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Постановка проблеми. Збільшення виробни-

цтва олійних культур в Україні має стратегічне 
значення в забезпеченні продовольчої та енерге-
тичної безпеки держави. Крім того, дедалі більше 
вимог ставиться до задоволення потреб людства 
високобілковими продуктами, а галузь тваринни-
цтва збалансованими за протеїном кормами. 

Соя належить до тих небагатьох рослин, які 
створені природою на користь людині та можуть 
стати основним джерелом збалансованого за 
амінокислотним складом і вмістом екологічно 
чистого білка [1; 15]. 

Для вирішення поставленої задачі є раціона-
льним використання кліматичного потенціалу 
Північно-східного Лісостепу України. За таких 
умов перерозподілу сільськогосподарських куль-
тур на користь економічно привабливих для сої 
з’явилася реальна можливість зайняти важливе 
місце у структурі посівних площ цього регіону. 

Соя як білково-олійна культура заслуговує на 
ретельне вивчення з метою визначення поведін-
ки сучасних сортів за нетрадиційних умов виро-
щування. Розвиток селекції дає підстави для 
розширення посівних площ сої. Сучасні високоп-
родуктивні сорти сої можуть дати високий вро-
жай при оптимальному підборі для них тих еле-
ментів технології, які б створювали можливість 
для реалізації закладеному в них потенці- 
алу і були узгоджені з ґрунтово-кліматичними  
умовами [7]. 

Для одержання високих врожаїв важливі всі 
показники вирощування: сорт, попередник, місце 
в сівозміні, підготовка ґрунту і насіння, строки і 
способи сівби, система удобрення і захисту посі-
вів тощо. Водночас максимальної продуктивності 
культури можна досягти за умови, коли метеоро-
логічні умови відповідають її біологічним вимо-
гам. При проведенні досліджень важливо знайти 

основні фактори, які визначають продуктивність 
сої в цьому агрокліматичному регіоні [2; 4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Підвищення виробництва продукції рослинництва 
й ефективності факторів інтенсифікації технології 
вирощування сільськогосподарських культур 
повинне здійснюватися на основі сучасного рівня 
агротехніки та з урахуванням морфологічних 
особливостей рослин [8; 13]. Це вимагає перег-
ляду технологій вирощування сортів сої та розро-
бки стратегії адаптивної інтенсифікації рослинни-
цтва, яка базується на використанні адаптивного 
потенціалу всіх біологічних компонентів агроеко-
систем [3; 4]. 

А.О. Бабич та О.М. Бахмат вказують, що зона 
розповсюдження сої збігається із зоною вирощуван-
ня кукурудзи, але при зміні ґрунтово-кліматичних 
умов сорти сої неадекватно на них реагують, а тому 
потребують індивідуального відбору й технологічного 
підходу при вирощуванні [5]. 

Слід відзначити, що за стрімкого зростання посів-
них площ сої рівень її урожайності залишається 
майже незмінним. Низька врожайність сої, вирощу-
ваної в Україні, свідчить про недостатнє вивчення 
особливостей росту, розвитку культури, процесів 
фотосинтезу, біологічної фіксації азоту, формування 
врожаю і раціонального удобрення [2]. 

Дослідження, висвітлені в наукових працях 
А.О. Бабича й О.М. Бахмат, підтверджують, що 
конкурентні взаємовідносини між рослинами в 
агробіоценозах сої можна регулювати за допомо-
гою елементів сортової технології вирощування 
цієї культури [3]. Крім цього, А.О. Бабич, 
В.Ф. Петриченко, С.В. Іванюк та О.М. Бахмат 
наголошують на тому, що для формування висо-
кого врожаю насіння сої вирішальне значення 
мають строки та способи сівби, ширина міжрядь і 
густота стояння рослин [3; 7]. Про важливість цих 
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факторів стверджують також інші вчені [6; 14; 15], 
які вважають, що основними елементами сорто-
вої технології вирощування сої слід вважати 
спосіб сівби та густоту стояння рослин, зумовле-
них їх морфологічними властивостями і триваліс-
тю вегетаційного періоду. Проте варто зазначити, 
що в сільськогосподарській літературі є багато 
результатів вивчення різних способів сівби сої, 
але суперечність їх зумовлена різноманітністю 
конкретних ґрунтово-кліматичних умов проведен-
ня досліджень, характером забур’яненості посівів 
і біологічними властивостями сортів, які вирощу-
ються. Однак їх аналіз чітко показує: в таких посі-
вах виявляється перевага таких способів сівби, 
де досягається рівномірне розміщення рослин на 
одиниці площі [6]. Тому тільки правильно обрав-
ши ширину міжрядь і густоту рослин сої, можна 
досягти потенційного врожаю. Таким чином, за 
твердженнями А.О. Бабича й О.М. Бахмата [5], 
спосіб сівби, ширина міжрядь і густота рослин є 
основними елементами сортової агротехніки сої. 
Питання про оптимальні способи сівби сої за 
різних ґрунтово-кліматичних умов залишилися не 
вирішені. Це є наслідком різноманітних ґрунтових 
і кліматичних умов, а також сортового складу [4]. 

