
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  Додаток Б 
Характеристика сортів гороху, сої та квасолі, що 
використовувалися у наших дослідженнях 

Сорт гороху посівного Елегант 

Сорт гороху посівного Елегант виведений в Інституті кормів УААН та 

Уладово-Люлінецькій дослідно-селекційній станції методом гібридизації. 

Стебло просте, зелене, висотою 80-90 см. Загальне число міжвузлів – 16-19, 

до першого суцвіття – 13-14. Кількість бобів на рослині – 10-12, насінин у 

бобі – 5-6, максимальна кількість – 9. Насіння жовто-рожеве, округле, 

гладеньке, іноді злегка зморшкувате. Маса 1000 насінин – 270 г. 

Середньостиглий, вегетаційний період 83-89 днів. Посухостійкий, стійкий до 

осипання. Аскохітозом уражується середньо, гороховою плодожеркою і 

попелицею пошкоджується на рівні стандартів. Урожайний, на державних 

сортовипробувальних станціях за роки випробування отримали урожай 30 

ц/га. Потенційна можливість сорту – 65 ц/га. Рекомендований для 

вирощування у зоні Лісостепу. 

Сорт гороху посівного Світ 

Сорт гороху посівного Світ виведений метод індивідуального добору із 

гібридної комбінації Нефрит х Рамі. Сорт типового «вусатого» типу, 

вирізняється товстим головним стеблом і добре розвиненими вусиками та 

прилисниками. Восковий наліт відсутній. Кількість насінин в бобі – 6-7. 

Насіння сферичної форми, гладеньке, жовте. Смакові якості та 

розварюваність добрі. Вміст білка 23,2-24,1%. Середньостійкий до ураження 

аскохітозом та кореневими гнилями. Збирання врожаю рекомендується 

проводити за вологості зерна 17-18 %. Високоврожайний сорт. На державних 

сортодослідних станціях за роки випробування середня врожайність 

становила – 3,58 т/га, максимальна 5,84 т/га. Оригінатори: Селекційно-

генетичний інститут НААН, Селекційна станція «Горна стреда», Словакія 

Сорт гороху посівного Царевич 

Сорт гороху посівного Царевич створений в Інституті рослинництва ім. 

В.Я. Юр’єва НААН. Сорт безлисточковий (вусатий), напівкарликового типу. 
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Стебло звичайне, висота рослин 50-70 см, міжвузлів до першого суцвіття – 

11-13. Біб лущильного типу, середньокрупний, слабко увігнутий, з тупою 

верхівкою. Боби добре виповнені, середня кількість насінин у бобі 5-6, 

максимальна – 7. Насіння рожеве, округло-здавлене, з гладенькою 

поверхнею. Тривалість вегетаційного періоду 71-75 діб. Маса 1000 насінин 

270-280 г. Вміст білка в насінні 22-23 %. Стійкий до вилягання та обсипання 

насіння, придатний до збирання прямим комбайнуванням. Насіння має високі 

смакові якості. Внесений до Реєстру сортів рослин України з 2009 року. 

Сорт гороху посівного Чекбек 

Сорт гороху посівного Чекбек створений в Інституті рослинництва 

ім. В.Я. Юр’єва НААН. Різновидність – contecstum (зчеплена). 

Підрізновидність – ecaducum (неосипаюча, жовтонасіннєва). Безлисточковий 

(вусатий). Сорт середньостиглий з тривалістю вегетації 75-78 діб.  

Напівкарликовий: висота рослин – 55-75 см, стійкий до вилягання та 

обсипання насіння. Квітки білі, боби – слабко-зігнуті з тупою верхівкою. 

Кількість насінин в бобі – 4-5. Маса 1000 насінин 270-285 г. Вміст сирого 

протеїну – 22-23%. Тривалість розварювання зерна – 130-145 хв. Смак 

звареного зерна – 7,5-8,0 балів. Урожайність зерна – 2,6-4,6 т/га. Придатний 

до механізованого збирання. Стійкий до ураження хворобами.  

Рекомендований до вирощування в усіх природно-кліматичних зонах 

України. 

Сорт гороху посівного Улус 

 Сорт гороху посівного Улус створений в Уладово-Люлинецькому 

дослідно-селекційному відділені Інституту біоенергетичних культур і 

цукрових буряків НААН. Безлисточковий (вусатий). Тривалість 

вегетаційного періоду – 64-78 діб.  Висота рослин – 65-75 см, стійкий до 

вилягання та обсипання насіння. Біб прямий з тупою верхівкою. Кількість 

насінин в бобі – 5-6. Насіння гладеньке, світлорожеве,  рубчик світлий, 

форма насіння сферична. Маса 1000 насінин –220-290 г. Вміст сирого 

протеїну – 21,5-23,5%. Урожайність зерна – понад 4 т/га. Придатний до 
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механізованого збирання. Стійкий до ураження хворобами.  Внесений до 

Реєстру сортів рослин України з 2009 року. 

Сорт гороху посівного Отаман 

Сорт гороху посівного Отаман створений в Інституті рослинництва ім. 

В.Я. Юр’єва НААН. Сорт напівкарликовий, безлисточкового типу. Стебло 

звичайне, міжвузлів до першого суцвіття – 14-16. Висота рослин 60-80 см. 

Квітки білі, на квітконіжках по дві квітки. Біб лущильного типу, 

середньокрупний, з тупою верхівкою, кількість насінин у бобі 5-6, 

максимальна – 7. Насіння рожеве, округле з гладкою поверхнею, з ознакою 

стійкості до обсипання. Сорт зернового напряму використання, 

середньостиглий. Тривалість вегетаційного періоду – 77-80 діб. Маса 1000 

насінин – 230-250 г. Вміст білка в насінні 20-22%. Стійкий до вилягання та 

обсипання насіння, придатний до механізованого збирання. Внесений до 

Реєстру сортів рослин України з 2011 року. 

Сорт сої культурної Агат 

Сорт сої культурної Агат виведений індивідуальним добором із 

популяції Мепл Ероу. Апробаційна група sordida. З 2000 року занесений до 

Реєстру сортів рослин України. Відносно стійкий до дефіциту вологи в 

період формування генеративних органів. Насіння має високі смакові якості і 

може використовуватись у харчовій промисловості. Вегетативний період: 

118-125 діб. Висота прикріплення нижнього бобу: 12,2-14,8 см. Урожайність 

насіння: 2,68-2,97 ц/га. Вміст: сирого протеїну – 38,3-40,4 %; рослинного 

жиру – 19,5-21,8 %. Рекомендована зона вирощування: Степ, Лісостеп. 

Оригінатори: Красноградська ДС ІЗГ УААН, Інститут кормів УААН. 

Сорт сої культурної Артеміда 

Сорт сої культурної Артеміда створений шляхом індивідуального 

відбору із сорту Красноградська 86. Підвид - маньчжурський,  апробаційна 

група – абенаріа. Тип росту рослин – незакінчений. Стебло зелене, з білим і 

рідким опушенням і верхівкою висотою 78-90 см, що в'ється. Суцвіття – 

китиця, 12-14 квіток на квітконіжці. Біб світло-пісочний, зігнутий, на кінці з 
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дзьобиком, середня кількість насінин у бобі 2,6, максимальна – 4. Насінина 

овальна, середнього розміру, жовта. Рубчик світло-коричневий, середнього 

розміру, овальної форми. Маса 1000 насінин 132,5 г. Вегетаційний період 

111 днів, середня урожайність за роки випробування 2,47 т/га. Вміст сирого 

протеїну 39,7%, вміст жиру 22,2%. Оригінатори: Інститут кормів УААН, 

Красноградська ДС ІЗГ УААН. 

Сорт сої культурної Ксеня 

Сорт сої культурної Ксеня створений методом гібридизації Юг 30 х 

Іванка з подальшим індивідуальним родинним добром. Апробаційна група 

флавіда. Сорт зернового напрямку, період вегетації 105-110 днів. 

Урожайність насіння – 3-3,5 т/га, вміст білка – 36,6%, олії – 25%. Рослини 

середньорослі – 65-75 см, висота прикріплення нижнього боба 15-17см, 

колір опушення рудий, квітка фіолетова. Насіння жовте, рубчик коричневий. 

Сорт холодостійкий, не вилягає, боби не розтріскуються, стійкий до ураження 

хворобами та пошкодження шкідниками. Сорт Ксеня занесений до Реєстру 

сортів рослин України з 2004 року. 

Сорт сої культурної Хуторяночка 

Сорт сої культурної Хуторяночка створено шляхом індивідуального 

відбору із сорту Артеміда. Апробаційна група – latifolia. (Оригінатор – 

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН). Сорт 

детермінантного типу росту, рослини пряморослі заввишки 70–100 см. 

Висота прикріплення нижнього бобу – 10,0–14,0 см. Листки трійчасті, 

середнього розміру, зелені. Суцвіття – багатоквіткова (6–12 шт.) китиця, 

колір квіток фіолетовий. Боби світлі (пісочні), слабозігнуті, загострені, 

здебільшого 2–3-насінні. Маса 1000 насінин – 155-175г. Хуторяночка – сорт 

середньоранньостиглий (105–110 днів). Технологічний щодо збирання. 

Середня врожайність насіння в умовах Лісостепу дорівнює 2,7–3,1 т/га, 

потенційна – 3,5–4,5 т/га. Вміст сирого протеїну в насінні – 37,5–41,3%, жиру 

– 19,6–20,8%. Посухостійкий, стійкий до основних грибних і вірусних 
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хвороб. Сорт зернового типу. Занесений до Державного реєстру сортів у 2010 

р., для поширення в Україні і вирощування у зонах Лісостепу та Полісся. 

Сорт сої культурної Монада 

Сорт сої культурної Монада занесений до Реєстру сортів рослин 

придатних для поширення в Україні з 2008 року. Тип росту рослин – 

детермінантний. Рослина за формою куща – напівстиснута. Висота рослин – 

80-110 см, висота прикріплення нижнього бобу – 10-15 см. Опушення 

рослини – біле, забарвлення квітки – фіолетове. Насіннєва оболонка – жовта, 

забарвлення рубчика – світло-коричневе. Маса 1000 насінин – 150-162 г, 

вміст білка – 38,7-39,3%, вміст олії – 19,4-22,6 %. Тривалість вегетаційного 

періоду – 116-125 діб. Урожайність зерна на богарі – 2,8-3,5 т/га, потенційна 

– 4,5-5,0 т/га. 

Сорт сої культурної Омега вінницька 

Сорт сої культурної Омега вінницька занесений до Реєстру сортів 

рослин придатних для поширення в Україні з 2007 року. Тип росту рослин – 

детермінантний. Рослина за формою куща – компактна. Висота рослин – 85-

130 см, висота прикріплення нижнього бобу – 8-14 см. Опушення рослини – 

жовто-коричневе, забарвлення квітки – біле. Насіннєва оболонка – жовта, 

забарвлення рубчика – світло-коричневе. Маса 1000 насінин – 145-155 г, 

вміст білка – 37,4-39,7%, вміст олії – 19,5-22,9 %. Тривалість вегетаційного 

періоду – 111-125 діб. Сорт інтенсивного типу, здатний формувати 8-12 бобів 

у вузлі та до 18 у верхівковій китиці. Урожайність зерна на богарі – 2,5-3,2 

т/га, потенційна – 4,5-5,0 т/га. 

Сорт сої культурної Феміда 

Сорт сої культурної Феміда занесений до Реєстру сортів рослин 

придатних для поширення в Україні з 2004 року. Тип росту рослин – 

детермінантний. Рослина за формою куща – стиснута. Висота рослин – 90-

130 см, висота прикріплення нижнього бобу – 14,2-20,3 см. Опушення 

рослини – рудувато-коричневе, забарвлення квітки – фіолетове. Насіннєва 

оболонка – жовта, забарвлення рубчика – коричневе. Маса 1000 насінин – 
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170-185 г, вміст білка – 39,5-40,6 %, вміст олії – 19,4-22,5 %. Завдяки 

високому вмісту білка і жиру в насінні має високі смакові якості, тому 

придатний для використання у харчовій промисловості. Тривалість 

вегетаційного періоду – 116-125 діб. Урожайність зерна на богарі – 2,8-3,5 

т/га, потенційна – 4,5-5,0 т/га. 