Численні дослідження свідчать, що для одер-
жання високого врожаю сої важливе значення 
має зважений підхід до вибору оптимального 
строку сівби. Від цього фактору залежить друж-
ність і своєчасність появи сходів, їх життєздат-
ність, темпи росту і розвиток рослин, формування 
генеративних органів, стійкість посіву до пошко-
джень шкідниками, ураження хворобами, а також 
величина та якість урожаю насіння сої [1; 2; 5; 7]. 
Особливо це характерно для умов Північно-
східного Лісостепу України, де лімітуючим факто-
ром виступає тепло, а в окремі роки – й волога. 
Оптимальні строки сівби належать до тих факто-
рів, які не можна змінити, ні компенсувати 
іншими – внесенням добрив, просторовим розмі-
щенням рослин, зрошенням, системою підготовки 
ґрунту чи застосуванням пестицидів [2; 6; 8]. 

Мета. Встановити лімітуючий вплив сортового 

складу, елементів посівного та збирального ком-
плексу на ріст і розвиток рослин сої. Визначити 
оптимальні строки та способи сівби сортів сої 
різних груп стиглості. 

Матеріали та методика досліджень. Дослі-

дження проводили в умовах Північно-східного 
Лісостепу України в коротко-ротаційній польовій 
сівозміні Інституту сільського господарства Півні-
чного Сходу НААН протягом 2016–2018 рр. Мето-
ди досліджень – польові досліди, які включали 
фенологічні, біометричні спостереження та струк-
турний аналіз рослин. Ґрунти дослідних ділянок – 
чорнозем типовий мало гумусний слабовилугова-
ний крупнопилувато-середньосуглинковий на 
лесі, орний шар якого характеризується основни-
ми показниками: глибина гумусового горизонту 
55–68 см, в орному шарі ґрунту середній вміст 
гумусу – 3,8–4,1%, рН сольове – 5,9–6,8, сума 
ввібраних основ – 29–31 мг-екв., вміст рухомих 
форм фосфору і калію за Чириковим відповідно 
8,3–11,3 та 6,9–9,2 мг на 100 г ґрунту. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2016–
2018 рр. досліджень були різними та мали істотний 

вплив на формування врожайності сої, що дало 
можливість дослідити реакцію сортів на агротехні-
чні прийоми, які вивчалися у варіантах досліду. 

Погодні умови 2016 р. характеризувалися під-
вищенням середньодобових температур у весняно-
літній період і нерівномірністю розподілу опадів за 
декадами. За весняний період середньодобова 
температура повітря становила 10,2°С, що вище на 
2,1°С за багаторічну 8,1°С. Опадів випало 
248,8 мм – 188% при багаторічній 132 мм. Сума 
активних температур повітря вище +10°С за весня-
ний період склала 795°С, при багаторічній – 620°С. 

За літній період середньодобова температура 
повітря склала 21,5°С при багаторічному показ-
нику 19,2°С. Опадів випало 87,6 мм, що складає 
104,8% при багаторічному показнику 83,5 мм. 
Сума активних температур повітря вище +10°С за 
літній період становила 1982°С, при багаторічно-
му показнику – 1790°С. 

У 2017 р. період сівба-сходи був забезпечений 
основними метеорологічними факторами для 
формування сходів на рівні оптимальних або 
близьких до їх параметрів. За весняний період 
середньодобова температура повітря становила 
9,6°С, що вище на 1,5°С за багаторічну (8,1°С). 
опадів випало 54,4 мм – 41% при багаторічній 
132 мм. Сума активних температур повітря вище 
плюс 10°С за весняний період склала 553°С, при 
багаторічній – 620°С. Середньодобова темпера-
тура повітря за літній період становила 21,1°С, 
що на 1,7°С вище середнього багаторічного пока-
зника. Опадів випало 126 мм, що становило 63% 
при нормі 200 мм. Сума активних температур 
повітря вище +10°С за літній період була 1937°С, 
при багаторічній – 1790°С. 