Сорт квасолі звичайної Надія 

Сорт квасолі звичайної Надія створений в Буковинському інституті 

АПВ УААН. Створений шляхом індивідуального добору з гібридної 

комбінації Бєльцька 16×Первомайську. Різновидність ellipticus albus. Форма 

стебла – кущова, висота рослин 45-50 см, квітка біла. Висота прикріплення 

нижнього бобу 15-18 см. Стійка до розтріскування бобів. Насіння біле, 

еліптичне, гладеньке, блискуче з рубчиком білого кольору. Маса 1000 зерен – 

226-234 г. Вміст білку в зерні до 26%. Добре розварюється і має високі 

смакові якості. Сорт зернового напрямку, холодостійкий, придатний до 

механізованого збирання. Тривалість вегетаційного періоду 80-85 днів. 

Врожайність зерна 2,3-2,7 т/га. 

Сорт квасолі звичайної Буковинка 

Сорт квасолі звичайної Буковинка створений в Буковинському 

інституті АПВ УААН шляхом індивідуального відбору з гібридної комбінації 

Алуна×Альфа. Різновидність ellipticus albus. Форма стебла – кущова, 

середньо розгалуджена. Висота рослин 50-55 см. Квітки білі, по 2-6 шт. в 

китиці. Висота прикріплення нижнього бобу 15-17 см. Стійкість до 

розтріскування бобів висока. Насіння біле, еліптичне, гладеньке, блискуче з 

рубчиком білого кольору. Маса 1000 насінин – 233-246 г. Вміст білку в зерні 

– 26%. Добре розварюється. Сорт зернового напрямку, технологічний. 

Тривалість вегетаційного періоду 80-85 днів. Очікувана врожайність 2,63-

2,67 т/га. 
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Додаток В 

Характеристика біопрепаратів, що використовувалися у наших 
дослідженнях 

Ризогумін 

Ризогумін – біодобриво, що застосовується для бактеризації насіння 

гороху та сої з метою покращення азотного живлення рослин, підвищення 

продуктивності культури. До складу препарату входить спеціально 

підготовлений торф із розмноженими в ньому бактеріальними клітинами 

(Bradyrhizobium japonicum М-8 для сої та Rhіzobium leguminosarum 31 – для 

гороху), фізіологічно активні речовини біологічного походження (ауксини, 

цитокініни, амінокислоти, гумінові кислоти), мікроелементи в хелатованій 

формі та сполуки мікроелементів у стартових концентраціях. Біопрепарат 

має багатофункціональний вплив на ріст і розвиток рослин. Забезпечує 

збільшення польової схожості і енергії проростання насіння, сприяє 

формуванню розвиненої кореневої системи і активного рослинно-

бактеріального азотфіксуючого симбіозу, інтенсифікує процес фотосинтезу у 

рослин. Препарат активно впливає на формування генеративних органів, що 

сприяє суттєвому зростанню насіннєвої продуктивності культури. На одну 

гектарну норму насіння гороху та сої витрачається 200 г препарату. Для 

обробки насіння препарат суспендують у водогінній воді, яка не містить 

хлору. Оптимальна кількість води не повинна перевищувати 1-1,5 % від маси 

насіння. Збільшення частки води в суспензії небажане у зв’язку з можливим 

набуханням і травмуванням насіння. Наприклад, при нормі висіву насіння сої 

100 кг/га для його бактеризації слід використати одну гектарну дозу 

препарату (200 г) і 1-1,5 літри води. Відповідно для бактеризації 1 тонни 

насіння при цій же нормі висіву використовують 2 кг Ризогуміну (10 

гектарних порцій) та 10-15 л води. Препарат вносять у розраховану кількість 

води, ретельно перемішують і відразу ж проводять бактеризацію насіння. 

Бактеризація насіння гороху та сої Ризогуміном проводиться в день сівби. 

Оброблене мікробним препаратом Ризогуміном насіння гороху та сої має 



 421 

бути захищеним від попадання прямого сонячного проміння для збереження 

життєздатності бактерій. Препарат бажано зберігати при температурі не 

вище +10оС. Вища температура може призвести до зменшення терміну 

придатності біопрепарату. Термін придатності Ризогуміну – 6 місяців із дня 

виготовлення. 

Ризобофіт 

Ризобофіт – це препарат на основі бульбочкових бактерій для обробки 

насіння бобових культур. Застосування препарату дає змогу поліпшити 

умови азотного живлення бобових завдяки фіксації атмосферного азоту; 

підвищити врожай зерна та зеленої маси; збільшити вміст білка в рослинах. 

Препарат випускається в двох формах: рідкій та на основі торфу. Рідка форма 

є більш технологічною, не потребує застосування прилипачів та може бути 

легко використана як для ручної, так і для механізованої обробки. Проте 

рідка форма має менший термін зберігання, тому її виготовляють перед 

посівною кампанією. 

Торфяна форма препарату складається зі спеціально підготовленого 

стерильного торфу з розмноженими в ньому бактеріальними клітинами 

високоефективних та конкурентоздатних штамів бульбочкових бактерій. Для 

обробки використовується прилипач, що постачається в комплекті з 

препаратом. Термін зберігання Ризобофіту в рідкій формі – 2 місяці при 

температурі 5-8º С, торфяної форми – 6 місяців. Норма витрати рідкого 

препарату – 1 л на тону насіння, торф'яної форми – 2 кг на тону насіння. 

Препарат використовується для передпосівної інокуляції насіння гороху і 

квасолі шляхом механізованої або ручної обробки посівного матеріалу. 

Бактеризація проводиться в день сівби. 

Фосфоентерин 

Фосфоентерин – це препарат фосфатмобілізувальних бактерій, 

призначений для обробки насіння сільськогосподарських культур до сівби з 

метою покращення фосфорного живлення рослин, активізації ростових 

процесів та підвищення імунітету рослин. Бактерії-біоагенти препарату 
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Фосфоентерин, розмножуючись у ґрунті кореневої зони рослин, продукують 

речовини, що перетворюють важкодоступні сполуки фосфору в 

легкодоступні. Фосфоентерин покращує розвиток рослин завдяки виділенню 

в ґрунт природних стимуляторів росту і вітамінів. Рослини, оброблені 

Фосфоентерином, краще переносять несприятливі погодні умови. 

Використання Фосфоентерину значно збільшує коефіцієнт використання 

рослинами сполук фосфору з мінеральних добрив. Діюча 

речовина: Enterobacter nimipressuralis. Вміст бактеріальних клітин в 1 мл 

препарату – не менше 6 млрд. Термін зберігання: 2 місяці при температурі 

від +5 – +10 ºС. Норма витрати препарату: 0,8–1 л/т насіння зернобобових 

культур. Препарат використовувався для інокуляції насіння до сівби шляхом 

ручної обробки посівного матеріалу. Бактеризація проводилася в день сівби. 

Біополіцид 

Біополіцид – бактеріальний препарат для запобігання грибковим 

захворюванням кореневої системи рослин. Препарат призначений для 

передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур. Пригнічує 

розвиток фітопатогенних грибів, сприяє активізації ростових процесів, 

підвищує імунітет рослин, покращує фітосанітарний стан ґрунту. Ефективна 

дія біопрепарату залежить від багатьох факторів, але насамперед, від 

активності мікроорганізмів – біоагентів препаратів. На їх активність 

впливають: температурний режим, вологість, аерація, кислотність ґрунту, 

наявність достатньої кількості необхідних для розвитку рослин макро- та 

мікроелементів. Діюча речовина: спорові бактерії Paenibacillus polymyxa. 

Вміст бактеріальних клітин в 1 мл препарату – не менше 2 млрд. Термін 

зберігання: 3 місяці при температурі +5–+15ºС. Норма витрати препарату: 

0,8–1,0 л/т насіння зернобобових культур. Спосіб застосування: препарат 

використовувався для передпосівної інокуляції насіння шляхом ручної 

обробки. Бактеризація проводиться в день посіву або напередодні. 
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Додаток Г.1 

Тривалість міжфазних періодів у гороху за полицевого обробітку ґрунту 

залежно від сорту та систем живлення, діб (середнє за 2007-2011 рр.) 
Варіанти Фенологічні фази 

со
рт

 

удобрення сівба - 
сходи 

повні сходи 
–  третій 

справжній 
листок 

третій 
справжній 
листок –  

бутонізація 

бутоні-
зація – 

цвітіння 

цвітіння 
–  налив 

зерна 

налив 
зерна – 
фізіоло-

гічна 
стиглість 

Ел
ег

ан
т 

Без добрив (к.) 13 7 23 7 17 24  
P60K60 13 7 23 7 17 25  

N30P60K60 13 7 24 7 17 26  
Ризогумін 13 7 23 7 17 25  

P60K60 + Ризогумін 13 7 23 7 17 25  
N30P60K60 + Ризогумін 13 7 24 7 17 26  

Кристалон 13 7 23 7 17 25  
P60K60 + Кристалон 13 7 23 7 17 25  

N30P60K60 + Кристалон 13 7 24 7 17 26  
Ризогумін  + Кристалон 13 7 23 7 17 26  

P60K60  + Ризогумін + Кристалон 13 7 23 7 17 26  
N30P60K60   +  Ризогумін + Кристалон 13 7 24 7 17 26  

С
ві

т 

Без добрив 14 7 20 7 17 25  
P60K60 14 7 20 7 17 26  

N30P60K60 14 7 21 7 17 27  
Ризогумін 14 7 20 7 17 26  

P60K60 + Ризогумін 14 7 20 7 17 27  
N30P60K60 + Ризогумін 14 8 21 7 17 27  

Кристалон 14 7 20 7 17 25  
P60K60 + Кристалон 14 7 20 7 17 26  

N30P60K60 + Кристалон 14 8 21 7 17 27  
Ризогумін  + Кристалон 14 7 20 7 17 26  

P60K60  + Ризогумін + Кристалон 14 7 20 7 17 27  
N30P60K60   +  Ризогумін + Кристалон 14 8 21 7 17  27  

Примітка: (к.) - контроль. 
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Додаток Г.2 

Тривалість міжфазних періодів у гороху за поверхневого обробітку 

ґрунту залежно від сорту та систем живлення, діб  

(середнє за 2007-2011 рр.) 
Варіанти Фенологічні фази 

со
рт

 

удобрення сівба - 
сходи 

повні сходи 
–  третій 

справжній 
листок 

третій 
справжній 
листок –  

бутонізація 

бутоні-
зація – 

цвітіння 

цвітіння 
–  налив 

зерна 

налив 
зерна – 
фізіолог-

гічна 
стиглість 

Ел
ег

ан
т 

Без добрив (к.) 13 7 23 7 17 24  
P60K60 13 7 23 7 17 25  

N30P60K60 13 7 24 7 17 26  
Ризогумін 13 7 23 7 17 25  

P60K60 + Ризогумін 13 7 23 7 17 25  
N30P60K60 + Ризогумін 13 7 24 7 17 26  

Кристалон 13 7 23 7 17 25  
P60K60 + Кристалон 13 7 23 7 17 25  

N30P60K60 + Кристалон 13 7 24 7 17 26  
Ризогумін  + Кристалон 13 7 23 7 17 26  

P60K60  + Ризогумін + Кристалон 13 7 23 7 17 26  
N30P60K60   +  Ризогумін + Кристалон 13 7 24 7 17 26  

С
ві

т 

Без добрив 14 7 20 7 17 24 
P60K60 14 7 20 7 17 25 

N30P60K60 14 7 21 7 17 26 
Ризогумін 14 7 20 7 17 25 

P60K60 + Ризогумін 14 7 20 7 17 26 
N30P60K60 + Ризогумін 14 8 21 7 17 26 

Кристалон 14 7 20 7 17 25  
P60K60 + Кристалон 14 7 20 7 17 26  

N30P60K60 + Кристалон 14 8 21 7 17 26 
Ризогумін  + Кристалон 14 7 20 7 17 25 

P60K60  + Ризогумін + Кристалон 14 7 20 7 17 27  
N30P60K60   +  Ризогумін + Кристалон 14 8 20 7 17  27  

Примітка: (к.) - контроль. 
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Додаток Г.3 

Тривалість міжфазних періодів у рослин гороху залежно від сорту та 

використання біопрепаратів, діб (середнє за 2011-2014 рр.) 

Варіанти Фенологічні фази 

со
рт

 

удобрення сівба – 
сходи 

повні сходи –  
третій 

справжній 
листок 

третій 
справжній 
листок –  

бутонізація 

буто-
нізація – 
цвітіння 

цвітіння –  
налив 
зерна 

налив  
зерна – 
фізіо-

логічна 
стиглість 

Ц
ар

ев
ич

 

Фон (N30P60K60 + Кристалон) , 
обробка насіння водою (к.) 13 7 17 7 19 26 

Фон + Ризобофіт 13 7 18 7 19 26 
Фон + Ризобофіт + 
Фосфоентерин + 

Біополіцид 
13 7 18 7 19 26 

Че
кб

ек
 

Фон + обробка насіння 
водою 13 7 18 7 20 27 

Фон + Ризобофіт 13 7 19 7 20 27 
Фон + Ризобофіт + 
Фосфоентерин + 

Біополіцид 
13 7 19 7 20 27 

У
лу

с 

Фон + обробка насіння 
водою 13 7 20 8 21 29 

Фон + Ризобофіт 13 7 21 8 22 29 
Фон + Ризобофіт + 
Фосфоентерин + 

Біополіцид 
13 7 21 8 21 29 

О
та

ма
н 

Фон + обробка насіння 
водою 13 7 18 8 19 26 

Фон + Ризобофіт 13 7 19 8 19 26 
Фон + Ризобофіт + 
Фосфоентерин + 

Біополіцид 
13 7 19 8 19 26 

Примітка: (к.) - контроль. 
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Додаток Г.4 

Тривалість міжфазних періодів у сої за полицевого обробітку ґрунту 

залежно від сорту та систем живлення, діб (середнє за 2007-2011 рр.) 
Варіанти Фенологічні фази 

со
рт

 

удобрення сівба – 
сходи 

повні 
сходи –  
третій 

справжній 
листок 

третій 
справжній 
листок –  
початок 
цвітіння 

початок 
цвітіння – 

кінець 
цвітіння 

кінець 
цвітіння 
–  налив 

зерна 

налив зерна 
– 

фізіологічна 
стиглість 

А
га

т 

Без добрив (к.) 15 10 42 30 20 22 
P60K60 15 10 43 30 20 22 

N30P60K60 15 10 43 31 20 23 
Ризогумін 15 10 43 30 20 23 

P60K60 + Ризогумін 15 10 43 30 20 23 
N30P60K60 + Ризогумін 15 10 44 31 20 23 

Кристалон 15 10 42 30 20 23 
P60K60 + Кристалон 15 10 42 31 20 23 

N30P60K60 + Кристалон 15 10 43 31 21 23 
Ризогумін  + Кристалон 15 10 43 30 20 23 

P60K60  + Ризогумін + Кристалон 15 10 43 30 20 23 
N30P60K60   +  Ризогумін + Кристалон 15 10 44 31 20 23 

А
рт

ем
ід

а 

Без добрив 15 9 39 30 18 21 
P60K60 15 9 39 30 18 21 

N30P60K60 15 9 40 31 18 21 
Ризогумін 15 9 40 30 18 21 

P60K60 + Ризогумін 15 9 40 30 18 21 
N30P60K60 + Ризогумін 15 9 40 31 19 21 

Кристалон 15 9 39 30 18 21 
P60K60 + Кристалон 15 9 39 30 19 21 

N30P60K60 + Кристалон 15 9 40 31 18 21 
Ризогумін  + Кристалон 15 9 40 30 18 21 

P60K60  + Ризогумін + Кристалон 15 9 40 30 18 21 
N30P60K60   +  Ризогумін + Кристалон 15 9 40 31 19 21 

Примітка: (к.) - контроль. 
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Додаток Г.5 

Тривалість міжфазних періодів у сої за поверхневого обробітку ґрунту 

залежно від сорту та систем живлення, діб (середнє за 2007-2011 рр.) 
Варіанти Фенологічні фази 

со
рт

 

удобрення сівба – 
сходи 

повні 
сходи –  
третій 

справжній 
листок 

третій 
справжній 
листок –  
початок 
цвітіння 

початок 
цвітіння – 

кінець 
цвітіння 

кінець 
цвітіння 
–  налив 

зерна 

налив зерна 
– 

фізіологічна 
стиглість 

А
га

т 

Без добрив (к.) 15 10 42 30 19 22 
P60K60 15 10 42 30 19 22 

N30P60K60 15 10 43 31 20 22 
Ризогумін 15 10 43 30 19 22 

P60K60 + Ризогумін 15 10 43 30 19 22 
N30P60K60 + Ризогумін 15 10 44 31 20 22 

Кристалон 15 10 42 30 19 22 
P60K60 + Кристалон 15 10 42 30 20 22 

N30P60K60 + Кристалон 15 10 43 31 20 22 
Ризогумін  + Кристалон 15 10 43 30 19 22 

P60K60  + Ризогумін + Кристалон 15 10 43 30 20 22 
N30P60K60   +  Ризогумін + Кристалон 15 10 44 31 20 22 

А
рт

ем
ід

а 

Без добрив 15 9 39 30 18 21 
P60K60 15 9 39 30 18 21 

N30P60K60 15 9 40 31 18 21 
Ризогумін 15 9 40 30 18 21 

P60K60 + Ризогумін 15 9 40 30 18 21 
N30P60K60 + Ризогумін 15 9 40 31 19 21 

Кристалон 15 9 39 30 18 21 
P60K60 + Кристалон 15 9 39 30 19 21 

N30P60K60 + Кристалон 15 9 40 31 18 21 
Ризогумін  + Кристалон 15 9 40 30 18 21 

P60K60  + Ризогумін + Кристалон 15 9 40 30 18 21 
N30P60K60   +  Ризогумін + Кристалон 15 9 40 31 19 21 

Примітка: (к.) - контроль. 
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Додаток Г.6 

Тривалість міжфазних періодів сортів сої залежно від 

використання комплексних добрив, діб (середнє за 2012-2015 рр.) 
Варіанти Фенологічні фази 

со
рт

 

удобрення сівба - 
сходи 

повні 
сходи –  
третій 

справжній 
листок 

третій 
справжній 
листок –  
початок 
цвітіння 

початок 
цвітіння 
– кінець 
цвітіння 

кінець 
цвітіння 
–  налив 

зерна 

налив  
зерна – 

фізіологічна 
стиглість 

К
се

ня
 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін) (к.)  14 10 33 28 25 19 
Фон + Вуксал 14 10 33 28 26 20 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 15 10 33 28 25 20 
Фон + Аватар-1 (обробка 
насіння + 2 підживлення) 15 10 33 28 25 20 

Х
ут

ор
я-

но
чк

а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  15 9 32 27 24 20 
Фон + Вуксал 15 9 32 27 25 21 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 17 9 32 27 24 21 
Фон + Аватар-1 (обробка 
насіння + 2 підживлення) 17 9 32 27 24 21 

М
он

ад
а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  14 10 35 29 25 19 
Фон + Вуксал 14 10 35 29 25 20 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 15 10 35 29 25 19 
Фон + Аватар-1 (обробка 
насіння + 2 підживлення) 15 10 35 29 25 20 

О
ме

га
 

ві
нн

иц
ьк

а Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  15 11 35 30 25 20 
Фон + Вуксал 15 11 35 30 26 21 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 17 11 35 30 25 21 
Фон + Аватар-1 (обробка 
насіння + 2 підживлення) 17 11 35 30 25 21 

Ф
ем

ід
а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  15 11 37 32 26 21 
Фон + Вуксал 15 11 37 32 26 22 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 16 11 37 32 26 21 
Фон + Аватар-1 (обробка 
насіння + 2 підживлення) 16 11 37 32 26 21 

Примітка: (к.) - контроль. 
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Додаток Г.7 

Тривалість міжфазних періодів у квасолі залежно від сорту та систем 

живлення, діб (середнє за 2007-2011 рр.) 
Варіанти Фенологічні фази 

со
рт

 

удобрення сівба - 
сходи 

повні 
сходи –  
третій 

справжній 
листок 

третій 
справжній 
листок –  

бутонізація 

бутоніза-
ція – 

початок 
цвітіння 

початок 
цвітіння - 

кінець 
цвітіння 

кінець 
зерна –  
налив 

насіння 

налив зерна 
– 

фізіологічна 
стиглість 

Н
ад

ія
 

Без добрив (к.) 11 12 15 11 19 10 12 
P60K60 11 12 15 11 19 10 12 

N30P60K60 12 12 16 12 19 10 13 
Ризобофіт 11 13 16 11 19 10 12 

P60K60 + Ризобофіт 11 13 16 11 19 10 12 
N30P60K60 + Ризобофіт 12 13 16 12 20 10 13 

Кристалон 11 12 15 11 20 10 12 
P60K60 + Кристалон 11 12 15 12 20 10 12 

N30P60K60 + Кристалон 12 13 16 12 20 10 13 
Ризобофіт + Кристалон 11 13 16 11 19 10 12 

P60K60 + Ризобофіт + 
Кристалон 11 13 16 11 20 10 12 

N30P60K60  + Ризобофіт + 
Кристалон 12 13 16 12 20 10 13 

Бу
ко

ви
нк

а 

Без добрив 11 12 16 11 19 10 13 
P60K60 11 12 16 11 19 10 13 

N30P60K60 12 12 17 11 20 10 13 
Ризобофіт 11 13 16 11 19 10 13 

P60K60 + Ризобофіт 11 13 16 11 19 10 13 
N30P60K60 + Ризобофіт 12 13 17 11 19 10 13 

Кристалон 11 12 16 11 19 10 13 
P60K60 + Кристалон 11 12 16 11 19 10 13 

N30P60K60 + Кристалон 12 12 17 11 20 10 13 
Ризобофіт + Кристалон 11 13 16 11 19 10 13 

P60K60 + Ризобофіт + 
Кристалон 11 13 16 11 19 10 13 

N30P60K60  + Ризобофіт + 
Кристалон 12 13 17 11 20 10 13 

Примітка: (к.) - контроль. 
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Додаток Г.8 

Тривалість міжфазних періодів рослин квасолі залежно від сорту та 

використання Екограну, діб (середнє за 2011-2013 рр.) 
Варіанти Фенологічні фази 

со
рт

 

удобрення сівба - 
сходи 

повні 
сходи –  
третій 

справжній 
листок 

третій 
справжній 
листок –  

бутонізація 

бутоніза-
ція – 

початок 
цвітіння 

початок 
цвітіння- 

кінець 
цвітіння 

кінець 
цвітіння 
–  налив 
зерна 

налив 
зерна – 
фізіолог-

гічна 
стиглість 

Н
ад

ія
 

Без добрив (к.) 12 12 17 7 17 9 15 
N30Р60К60  + Кристалон 12 12 18 8 18 10 15 

Екогран, 1,5 т/га 12 12 17 8 18 11 16 
Екогран, 1,5 т/га  + 

Кристалон 12 12 17 8 18 11 16 

N30Р60К60  + Кристалон + 
Екогран, 0,3 т/га 12 12 18 8 18 11 16 

Бу
ко

ви
нк

а 

Без добрив 12 13 18 7 17 10 15 
N30Р60К60  + Кристалон 12 13 19 8 18 10 15 

Екогран, 1,5 т/га 12 13 18 7 18 11 16 
Екогран, 1,5 т/га  + 

Кристалон 12 13 18 7 18 11 16 

N30Р60К60  + Кристалон + 
Екогран, 0,3 т/га 12 13 19 8 18 11 16 

Примітка: (к.) - контроль. 
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Додаток Д. 1 
Фотосинтетичний потенціал посівів гороху залежно від способу 

обробітку ґрунту, сорту та систем живлення, млн. м2 · діб/га  

(середнє за 2007-2011 рр.)  
Варіанти Фенологічні фази 

С
ор

т 

Удобрення 

  третій 
справжній 

листок 
(гілкування) – 

бутонізація 

бутонізація –  
цвітіння  

цвітіння – 
налив зерна 

 третій 
справжній 

листок 
(гілкування) –  
налив зерна 

о. д. о. д. о. д. о. д. 