У період сівба-сходи 2018 р. спостерігалися 
приморозки на поверхні ґрунту від мінус 1°С до 
0°С. Останній приморозок на поверхні ґрунту 
зареєстровано 29 травня. Для періоду «цвітіння-
плодоутворення» оптимальними є середньодо-
бова температура повітря 16–20°С, кількість 
опадів 60–70 мм, відносна вологість ґрунту 60–
70%. Середньодобова температура повітря за 
літній період становила 22,4°С, що на 3°С вище 
за багаторічий. Опадів випало 100,1 мм, а це 50% 
при багаторічному показнику 200 мм. Сума актив-
них температур повітря вище +10°С за літній 
період склала 2683°С, при багаторічній 2247°С. 

Для проведення досліджень використовували 
схему досліду, де фактор А – сорти різної групи 
стиглості: Легенда (скоростиглий – 000), КиВін (ран-
ньостиглий – 00), Омега Вінницька (середньо ран-
ньостиглий – 0); фактор В – способи сівби: рядковий 
(міжряддя 15 см), широкорядний (міжряддя 30 см); 
фактор С – строки сівби: рівень термічного режиму 
ґрунту (РТР) на глибині 10 см – 8°С, рівень терміч-
ного режиму ґрунту на глибині 10 см – 12°С. 

Сорти сої рекомендовані для вирощування в 
умовах Північно-східного Лісостепу України. Кате-
горія насіння – еліта, попередник – озима пшени-
ця. Технологія вирощування сої загальноприйня-
та для зони проведення досліджень, крім елеме-
нтів, що досліджувалися. Посівна площа ділянки 
50 м

2
, облікова 25 м

2
. Планування, проведення 

польових дослідів, спостереження й обліки здійс-
нювали за Б.О. Доспєховим [10]. Статистичні 
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опрацювання результатів дослідів проводили 
дисперсійним методом, використовували пакети 
прикладних програм Statistica 6,0, Microsoft 
Excel [12]. Фенологічні спостереження за ростом і 
розвитком рослин та біометричні показники рос-
лин визначалися за основними етапами органо-
генезу рослин за методикою Державної служби з 
охорони прав на сорти рослин [9; 11]. 

Результати досліджень. Соя пластична рос-

лина і має властивість формувати високий уро-
жай за різних строків і способів сівби завдяки 
широкому діапазону зміни величини елементів 
структури врожаю. У процесі росту і розвитку 

рослин по-різному залежно від сортових особли-
востей піддаються впливу умов навколишнього 
середовища, змінам погодних, ґрунтових умов у 
певний період їх розвитку і, як наслідок, все це 
впливає на біометричні показники та продуктив-
ність посіву. 

Результати проведених досліджень (2016–
2018 рр.) свідчать про те, що висота рослин сої 
різних груп стиглості істотно залежала від строків 
і способів сівби (табл. 1). Рослини сорту Омега 
Вінницька були найвищими (0,87–1,11 м), дещо 
нижчим цей показник був у сорту КиВін – 0,86–
0,95 м, а у Легенди – 0,63–0,70 м. 

Таблиця 1 – Висота рослин сортів сої залежно від строків і способів сівби, м  
(середнє за 2016–2018 рр.) 

Строки сівби при РТР 
ґрунту на глибині 10 см 

(фактор В) 

Сорт (фактор А) 

Легенда КиВін Омега Вінницька 

Ширина міжрядь, м (фактор С) 

15 30 15 30 15 30 

8°С (перший) 0,63 0,64 0,88 0,86 0,94 0,87 

12°С (другий) 0,70 0,68 0,92 0,95 1,06 1,11 

 
Збільшення висоти рослин при сівбі у другий 

строк порівняно з першим було дещо вищим по 
всіх сортах: у Легенди на 0,04–0,07 м, у КиВіна 
цей показник становив 0,04–0,09 м, у Омеги 
Вінницької на 0,12–0,24 м. 

За умов сівби при РТР ґрунту 12°С у дослі-
джуваних сортів висота суттєво не залежала від 
ширини міжрядь. 