Ел
ег

ан
т 

Без добрив (к.) 0,467 0,419 0,274 0,240 0,858 0,718 1,599 1,377 
P60K60 0,476 0,430 0,283 0,248 0,893 0,745 1,652 1,423 

N30P60K60 0,510 0,468 0,299 0,260 0,947 0,778 1,756 1,506 
Ризогумін 0,469 0,422 0,282 0,244 0,887 0,730 1,638 1,396 

P60K60 + Ризогумін 0,480 0,434 0,288 0,251 0,927 0,756 1,695 1,441 
N30P60K60 + Ризогумін 0,512 0,469 0,306 0,263 0,969 0,790 1,787 1,522 

Кристалон 0,475 0,429 0,288 0,247 0,904 0,739 1,667 1,415 
P60K60 + Кристалон 0,480 0,434 0,293 0,252 0,924 0,762 1,697 1,448 

N30P60K60 + Кристалон 0,514 0,473 0,304 0,264 0,970 0,796 1,788 1,533 
Ризогумін  + Кристалон 0,475 0,431 0,289 0,250 0,910 0,747 1,674 1,428 

P60K60  + Ризогумін + 
Кристалон 0,482 0,435 0,295 0,253 0,937 0,768 1,714 1,456 

N30P60K60   +  Ризогумін + 
Кристалон 0,512 0,475 0,306 0,267 0,989 0,808 1,807 1,550 

С
ві

т 

Без добрив 0,378 0,333 0,243 0,218 0,727 0,628 1,348 1,179 
P60K60 0,387 0,341 0,254 0,225 0,767 0,649 1,408 1,215 

N30P60K60 0,419 0,375 0,270 0,234 0,811 0,684 1,500 1,293 
Ризогумін 0,385 0,338 0,291 0,223 0,765 0,643 1,441 1,204 

P60K60 + Ризогумін 0,396 0,350 0,261 0,231 0,783 0,664 1,440 1,245 
N30P60K60 + Ризогумін 0,422 0,378 0,275 0,237 0,833 0,693 1,530 1,308 

Кристалон 0,386 0,340 0,258 0,223 0,771 0,647 1,415 1,210 
P60K60 + Кристалон 0,393 0,346 0,261 0,230 0,791 0,670 1,445 1,246 

N30P60K60 + Кристалон 0,423 0,379 0,274 0,239 0,834 0,700 1,531 1,318 
Ризогумін  + Кристалон 0,389 0,343 0,260 0,225 0,779 0,655 1,428 1,223 

P60K60  + Ризогумін + 
Кристалон 0,403 0,352 0,266 0,233 0,800 0,681 1,469 1,266 

N30P60K60   +  Ризогумін + 
Кристалон 0,423 0,366 0,277 0,243 0,846 0,713 1,546 1,322 

Примітка: (к.) – контроль; 
о. – оранка (20-22 см); д. – дискування (10-12 см) 
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Додаток Д .2 

Фотосинтетичний потенціал посівів сої залежно від способу обробітку 

ґрунту, сорту і систем живлення, млн. м2·діб/га (середнє за 2007-2011 рр.)   
Варіанти Фенологічні фази 

С
ор

т 

удобрення 

  третій справжній 
листок – початок 

вітіння  

початок  
цвітіння – 

кінець цвітіння  

кінець 
цвітіння – 

налив зерна 

третій справжній 
листок –  налив 

зерна 
о. д. о. д. о. д. о. д. 

А
га

т 

Без добрив (к.) 0,773 0,716 0,995 0,927 0,701 0,661 2,469 2,304 
P60K60 0,804 0,744 1,016 0,947 0,716 0,672 2,536 2,363 

N30P60K60 0,845 0,780 1,101 1,031 0,754 0,707 2,700 2,518 
Ризогумін 0,804 0,742 1,019 0,941 0,723 0,670 2,546 2,353 

P60K60 + Ризогумін 0,806 0,753 1,026 0,966 0,723 0,684 2,743 2,403 
N30P60K60 + Ризогумін 0,867 0,794 1,111 1,046 0,765 0,724 2,743 2,564 

Кристалон 0,788 0,731 1,016 0,944 0,716 0,668 2,520 2,343 
P60K60 + Кристалон 0,792 0,737 1,066 0,994 0,727 0,682 2,585 2,413 

N30P60K60 + Кристалон 0,851 0,783 1,110 1,040 0,799 0,756 2,760 2,579 
Ризогумін  + Кристалон 0,813 0,755 1,029 0,957 0,730 0,678 2,572 2,390 

P60K60  + Ризогумін + 
Кристалон 0,830 0,730 1,046 0,981 0,741 0,697 2,617 2,408 

N30P60K60   +  Ризогумін + 
Кристалон 0,880 0,816 1,125 1,060 0,770 0,731 2,775 2,607 

А
рт

ем
ід

а 

Без добрив  0,743 0,688 1,028 0,947 0,652 0,617 2,423 2,252 
P60K60 0,755 0,702 1,053 0,995 0,666 0,630 2,474 2,327 

N30P60K60 0,616 0,754 1,139 1,066 0,700 0,661 2,655 2,481 
Ризогумін 0,768 0,718 1,046 0,986 0,667 0,628 2,481 2,332 

P60K60 + Ризогумін 0,794 0,734 1,076 1,011 0,677 0,639 2,547 2,384 
N30P60K60 + Ризогумін 0,824 0,758 1,155 1,080 0,745 0,702 2,724 2,484 

Кристалон 0,751 0,698 1,047 0,986 0,667 0,630 2,465 2,314 
P60K60 + Кристалон 0,778 0,720 1,085 1,011 0,715 0,674 2,578 2,405 

N30P60K60 + Кристалон 0,832 0,774 1,163 1,095 0,710 0,668 2,705 2,537 
Ризогумін  + Кристалон 0,724 0,722 1,061 0,992 0,677 0,632 2,512 2,276 

P60K60  + Ризогумін + 
Кристалон 0,800 0,748 1,092 1,028 0,686 0,644 2,578 2,420 

N30P60K60   +  Ризогумін + 
Кристалон 0,834 0,776 1,172 1,108 0,758 0,715 2,764 2,599 

Примітка: (к.) - контроль. 
о. – оранка (20-22 см); д. – дискування (10-12 см) 
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Додаток Д. 3 

Фотосинтетичний потенціал посівів сої залежно від сорту та використання 

комплексних добрив, млн. м2 діб/га. (середнє за 2012-2015 рр.) 

Варіанти Фенологічні фази 

С
ор

т 

Удобрення 

  третій 
справжній 
листок – 
початок 
цвітіння  

початок 
цвітіння – 

кінець 
цвітіння  

кінець 
цвітіння – 

налив 
зерна 

 третій 
справжній 
листок –  

налив зерна 

К
се

ня
 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін) (к.)  0,652 0,958 0,908 2,518 
Фон + Вуксал 0,667 0,993 0,908 2,639 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 0,655 0,972 0,919 2,546 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 0,658 0,981 0,929 2,568 

Ху
то

ря
но

чк
а Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  0,659 0,972 0,911 2,542 

Фон + Вуксал 0,678 1,008 0,985 2,671 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 0,664 0,984 0,922 2,570 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 
2 підживлення) 0,670 0,996 0,932 2,598 

М
он

ад
а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  0,648 0,966 0,906 2,520 
Фон + Вуксал 0,656 0,996 0,935 2,587 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 0,646 0,977 0,916 2,539 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 0,651 0,987 0,925 2,563 

Ом
ег

а в
ін

ни
ць

ка
 Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  0,674 1,077 0,991 2,742 

Фон + Вуксал 0,690 1,115 1,073 2,878 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 0,681 1,094 1,008 2,783 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 
2 підживлення) 0,683 1,101 1,019 2,803 

Ф
ем

ід
а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  0,686 1,115 1,011 2,812 
Фон + Вуксал 0,699 1,138 1,040 2,877 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 0,688 1,118 1,018 2,824 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 

2 підживлення) 0,697 1,131 1,026 2,854 

Примітка: (к.) - контроль. 
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Додаток Д. 4 

Фотосинтетичний потенціал посівів квасолі залежно від сорту і систем 

живлення, млн. м2·діб/га (середнє за 2007-2011 рр.)  

Варіанти Фенологічні фази 

С
ор

т 

удобрення 
третій справжній 
листок – початок 

цвітіння 

початок 
цвітіння – 

кінець 
цвітіння 

кінець 
цвітіння 
– налив 
зерна 

третій 
справжній 
листок –  

налив зерна 

Н
ад

ія
 

Без добрив (к.) 0,337 0,486 0,304 1,127 
P60K60 0,350 0,505 0,312 1,167 

N30P60K60 0,427 0,563 0,336 1,326 
Ризобофіт 0,355 0,497 0,309 1,161 

P60K60 + Ризобофіт 0,371 0,466 0,318 1,155 
N30P60K60 + Ризобофіт 0,431 0,614 0,351 1,396 

Кристалон 0,338 0,524 0,312 1,174 
P60K60 + Кристалон 0,370 0,541 0,313 1,224 

N30P60K60 + Кристалон 0,437 0,621 0,352 1,410 
Ризобофіт + Кристалон 0,354 0,502 0,314 1,170 

P60K60  + Ризобофіт + Кристалон 0,377 0,555 0.320 1,252 
N30P60K60   +  Ризобофіт  + Кристалон 0,435 0,621 0,355 1,411 

Бу
ко

ви
нк

а 

Без добрив 0,340 0,489 0,311 1,140 
P60K60 0,350 0,501 0,314 1,165 

N30P60K60 0,420 0,602 0,345 1,367 
Ризобофіт 0,343 0,493 0,313 1,149 

P60K60 + Ризобофіт 0,358 0,508 0,317 1,185 
N30P60K60 + Ризобофіт 0,426 0,597 0,362 1,385 

Кристалон 0,346 0,501 0,316 1,163 
P60K60 + Кристалон 0,350 0,510 0,321 1,181 

N30P60K60 + Кристалон 0,423 0,618 0,358 1,399 
Ризобофіт  + Кристалон 0,347 0,503 0,320 1,170 

P60K60  + Ризобофіт + Кристалон 0,358 0,529 0,328 1,209 
N30P60K60   +  Ризобофіт  + Кристалон 0,433 0,634 0,364 1,431 

Примітка: (к.) - контроль. 
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Додаток Д. 5 

Фотосинтетичний потенціал посівів квасолі залежно від сорту і систем 

живлення, млн. м2 ·дн./га. (середнє за 2011-2013 рр.) 
Варіанти Фенологічні фази 

С
ор

т 

удобрення 

третій 
справжній 
листок –  

бутонізація 

бутоніза-
ція – 

початок 
цвітіння 

початок 
цвітіння 
– кінець 
цвітіння   

кінець 
цвітіння 
- налив 
зерна 

налив 
зерна – 

фізіологі
чна 

стиглість 

третій 
справжній 
листок – 
початок 

достигання 

Н
ад

ія
 

Без добрив (к.) 0,21 0,11 0,43 0,27 0,29 1,31 
N30Р60К60  + Кристалон 0,24 0,14 0,51 0,31 0,32 1,52 

Екогран, 1,5 т/га 0,22 0,12 0,47 0,30 0,32 1,43 
Екогран, 1,5 т/га  + 

Кристалон 0,22 0,12 0,48 0,30 0,33 1,45 

N30Р60К60  + Кристалон + 
Екогран, 0,3 т/га 0,24 0,14 0,52 0,31 0,33 1,54 

Бу
ко

ви
нк

а 

Без добрив 0,20 0,11 0,43 0,31 0,31 1,36 
N30Р60К60  + Кристалон 0,25 0,13 0,51 0,39 0,37 1,65 

Екогран, 1,5 т/га 0,21 0,11 0,47 0,39 0,39 1,57 
Екогран, 1,5 т/га  + 

Кристалон 0,21 0,11 0,48 0,39 0,37 1,56 

N30Р60К60  + Кристалон + 
Екогран, 0,3 т/га 0,25 0,13 0,51 0,40 0,40 1,69 

Примітка: (к.) - контроль. 
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Додаток Д.6 

Динаміка накопичення сухої речовини сортами гороху залежно від 

способу обробітку ґрунту та систем живлення, т/га  

(середнє за 2007-2011 рр.) 
Варіанти Фенологічні фази 

С
ор

т 

удобрення 

повні сходи 
–  третій 

справжній 
листок 

третій 
справжній 
листок –  

бутонізація 

бутонізація – 
цвітіння 

цвітіння –  
налив зерна 

повні сходи 
– 

фізіологічна 
стиглість 

о. д. о. д. о. д. о. д. о. д. 

Ел
ег

ан
т 

Без добрив (к.) 1,22 0,93 4,47 3,43 4,84 3,82 6,13 4,81 6,58 5,12 
P60K60 1,22 0,92 4,71 3,63 5,13 4,07 6,53 5,19 7,19 5,64 

N30P60K60 1,24 0,97 5,02 3,85 5,54 4,54 7,18 5,69 7,94 6,23 
Ризогумін 1,22 0,94 4,55 3,53 4,95 4,09 6,36 4,98 7,17 5,60 

P60K60 + Ризогумін 1,23 0,95 4,93 3,72 5,33 4,20 6,57 5,32 7,40 5,79 
N30P60K60 + Ризогумін 1,25 0,96 5,11 3,89 5,61 4,61 7,12 5,73 7,99 6,49 

Кристалон 1,22 0,93 4,47 3,41 4,89 4,11 6,35 5,06 7,16 5,59 
P60K60 + Кристалон 1,22 0,93 4,69 3,77 5,17 4,16 6,89 5,40 7,81 6,11 

N30P60K60 + Кристалон 1,24 0,97 5,14 3,91 5,60 4,56 7,45 5,82 8,40 6,59 
Ризогумін  + Кристалон 1,23 0,98 4,58 3,60 4,95 4,18 6,58 5,15 7,44 5,84 

P60K60  + Ризогумін + Кристалон 1,23 0,94 4,88 3,75 5,31 4,29 7,01 5,45 8,01 6,25 
N30P60K60   +  Ризогумін + 

Кристалон 1,25 0,98 5,13 3,94 5,70 4,65 7,56 6,01 8,76 6,73 

С
ві

т 

Без добрив 1,04 0,81 2,97 2,33 3,44 2,82 4,52 3,79 5,04 4,15 
P60K60 1,04 0,82 3,15 2,47 3,66 2,98 4,83 3,95 5,44 4,43 

N30P60K60 1,06 0,86 3,40 2,64 3,98 3,23 5,35 4,31 5,98 4,96 
Ризогумін 1,04 0,82 3,09 2,41 3,59 2,90 4,77 3,90 5,33 4,34 

P60K60 + Ризогумін 1,04 0,83 3,24 2,53 3,81 3,11 4,93 4,13 5,54 4,54 
N30P60K60 + Ризогумін 1,05 0,86 3,42 2,72 4,05 3,35 5,40 4,48 6,01 4,98 

Кристалон 1,04 0,81 2,95 2,39 3,52 2,96 4,89 3,98 5,43 4,47 
P60K60 + Кристалон 1,04 0,82 3,16 2,50 3,93 3,09 5,27 4,16 5,87 4,83 

N30P60K60 + Кристалон 1,06 0,86 3,41 2,68 4,09 3,29 5,95 4,56 6,54 5,31 
Ризогумін  + Кристалон 1,04 0,82 3,15 2,49 3,66 3,05 4,92 4,11 5,49 4,55 

P60K60  + Ризогумін + Кристалон 1,04 0,83 3,22 2,54 4,01 3,22 5,42 4,40 6,13 5,08 
N30P60K60   +  Ризогумін + 

Кристалон 1,06 0,86 3,40 2,74 4,16 3,41 5,98 4,63 6,55 5,42 

Примітка: (к.) - контроль. 
о. – оранка (20-22 см); д. – дискування (10-12 см) 
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Додаток  Д.7 

Динаміка накопичення сухої речовини сортами сої залежно від способу 

обробітку ґрунту та систем живлення, т/га  

(середнє за 2007-2011 рр.) 
Варіанти Фенологічні фази 

С
ор

т 

удобрення 

повні сходи 
–  третій 

справжній 
листок 

третій 
справжній 
листок –  
початок 
цвітіння 

початок 
цвітіння – 

кінець цвітіння 

кінець 
цвітіння –  

налив зерна 

повні сходи 
– 

фізіологічна 
стиглість 

о. д. о. д. о. д. о. д. о. д. 

А
га

т 

Без добрив (к.) 0,42 0,39 3,57 2,58 5,24 3,68 6,51 4,59 7,54 6,17 
P60K60 0,42 0,39 3,65 3,03 5,47 4,38 6,80 5,47 7,97 6,44 

N30P60K60 0,45 0,42 3,74 3,10 5,78 4,47 7,04 5,56 8,45 6,37 
Ризогумін 0,42 0,40 3,62 3,01 5,37 4,36 6,76 5,43 7,88 6,39 

P60K60 + Ризогумін 0,42 0,40 3,68 3,04 5,58 4,44 6,98 5,55 8,36 6,55 
N30P60K60 + Ризогумін 0,45 0,42 3,73 3,08 5,80 4,50 7,14 5,66 8,55 6,80 

Кристалон 0,42 0,39 3,61 3,02 5,36 4,35 6,71 5,43 7,83 6,40 
P60K60 + Кристалон 0,42 0,39 3,67 3,05 5,52 4,43 6,96 5,54 8,25 6,55 

N30P60K60 + Кристалон 0,45 0,42 3,76 3,13 5,88 4,51 7,20 5,64 8,59 6,73 
Ризогумін  + Кристалон 0,42 0,40 3,65 3,03 5,52 4,40 6,94 5,48 8,08 6,51 

P60K60  + Ризогумін + Кристалон 0,42 0,40 3,72 3,06 5,72 4,49 7,08 5,61 8,46 6,65 
N30P60K60   +  Ризогумін + 

Кристалон 0,45 0,42 3,79 3,12 5,92 4,54 7,27 5,72 8,70 6,88 

А
рт

ем
ід

а 

Без добрив 0,44 0,41 3,63 3,30 5,50 4,60 6,72 5,93 7,81 6,69 
P60K60 0,44 0,41 3,73 3,29 5,67 4,67 7,07 5,93 8,22 6,86 

N30P60K60 0,46 0,42 3,85 3,43 5,99 4,81 7,44 6,22 8,81 7,15 
Ризогумін 0,44 0,41 3,69 3,29 5,61 4,69 6,92 6,08 8,11 6,94 

P60K60 + Ризогумін 0,44 0,41 3,76 3,33 5,81 4,75 7,21 6,19 8,53 7,11 
N30P60K60 + Ризогумін 0,46 0,42 3,88 3,39 6,04 4,83 7,52 6,28 8,93 7,24 

Кристалон 0,44 0,41 3,69 3,34 5,62 4,68 6,95 6,06 8,16 6,87 
P60K60 + Кристалон 0,44 0,41 3,75 3,36 5,76 4,75 7,22 6,19 8,66 7,02 

N30P60K60 + Кристалон 0,46 0,42 3,91 3,44 6,03 4,84 7,55 6,28 8,95 7,23 
Ризогумін  + Кристалон 0,44 0,41 3,73 3,35 5,68 4,72 7,08 6,17 8,35 7,04 

P60K60  + Ризогумін + Кристалон 0,44 0,41 3,81 3,39 5,91 4,80 7,33 6,26 8,77 7,19 
N30P60K60   +  Ризогумін + 

Кристалон 0,46 0,42 3,84 3,44 6,13 4,89 7,67 6,35 9,04 7,36 

Примітка: (к.) - контроль. 
о. – оранка (20-22 см); д. – дискування (10-12 см) 

 

 

 

 

 



 438 

Додаток Д. 8 

Динаміка накопичення сухої речовини сортами сої залежно від 

використання комплексних добрив, т/га (середнє за 2012-2015 рр.) 
С

ор
т 

Удобрення 

Повні 
сходи –  
третій 

справжній 
листок 

Третій 
справжній 
листок –  
початок 
цвітіння 

Початок 
цвітіння – 

кінець 
цвітіння 

Кінець 
цвітіння 
–  налив 

зерна 

Повні 
сходи – 

фізіологічна 
стиглість 

К
се

ня
 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  (к.) 0,38 3,19 4,93 6,69 7,33 
Фон + Вуксал 0,38 3,36 5,18 7,03 7,79 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 0,38 3,42 5,07 6,87 7,54 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 2 

підживлення) 
0,38 3,42 5,12 6,93 7,64 

Х
ут

ор
ян

оч
ка

 Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  0,39 3,29 5,32 7,39 8,11 
Фон + Вуксал 0,39 3,49 5,72 7,90 8,75 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 0,39 3,44 5,48 7,62 8,38 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 2 

підживлення) 
0,39 3,50 5,59 7,73 8,54 

М
он

ад
а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  0,33 2,43 4,33 6,53 7,55 
Фон + Вуксал 0,33 2,58 4,66 6,97 8,06 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 0,34 2,56 4,54 6,71 7,79 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 2 

підживлення) 
0,34 2,65 4,61 6,79 7,95 

О
ме

га
 

ві
нн

иц
ьк

а Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  0,34 3,06 5,69 7,94 9,08 
Фон + Вуксал 0,34 3,27 6,19 8,57 9,80 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 0,35 3,27 5,90 8,17 9,34 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 2 

підживлення) 
0,35 3,32 5,97 8,27 9,52 

Ф
ем

ід
а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  0,34 2,75 4,96 7,34 8,45 
Фон + Вуксал 0,34 2,99 5,35 7,82 9,04 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 0,34 2,91 5,15 7,55 8,71 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 2 

підживлення) 
0,34 2,97 5,24 7,62 8,89 

Примітка: (к.) - контроль. 
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Додаток Д .9 

Динаміка накопичення сухої речовини сортами квасолі залежно від  

систем живлення, т/га (середнє за 2007-2011 рр.) 

Варіанти Фенологічні фази 

С
ор

т 

удобрення 

повні 
сходи –  
третій        

справжній 
листок 

третій 
справжній 
листок –  
початок 
цвітіння 

початок 
цвітіння 
– кінець 
цвітіння 

кінець 
цвітіння –  

налив 
зерна 

повні сходи 
– 

фізіологічна 
стиглість 

Н
ад

ія
 

Без добрив (к.) 0,67 2,67 3,92 4,75 5,03 
P60K60 0,68 2,89 4,28 5,18 5,42 

N30P60K60 0,69 3,11 4,80 5,96 6,04 
Ризобофіт 0,67 2,71 4,11 4,96 5,28 

P60K60 + Ризобофіт 0,68 2,93 4,37 5,35 5,74 
N30P60K60 + Ризобофіт 0,68 3,16 4,91 6,08 6,20 

Кристалон 0,67 2,70 4,23 5,09 5,37 
P60K60 + Кристалон 0,68 2,95 4,43 5,39 5,80 

N30P60K60 + Кристалон 0,69 3,20 4,89 6,13 6,18 
Ризобофіт + Кристалон 0,67 2,80 4,32 5,12 5,41 

P60K60  + Ризобофіт + Кристалон 0,68 2,97 4,48 5,49 5,88 
N30P60K60   +  Ризобофіт  + Кристалон 0,70 3,27 4,95 6,31 6,37 

Бу
ко

ви
нк

а 

Без добрив 0,65 2,63 4,11 4,97 5,18 
P60K60 0,66 2,89 4,61 5,38 5,56 

N30P60K60 0,68 3,18 4,80 5,95 6,09 
Ризобофіт 0,66 2,92 4,22 5,12 5,33 

P60K60 + Ризобофіт 0,66 2,93 4,72 5,57 5,82 
N30P60K60 + Ризобофіт 0,68 3,19 4,78 5,99 6,17 

Кристалон 0,65 2,98 4,31 5,18 5,46 
P60K60 + Кристалон 0,66 2,98 4,83 5,71 6,01 

N30P60K60 + Кристалон 0,68 3,22 4,85 6,03 6,18 
Ризобофіт  + Кристалон 0,66 3,01 4,40 5,29 5,60 

P60K60  + Ризобофіт + Кристалон 0,66 3,02 4,96 5,76 6,11 
N30P60K60   +  Ризобофіт  + Кристалон 0,68 3,28 4,98 6,09 6,25 

Примітка: (к.) - контроль. 
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Додаток Д. 10 

Динаміка накопичення сухої речовини сортами квасолі залежно від 

систем живлення, т/га (середнє за 2011-2013 рр.) 

Варіанти Фенологічні фази 

С
ор

т 

удобрення 
повні схо- 
ди – третій 
справжній 

листок 

третій 
справжній 
листок –  

бутонізація 

бутоніза-
ція – 

початок 
цвітіння 

початок 
цвітіння 
– кінець 
цвітіння   

кінець 
цвітіння 
- налив 
зерна 

повні сходи – 
початок 

достигання 

Н
ад

ія
 

Без добрив (к.) 0,61 1,93 2,55 3,88 4,83 4,97 
N30Р60К60  + Кристалон 0,68 2,15 3,11 4,76 6,01 6,07 

Екогран, 1,5 т/га 0,63 2,02 2,77 4,11 5,26 5,53 
Екогран, 1,5 т/га  + 

Кристалон 0,59 2,09 2,85 4,26 5,43 5,71 

N30Р60К60  + Кристалон 
+ Екогран, 0,3 т/га 0,67 2,21 3,15 4,69 6,03 6,15 

Бу
ко

ви
нк

а 

Без добрив 0,55 1,82 2,67 4,02 4,91 5,12 
N30Р60К60  + Кристалон 0,64 2,07 3,22 4,85 6,03 6,18 

Екогран, 1,5 т/га 0,57 1,96 2,79 4,28 5,50 5,77 
Екогран, 1,5 т/га  + 

Кристалон 0,59 1,99 2,84 4,32 5,94 6,09 

N30Р60К60  + Кристалон 
+ Екогран, 0,3 т/га 0,68 2,03 3,16 4,93 6,21 6,36 

Примітка: (к.) - контроль. 
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Додаток Д .11 

Динаміка чистої продуктивність фотосинтезу посівів гороху залежно від 

способу обробітку ґрунту, сорту і систем живлення, г/м2 за добу  

(середнє за 2007-2011 рр.) 

С
ор

т 

удобрення 

Фенологічні фази 
третій 

справжній 
листок –  

бутонізація 

бутонізація – 
цвітіння 

цвітіння –  
налив зерна 

налив зерна – 
фізіологічна 

стиглість 

о. д. о. д. о. д. о. д. 

Ел
ег

ан
т 

Без добрив (к.) 6,96 5,97 1,35 1,62 1,50 1,38 0,48 0,41 
P60K60 7,33 6,30 1,49 1,78 1,57 1,50 0,65 0,55 

N30P60K60 7,41 6,20 1,74 2,70 1,73 1,50 0,68 0,90 
Ризогумін 7,10 6,10 1,42 2,30 1,59 1,20 0,81 1,10 

P60K60 + Ризогумін 7,53 6,38 1,39 1,91 1,36 1,48 0,81 0,83 
N30P60K60 + Ризогумін 7,53 6,25 1,63 2,74 1,56 1,42 0,78 1,27 

Кристалон 6,84 5,78 1,46 2,83 1,62 1,28 0,80 0,96 
P60K60 + Кристалон 7,24 6,54 1,64 1,55 1,86 1,63 0,89 1,24 

N30P60K60 + Кристалон 7,59 6,21 1,51 2,46 1,91 1,58 0,84 1,28 
Ризогумін  + Кристалон 7,05 6,08 1,45 2,32 1,79 1,30 0,81 1,23 

P60K60  + Ризогумін + Кристалон 7,57 6,46 1,46 2,13 1,81 1,51 0,92 1,38 
N30P60K60   +  Ризогумін + 

Кристалон 7,57 6,23 1,84 2,66 1,88 1,68 1,05 1,17 

С
ві

т 

Без добрив 5,11 4,56 1,93 2,25 1,49 4,45 0,58 0,72 
P60K60 5,45 4,84 2,0 2,27 1,53 1,49 0,62 0,95 

N30P60K60 5,58 4,75 2,15 2,52 1,69 1,58 0,60 1,20 
Ризогумін 5,32 4,70 1,96 2,20 1,54 1,56 0,58 0,86 

P60K60 + Ризогумін 5,56 4,86 2,18 2,51 1,43 1,54 0,59 0,79 
N30P60K60 + Ризогумін 5,61 4,92 2,29 2,66 1,62 1,63 0,57 0,91 

Кристалон 4,95 4,64 2,21 2,56 1,78 1,58 0,58 0,95 
P60K60 + Кристалон 5,39 4,86 2,94 2,57 1,70 1,60 0,60 1,27 

N30P60K60 + Кристалон 5,56 4,80 2,48 2,55 2,23 1,81 0,55 1,36 
Ризогумін  + Кристалон 5,42 4,87 1,96 2,49 1,62 1,62 0,58 0,84 

P60K60  + Ризогумін + Кристалон 5,48 4,86 2,97 2,92 1,76 1,73 0,68 1,27 
N30P60K60   +  Ризогумін + 

Кристалон 5,53 5,14 2,75 2,76 2,15 1,71 0,52 1,40 

Примітка: (к.) - контроль. 
о. – оранка (20-22 см); д. – дискування (10-12 см). 
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Додаток Д .12 

Чиста продуктивність фотосинтезу посівів сої залежно від способу 

обробітку ґрунту, сорту та систем живлення, г/м2 за добу  

(середнє за 2007-2011 рр.)  

Варіанти Фенологічні фази 

С
ор

т 

удобрення 
третій справжній 
листок – початок 

цвітіння 

початок цвітіння – 
кінець цвітіння 

кінець цвітіння – 
налив зерна 

о. д. о. д. о. д. 

А
га

т 

Без добрив (к.) 3,37 3,06 1,21 1,19 1,45 1,44 
P60K60 4,02 3,63 1,79 1,43 1,96 1,71 

N30P60K60 3,89 3,43 1,85 2,06 1,67 1,54 
Ризогумін 3,98 3,52 1,72 1,44 1,92 1,68 

P60K60 + Ризогумін 4,04 3,51 1,85 1,45 1,94 1,71 
N30P60K60 + Ризогумін 3,78 3,30 1,86 1,36 1,75 1,60 

Кристалон 4,05 3,60 1,72 1,41 1,89 1,70 
P60K60 + Кристалон 4,11 3,61 1,73 1,44 1,98 1,63 

N30P60K60 + Кристалон 3,89 3,46 1,92 1,33 1,65 1,57 
Ризогумін  + Кристалон 3,97 3,48 1,82 1,43 1,95 1,68 

P60K60  + Ризогумін + 
Кристалон 3,98 3,48 1,91 1,46 1,84 1,61 

N30P60K60   +  Ризогумін + 
Кристалон 3,80 3,31 1,89 1,34 1,75 1,61 

А
рт

ем
ід

а 

Без добрив 4,29 4,20 1,82 1,34 1,87 2,15 
P60K60 4,36 4,10 1,84 1,39 2,10 2,0 

N30P60K60 4,15 3,99 1,88 1,29 2,07 2,14 
Ризогумін 4,23 4,01 1,84 1,42 1,96 2,21 

P60K60 + Ризогумін 4,18 3,98 1,91 1,40 2,07 2,25 
N30P60K60 + Ризогумін 4,15 3,92 1,87 1,33 1,99 2,07 

Кристалон 4,33 4,20 1,84 1,36 1,99 2,19 
P60K60 + Кристалон 4,25 4,0 1,85 1,33 2,04 2,26 

N30P60K60 + Кристалон 4,15 3,90 1,82 1,28 2,14 2,16 
Ризогумін  + Кристалон 4,25 4,07 1,84 1,38 2,07 2,30 

P60K60  + Ризогумін + 
Кристалон 4,21 3,98 1,92 1,37 2,07 2,27 

N30P60K60   +  Ризогумін + 
Кристалон 4,05 3,89 1,95 1,31 2,03 2,04 

Примітка: (к.) - контроль. 
о. – оранка (20-22 см); д. – дискування (10-12 см) 
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Додаток Д .13 

Чиста продуктивність фотосинтезу посівів сої залежно від сорту і 

використання комплексних добрив, г/м2 за добу (середнє за 2012-2015 рр.)  

Варіанти Фенологічні фази 

С
ор

т 

удобрення 
  третій справжній 
листок– початок 

цвітіння 

початок цвітіння – 
кінець цвітіння 

кінець 
цвітіння – 

налив 
зерна 

К
се

ня
 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін) (к.) 4,35 1,82 1,94 
Фон + Вуксал 4,47 1,83 2,0 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 4,64 1,70 1,96 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 2 

підживлення) 4,62 1,73 1,95 

Ху
то

ря
но

чк
а Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  4,40 2,09 2,27 

Фон + Вуксал 4,570 2,211 2,213 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 4,593 2,073 2,322 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 2 
підживлення) 4,639 2,098 2,295 

М
он

ад
а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  3,243 1,967 2,428 
Фон + Вуксал 3,429 2,089 2,471 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 3,439 2,026 2,368 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 2 

підживлення) 3,548 1,985 2,357 

Ом
ег

а  
він

ни
ць

ка
 Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  4,037 2,442 2,270 

Фон + Вуксал 4,249 2,620 2,219 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 4,289 2,405 2,253 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 2 
підживлення) 4,352 2,407 2,258 

Ф
ем

ід
а 

Фон (N30P60K60 + Ризогумін)  3,511 2,009 2,353 
Фон + Вуксал 3,790 2,075 2,375 

Фон + Аватар-1 (обробка насіння) 3,734 2,003 2,358 
Фон + Аватар-1 (обробка насіння + 2 

підживлення) 3,771 2,007 2,320 

Примітка: (к.) - контроль. 
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Додаток Д .14 

Чиста продуктивність фотосинтезу посівів квасолі залежно від систем 

живлення, г/м2 за добу (середнє за 2007-2011 рр.)  

Варіанти Фенологічні фази 

С
ор

т 

Удобрення 
третій справжній 
листок – початок 

цвітіння 

початок цвітіння 
– кінець 
цвітіння 

кінець цвітіння 
– налив зерна 

 

Н
ад

ія
 

Без добрив (к.) 5,9 2,6 2,7 
P60K60 6,3 2,8 2,9 

N30P60K60 5,7 3,0 3,5 
Ризобофіт 5,7 2,8 2,8 

P60K60 + Ризобофіт 6,1 3,1 3,1 
N30P60K60 + Ризобофіт 5,8 2,9 3,3 

Кристалон 6,0 2,9 2,7 
P60K60 + Кристалон 6,1 2,7 3,1 

N30P60K60 + Кристалон 5,7 2,7 3,5 
Ризобофіт + Кристалон 6,0 3,0 2,5 

P60K60  + Ризобофіт + Кристалон 6,1 2,7 3,2 
N30P60K60   +  Ризобофіт  + Кристалон 5,9 2,7 3,8 

Бу
ко

ви
нк

а 

Без добрив 5,8 3,0 2,8 
P60K60 6,4 3,4 2,5 

N30P60K60 6,0 2,7 3,3 
Ризобофіт 6,6 2,6 2,9 

P60K60 + Ризобофіт 6,3 3,5 2,7 
N30P60K60 + Ризобофіт 5,9 2,7 3,3 

Кристалон 6,7 2,7 2,8 
P60K60 + Кристалон 6,6 3,6 2,7 

N30P60K60 + Кристалон 6,0 2,6 3,3 
Ризобофіт  + Кристалон 6,8 2,8 2,8 

P60K60  + Ризобофіт + Кристалон 6,6 3,7 2,4 
N30P60K60   +  Ризобофіт  + Кристалон 6,0 2,7 3,0 

Примітка: (к.) - контроль. 
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Додаток Д .15 

Динаміка чистої продуктивність фотосинтезу посівів квасолі  

залежно від сорту і систем живлення, г/м2 за добу (середнє за 2011-2013 рр.) 
С

ор
т 

удобрення 

Фенологічні фази 
третій 

справжній 
листок –  

бутонізація 

бутонізація 
– початок 
цвітіння 

початок 
цвітіння – 

кінець 
цвітіння 

кінець 
цвітіння –  

налив 
зерна 

налив зерна 
– початок 

достигання 

Н
ад

ія
 

Без добрив (к.) 6,3 5,6 3,1 3,5 0,5 
N30Р60К60  + Кристалон 6,0 7,1 3,2 4,1 0,2 

Екогран, 1,5 т/га 6,5 6,4 2,8 3,8 0,8 
Екогран, 1,5 т/га  + 

Кристалон 6,8 6,3 2,9 3,8 1,3 

N30Р60К60  + Кристалон 
+ Екогран, 0,3 т/га 6,3 6,8 3,0 4,3 0,4 

Бу
ко

ви
нк

а 

Без добрив  6,2 7,8 3,1 2,9 0,7 
N30Р60К60  + Кристалон 5,7 8,5 3,2 3,0 0,4 

Екогран, 1,5 т/га 6,5 7,3 3,1 3,1 0,7 
Екогран, 1,5 т/га  + 

Кристалон 6,6 7,5 3,1 4,2 0,4 

N30Р60К60  + Кристалон 
+ Екогран, 0,3 т/га 5,4 8,6 3,4 3,2 0,4 

Примітка: (к.) - контроль. 
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 Додаток Є 

Технологічна карта вирощування гороху за проведення оранки 
(сорт Отаман, урожайність основної продукції 4 т/га,  площа 100 га)  

№
 п
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Зарплата за весь 
обсяг робіт, гри 
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палива, кг 

Марка 
трактора, 
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автомобіля 

с.-г. машина 
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ра
зо

м 

на 
оди-
ницю 
робот

и 

на 
весь 

обсяг 
робіт 

марка кіль-
кість 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Основний обробіток ґрунту 

1 Лущення стерні на 
глибину 6-8см га 100 Т-

150К ЛДГ-15 1 1  66,2 1,51 10,57 137,2  207,17  207,17 2,9 290,00 

2 Навантаження 
мінеральних добрив т 43 ЮМЗ- 

6Л ПГ-0,3 1 1  109 1,30 9,08 119,48  155,3  155,3 0,57 22,80 

3 Транспортування мін. 
добрив т 43 ЮМЗ- 

6Л 
2ПТС-4- 

793А 1 1  26,6 1,30 9,08 96,48  125,4  125,4 0,81 32,40 

4 
Внесення 

мінеральних добрив 
P60K60 

га 100 ЮМЗ- 
6Л 

МВУ-
900 1 1  77,1 1,30 9,08 119,48  155,3  155,3 0,61 61,00 

Доза внесення  Р60К60  (Розрахунок здійснено на простий суперфосфат – 20 % д.р. та калій сірчанокислий – 46 % д.р. ) 

5 Оранка на зяб на 
глибину 20-22 см га 100 

JOHN 
DEER - 

8400 

KVER-
NELAND 
– 100RB 

1 1  8,5 11,76 29,2 159,32  1873,6  1873,6 18,7 1870,00 

Разом за період 67,01   3453,6  3453,6  2276,2 
Передпосівний обробіток ґрунту та сівба 

4 Ранньовесняне 
боронування га 100 Т-150 СГ-21 

БЗСС-1,0 
1 

21 1  71,7 1,39 9,76 68,6  95,35  95,35 1,7 170,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
5 Ранньовесняна 

культивація га 100 Білору
с - 920 

КПС-
4+БЗТС-1,0 

1 
4 1  19,00 5,26 37      5,7 570 

6 Навантаження 
мінеральних добрив т 9 ЮМЗ- 

6Л ПГ-0,3 1 1  109 0,29 2,06 59,74  17,32  17,32 0,57 5,13 

7 Транспортування мін. 
добрив т 9 ЮМЗ- 

6Л 
2ПТС-4- 

793А 1 1  26,6 0,29 2,06 48,24  13,99  13,99 0,81 7,29 

8 Внесення мінеральних 
добрив N30 

га 100 ЮМЗ- 
6Л 

МВУ-
900 1 1  77,1 0,29 2,06 59,74  17,32  17,32 0,61 5,49 

Доза внесення  N30  (Розрахунок здійснено на амонійну селітру – 35 % д.р. ) 
9 Передпосівна 

культивація га 100 ХТЗ- 
170 

Європак 
Б622 1 1  26,9 3,72 26,02 68,6  255,19  255,19 6,30 630,00 

10 Обробка насіння 
інокулянтом т 31  Мобі 

токс 1  2 310 0,24 4,2  41  172,2 172,2   

11 Навантаження насіння 
для сівби т 31  вручну 1  1 4,50 1,96 41,19  18  36,55 36,55   

12 Транспортування та 
завантаження насіння т 31 ГАЗ- 

3307 
УЗСА-

40 1 1   1,96 41,19  18  36,55 36,55   

13 Сівба га 100 МТЗ-82 СЗ-3,6 1 1  16 6,25 49,65 119,48  746,75  746,75 3 300 
Спосіб сівби – звичайний рядковий.  Норма висіву 1,4 млн. схожих насінин на 1 га. Глибина загортання 4,0 – 5,0  см 

14 
Прикочування посівів га 100 МТЗ-

80 

С-11У 
ЗККШ- 

6А 

1 
2+1 1  54,7 1,83 12,80 96,48  176,56  176,56 1,8 180,00 

15 Підвезення води для 
приготування 

робочого розчину 
т 30 Т-

150К 
МЖ-

10 1 1  42,1 1,96 13,73 106,2  208,15  208,15 1,03 30,90 

15 Внесення гербіцидів 
(Гезагард, доза 4 л/га, 

вода 300 л/га) 
га 100 МТЗ-

80 
ОП-2000- 

2-01 1 1  51,0 1,96 13,73 159,32  312,27  312,27 1,25 125,00 

Разом за період 170,27   1840,9  2086,2  2023,81 
Догляд за посівами 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
16 Підвезення води для 

робочого розчину т 30 Т-150К МЖ-
10 1 1  42,1 1,96 13,73 106,2  208,15  208,15 1,03 30,90 

 Внесення гербіцидів 
(Базагран, доза 2,5 
л/га, вода 300 л/га) 

га 100 МТЗ-80 ОП-
2000 1 1  51,0 1,96 13,73 159,32  312,27  312,27 1,25 125,00 

17 Підвезення води для 
робочого розчину т 30 Т-150К МЖ-

10 1 1  42,1 1,96 13,73 106,2  208,15  208,15 1,03 30,90 

18 Приготування 
розчину, доставка та 
внесення добрив 
(Кристалон, доза 2 
кг/га, вода 300 л/га) 

га 100 МТЗ-80 
ОП-

2000- 
2-01 

1 1  51,0 1,96 13,73 159,32  312,27  312,27 1,25 125,00 

19 Підвезення води для 
робочого розчину т 30 Т-150К МЖ-

10 1 1  42,1 1,96 13,73 106,2  208,15  208,15 1,03 30,90 

20 Внесення добрив 
(Кристалон, доза 2 
кг/га, вода 300 л/га) 

га 100 МТЗ-80 
ОП-

2000- 
2-01 

1 1  51,0 1,96 13,73 159,32  312,27  312,27 1,25 125,00 

Разом за період 82,38   1561,26  1561,26  467,7 
Збирання врожаю 

21 
Пряме комбайнування га 100 

CLAAS 
DOMIN
ATOR  

  1  11,2 8,93 62,50 159,32  1422,72  1422,72 19,30 1930,0 

22 Транспортування 
вороху від комбайна 

т. 
км 180 МАЗ 

-5551   1   8,93 62,50    827,1 827,1  1289,7 

23 Очищення вороху т 400  ЗАВ-
20 1  3 119 2,52 52,94  20,5  155,19 155,19   

24 Сушіння зерна т 400  Україна- 
50   1 350 0,86 6,00  20,5  17,59 17,59   

25 Транспортування 
зерна в склад т 380  У13-ТЛ- 

50   1 350 2,00 14,00  20,5  41,04 41,04   

Разом за період    1422,72 1040,9 2463,6  3219,7 
Разом    8278,4  11125  7987,4 
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Додаток Ж 

Технологічна карта вирощування сої за проведення оранки 

(сорт Омега вінницька, урожайність основної продукції 3,5 т/га,  площа 100 га) 
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комбайна, 
автомобіля 
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ра
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м 

на 
оди-
ницю 
роботи 

на 
весь 

обсяг 
робіт 

марка кіль-
кість 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Основний обробіток ґрунту 

1 Лущення стерні на 
глибину 6-8см га 100 Т-

150К ЛДГ-15 1 1  66,2 1,51 10,57 137,2  207,17  207,17 2,9 290,00 

2 Навантаження 
мінеральних добрив т 43 ЮМЗ- 

6Л ПГ-0,3 1 1  109 1,30 9,08 119,48  155,3  155,3 0,57 22,80 

3 Транспортування мін. 
добрив т 43 ЮМЗ- 

6Л 
2ПТС-4- 

793А 1 1  26,6 1,30 9,08 96,48  125,4  125,4 0,81 32,40 

4 
Внесення 

мінеральних добрив 
P60K60 

га 100 ЮМЗ- 
6Л 

МВУ-
900 1 1  77,1 1,30 9,08 119,48  155,3  155,3 0,61 61,00 

Доза внесення  Р60К60  (Розрахунок здійснено на простий суперфосфат – 20 % д.р. та калій сірчанокислий – 46 % д.р. ) 

5 Оранка на зяб на 
глибину 20-22 см га 100 

JOHN 
DEER - 

8400 

KVER-
NELAND 
– 100RB 

1 1  8,5 11,76 29,2 159,32  1873,6  1873,6 18,7 1870,00 

Разом за період 67,01   3453,6  3453,6  2276,2 
Передпосівний обробіток ґрунту та сівба 

4 Ранньовесняне 
боронування 

(закриття вологи) 
га 100 Т-150 СГ-21 

БЗСС-1,0 
1 

21 1  71,7 1,39 9,76 137,2  190,7  190,7 1,7 170,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
5 Ранньовесняна 

культивація га 100 Білору
с - 920 

КПС-
4+БЗТС-1,0 

1 
4 1  19,00 5,26 37 137,2  721,67  721,67 5,7 570 

6 Навантаження 
мінеральних добрив т 9 ЮМЗ- 

6Л ПГ-0,3 1 1  109 0,29 2,06 119,48  34,65  34,65 0,57 5,13 

7 Транспортування мін. 
добрив т 9 ЮМЗ- 

6Л 
2ПТС-4- 

793А 1 1  26,6 0,29 2,06 96,48  27,98  27,98 0,81 7,29 

8 Внесення мінеральних 
добрив N30 

га 100 ЮМЗ- 
6Л 

МВУ-
900 1 1  77,1 0,29 2,06 119,48  34,65  34,65 0,61 5,49 

Доза внесення  N30  (Розрахунок здійснено на амонійну селітру – 35 % д.р. ) 
9 Передпосівна 

культивація га 100 ХТЗ- 
170 

Європак 
Б622 1 1  26,9 3,72 26,02 68,6  255,19  255,19 6,30 630,00 

10 Обробка насіння 
інокулянтом т 11  Мобі 

токс 1  2 110 0,08 1,40  41  57,4 57,4   

11 Навантаження насіння 
для сівби т 11  вручну 1  1 4,50 1,96 13,73  18  36,55 36,55   

12 Транспортування та 
завантаження насіння т 11 ГАЗ- 

3307 
УЗСА-

40 1 1   1,96 13,73        

11 Сівба га 100 МТЗ-
82 

УПС-
12 1 1  18 5,56 49,65 59,74  332,15  332,15 3 300 

Спосіб сівби – широкорядний з шириною міжряддя 45 см.  Норма висіву 600 тис. схожих насінин на 1 га. Глибина загортання 4,0 – 5,0  см 
12 

Прикочування посівів га 100 МТЗ-
80 

С-11У 
ЗККШ- 

6А 

1 
2+1 1  54,7 1,83 12,80 96,48  176,56  176,56 1,8 180,00 

13 Підвезення води для 
приготування 

робочого розчину 
т 30 Т-

150К 
МЖ-

10 1 1  42,1 1,96 13,73 106,2  208,15  208,15 1,03 30,90 

14 Внесення гербіцидів 
(Харнес, доза 2,5 л/га, 

вода 300 л/га) 
га 100 МТЗ-

80 

ОП-
2000- 
2-01 

1 1  51,0 1,96 13,73 159,32  312,27  312,27 1,25 125,00 

Разом за період 170,27   1077,81 57,4 2387,92  2023,81 
Догляд за посівами 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 Підвезення води для 

робочого розчину т 30 Т-150К МЖ-
10 1 1  42,1 1,96 13,73 106,2  208,15  208,15 1,03 30,90 

 Внесення гербіцидів 
(Базагран, доза 2,5 
л/га, вода 300 л/га) 

га 100 МТЗ-80 
ОП-

2000- 
2-01 

1 1  51,0 1,96 13,73 159,32  312,27  312,27 1,25 125,00 

 Підвезення води для 
приготування 
робочого розчину 

т 30 Т-150К МЖ-
10 1 1  42,1 1,96 13,73 106,2  208,15  208,15 1,03 30,90 

 Приготування 
розчину, доставка та 
внесення добрив 
(Кристалон, доза 2 
кг/га, вода 300 л/га) 

га 100 МТЗ-80 
ОП-

2000- 
2-01 

1 1  51,0 1,96 13,73 159,32  312,27  312,27 1,25 125,00 

 Підвезення води для 
робочого розчину т 30 Т-150К МЖ-

10 1 1  42,1 1,96 13,73 106,2  208,15  208,15 1,03 30,90 

 Внесення добрив 
(Кристалон, доза 2 
кг/га, вода 300 л/га) 

га 100 МТЗ-80 
ОП-

2000- 
2-01 

1 1  51,0 1,96 13,73 159,32  312,27  312,27 1,25 125,00 

Разом за період 82,38   1561,26  1561,26  467,7 
Збирання врожаю 

 Пряме комбайнування га 100 CLAAS 
DOMINATOR    1  11,2 8,93 63,20 159,32  1422,72  1422,72 19,30 1930,0 

 Транспортування 
вороху від комбайна 

т. 
км 170 МАЗ 

-5551   1   8,93 63,20    564,38 564,38  1111,4 

 Очищення вороху т 350  ЗАВ-
20 1  3 119 2,52 56,21  41  103,32 103,32   

 Сушіння зерна т 350  Україна- 
50   1 350 0,86 6,45  41  35,26 35,26   

 Транспортування 
зерна в склад т 330  У13-ТЛ- 

50   1 350 2,00 15,10  41  82 82   

Разом за період 189,06   1422,72  2207,68  3041,4 
Разом 508,72   7515,39  9610,46  7809,11 
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Додаток З 

Технологічна карта вирощування квасолі 

(сорт Буковинка, урожайність основної продукції 2,5 т/га,  площа 100 га) 

№
 п

/п
 

Те
хн

ол
ог

іч
на

 
оп

ер
ац

ія
 

О
ди

ни
ця

 в
им

ір
у 

О
бс

яг
 р

об
іт

 Склад агрегату 
Обслуго- 
вуючий 

персонал 

Н
ор

м
а 

ви
ро

бі
тк

у 

К
іл

ьк
іс

ть
 н

ор
м

оз
м

ін
 

Витрати 
праці на 

весь 
обсяг 
робіт, 

люд.-год. 

Тарифна 
ставка за 
нормо-

зміну, грн 

Зарплата за весь 
обсяг робіт, гри 

Витрати 
палива, кг 

Марка 
трактора, 
комбайна, 
автомобіля 

с.-г. машина 

механі-
затори 

інші 
праців-

ники 

ме
ха

ні
за

то
ра

м 
інш

им
 

пр
ац

івн
ик

ам
 

ме
ха

ні
за

то
ра

м 

інш
им

 
пр

ац
івн

ик
ам

 

ра
зо

м 

на 
оди-
ницю 
робот

и 

на 
весь 

обсяг 
робіт 

марка кіль-
кість 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Основний обробіток ґрунту 

1 Лущення стерні на 
глибину 6-8см га 100 Т-

150К ЛДГ-15 1 1  66,2 1,51 10,57 137,2  207,17  207,17 2,9 290,00 

2 Навантаження 
мінеральних добрив т 43 ЮМЗ- 

6Л ПГ-0,3 1 1  109 1,30 9,08 119,48  155,3  155,3 0,57 22,80 

3 Транспортування мін. 
добрив т 43 ЮМЗ- 

6Л 
2ПТС-4- 

793А 1 1  26,6 1,30 9,08 96,48  125,4  125,4 0,81 32,40 

4 
Внесення 

мінеральних добрив 
P60K60 

га 100 ЮМЗ- 
6Л 

МВУ-
900 1 1  77,1 1,30 9,08 119,48  155,3  155,3 0,61 61,00 

Доза внесення  Р60К60  (Розрахунок здійснено на простий суперфосфат – 20 % д.р. та калій сірчанокислий – 46 % д.р. ) 

5 Оранка на зяб на 
глибину 20-22 см га 100 

JOHN 
DEER - 

8400 

KVER-
NELAND 
– 100RB 

1 1  8,5 11,76 29,2 159,32  1873,6  1873,6 18,7 1870,00 

Разом за період 67,01   3453,6  3453,6  2276,2 
Передпосівний обробіток ґрунту та сівба 

4 Ранньовесняне 
боронування га 100 Т-150 СГ-21 

БЗСС-1,0 
1 

21 1  71,7 1,39 9,76 137,2  190,7  190,7 1,7 170,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
5 Ранньовесняна 

культивація га 100 Білору
с - 920 

КПС-
4+БЗТС-1,0 

1 
4 1  19,00 5,26 37 137,2  721,67  721,67 5,7 570 

6 Навантаження 
мінеральних добрив т 9 ЮМЗ- 

6Л ПГ-0,3 1 1  109 0,29 2,06 119,48  34,65  34,65 0,57 5,13 

7 Транспортування мін. 
добрив т 9 ЮМЗ- 

6Л 
2ПТС-4- 

793А 1 1  26,6 0,29 2,06 96,48  27,98  27,98 0,81 7,29 

8 Внесення мінеральних 
добрив N30 

га 100 ЮМЗ- 
6Л 

МВУ-
900 1 1  77,1 0,29 2,06 119,48  34,65  34,65 0,61 5,49 

Доза внесення  N30  (Розрахунок здійснено на амонійну селітру – 35 % д.р. ) 
9 Передпосівна 

культивація га 100 ХТЗ- 
170 

Європак 
Б622 1 1  26,9 3,72 26,02 137,2  510,38  510,38 6,30 630,00 

10 Обробка насіння 
інокулянтом т 11  Мобі 

токс 1  2 110 0,08 1,40  41  57,4 57,4   

11 Навантаження насіння 
для сівби т 9  вручну 1  1 4,50 1,96 13,73  18  36,55 36,55   

12 Транспортування та 
завантаження насіння т 9 ГАЗ- 

3307 
УЗСА-

40 1 1   1,96 13,73        

13 Сівба га 100 МТЗ-
82 

УПС-
12 1 1  18 5,56 49,65 119,48  664,31  664,31 3 300 

Спосіб сівби – широкорядний з шириною міжряддя 45 см.  Норма висіву 450 тис. схожих насінин на 1 га. Глибина загортання 4,0 – 5,0  см 
12 

Прикочування посівів га 100 МТЗ-
80 

С-11У 
ЗККШ- 

6А 

1 
2+1 1  54,7 1,83 12,80 96,48  176,56  176,56 1,8 180,00 

14 Підвезення води для 
приготування 

робочого розчину 
т 30 Т-

150К 
МЖ-

10 1 1  42,1 1,96 13,73 106,2  208,15  208,15 1,03 30,90 

15 Внесення гербіцидів 
(Гезагард, доза 3 л/га, 

вода 300 л/га) 
га 100 МТЗ-

80 

ОП-
2000- 
2-01 

1 1  51,0 1,96 13,73 159,32  312,27  312,27 1,25 125,00 

Разом за період 170,27   2881,32 57,4 2938,72  2023,81 
Догляд за посівами 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
16 Підвезення води для 

робочого розчину т 30 Т-150К МЖ-
10 1 1  42,1 1,96 13,73 106,2  208,15  208,15 1,03 30,90 

17 Внесення гербіцидів 
(Базагран, доза 1,5 
л/га, вода 300 л/га) 

га 100 МТЗ-80 
ОП-

2000- 
2-01 

1 1  51,0 1,96 13,73 159,32  312,27  312,27 1,25 125,00 

18 Підвезення води для 
приготування 
робочого розчину 

т 30 Т-150К МЖ-
10 1 1  42,1 1,96 13,73 106,2  208,15  208,15 1,03 30,90 

19 Приготування 
розчину, доставка та 
внесення добрив 
(Кристалон, доза 2 
кг/га, вода 300 л/га) 

га 100 МТЗ-80 
ОП-

2000- 
2-01 

1 1  51,0 1,96 13,73 159,32  312,27  312,27 1,25 125,00 

20 Підвезення води для 
робочого розчину т 30 Т-150К МЖ-

10 1 1  42,1 1,96 13,73 106,2  208,15  208,15 1,03 30,90 

21 Внесення добрив 
(Кристалон, доза 2 
кг/га, вода 300 л/га) 

га 100 МТЗ-80 
ОП-

2000- 
2-01 

1 1  51,0 1,96 13,73 159,32  312,27  312,27 1,25 125,00 

Разом за період 82,38   1561,26  1561,26  467,7 
Збирання врожаю 

22 Пряме комбайнування га 100 CLAAS 
DOMINATOR    1  11,2 8,93 63,20 159,32  1422,72  1422,72 19,30 1930,0 

23 Транспортування 
вороху від комбайна 

т. 
км 130 МАЗ 

-5551   1   8,93 63,20    564,38 564,38  811,3 

24 Очищення вороху т 250  ЗАВ-
20 1  3 119 2,52 56,21  41  103,32 103,32   

25 Сушіння зерна т 250  Україна- 
50   1 350 0,86 6,45  41  35,26 35,26   

26 Транспортування 
зерна в склад т 230  У13-ТЛ- 

50   1 350 2,00 15,10  41  82 82   

Разом за період 189,06   1422,72  2207,68  2741,3 
Разом 508,72   9318,9  10161  7509,01 
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Додаток К 

Дані для розрахунку економічної ефективності вирощування сої, гороху та 

квасолі станом на 01.12.2016 р. 

Ціна реалізації 1 т, грн 
Соя 

Горох 
квасоля 

 
8680 
6500 
12000 

Середня вартість 1 т паливно-мастильних матеріалів 19000 
Середня вартість мінеральних добрив, грн. за 1 т д.р.  

N 
P 
K 

 
18150 
36800 
15000 

Кристалон, грн. за 1 кг 70 
Вуксал СоМо, грн. за 1 л 1050 

Вуксал Мікроплант, грн. за 1 л 190 
Аватар-1, грн. за 1 л 700 або 150 

Ризогумін, грн. за 600 г 305 
Ризобофіт грн./кг 240 

Фосфоентерин грн./кг 360 
Біополіцид грн./кг 360 

Вартість насіння, грн/т 
Соя 

Квасоля 
Горох 

 
15000 
35000 
8000 
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