При визначенні загальної кількості бобів на 
час збирання в середньому за три роки (табл. 2) 

у рослин сорту Легенда істотної різниці як за 
строками, так і за різними способами сівби не 
виявлено. Бобів на рослинах залежно від варіа-
нту було від 15,3 до 17,4 шт. У сорту КиВін мак-
симальна кількість бобів 27,3 шт./рослину була 
за другого строку сівби із шириною міжрядь 
30 см. У рослин сорту Омега Вінницька більше 
бобів було при сівбі в перший строк і в посівах із 
міжряддям 30 см. 

 

Таблиця 2 – Вплив строків і способів сівби на загальну кількість бобів, шт./рослину  
(середнє за 2016–2018 рр.) 

Строки сівби при РТР ґрун-
ту на глибині 10 см  

(фактор В) 

Сорт (фактор А) 

Легенда КиВін Омега Вінницька 
Ширина міжрядь, м (фактор С) 

15 30 15 30 15 30 
8°С (перший) 15,3 15,6 21,3 24,7 23,7 27,9 
12°С (другий) 15,9 17,4 19,7 27,3 22,8 26,6 

 
У сортів КиВін та Омега Вінницька за широко-

рядного способу сівби (30 см) відзначене істотне 
збільшення кількості бобів порівняно з рядковою 
сівбою (15 см). У посівах із міжряддям 15 см у 
сорту КиВін бобів було 19,7–21,3 шт./рослину, а 
при ширині 30 см – 24,7–27,3 шт./рослину, у сорту 
Омега Вінницька відповідно 22,8–23,7 і 26,6–
27,9 шт./рослину. 

Аналіз врожайності сортів сої різних груп стиг-
лості в середньому за роки досліджень показав 
переваги пізнього строку (при РТР ґрунту на гли-
бині 10 см – 12°С) і способу сівби з міжряддям 
15 см. За таких умов врожайність у сорту Легенда 
склала – 2,23 т/га (табл. 3). 

Істотної різниці між сортами КиВін і Омега Він-
ницька не встановлено, їхня урожайність склала 
2,60–2,96 т/га, відповідно. Серед цих сортів не 
встановлено також суттєвої різниці й між способа-
ми сівби (–0,22–0,04 і 0,05–0,18 при НІР05 – 0,243). 

Перенесення оптимальних строків сівби сої со-
рту Легенда на більш ранні привели до зниження 
рівня врожаю на 0,27–0,29 т/га (при НІР05 – 

0,221 т/га). При сівбі з міжряддям 30 см відбулося 
аналогічне зниження на 0,23–0,25 т/га (при НІР05 
для фактору спосіб сівби – 0,243 т/га). 

Сівба сорту сої КиВін при стійкому прогріванні 
ґрунту до температури 12°С позитивно впливала 
на формування більш високого рівня врожаю не-
залежно від способу сівби, але на посівах із шири-
ною міжрядь 15 см він був дещо вищим. КиВін 
найбільш високу врожайність (2,96 т/га) формував 
при другому строку сівби, коли ґрунт на глибині 
10 см прогрівся до 12°С, і за ширини міжрядь 
15 см. Для сорту Омега Вінницька найбільш опти-
мальним способом сівби був широкорядний 
(30 см) за комплексної реакції на строки сівби. 

Висновки. Таким чином, проведення дослі-

джень в умовах Північно-східного Лісостепу Украї-
ни зумовлене необхідністю вивчення агробіологіч-
них основ інтенсифікації вирощування сої, розроб-
ки на принципах адаптивного рослинництва ефек-
тивних елементів технології, впровадження яких 
забезпечує збільшення виробництва високоякісно-
го зерна сої. 
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Таблиця 3 – Урожайність сортів сої залежно від строків і способів сівби, т/га  
(середнє за 2016–2018 рр.) 

Сорти 
Способи 

сівби 
Строки сівби Врожайність 

± до фактору 

сорт спосіб сівби строк сівби 

Легенда 

15 см  
(контроль) 

8°С 1,94 –0,67 К –0,29 
12°С (контроль) 2,23 –0,74 К К 

30 см 
8°С 1,70 –0,94 –0,23 –0,27 

12°С (контроль) 1,97 –0,77 –0,25 К 

КиВін  
(контроль) 

15 см  
(контроль) 

8°С 2,60 К К –0,36 
12°С (контроль) 2,96 К К К 

30 см 
8°С 2,64 К 0,04 –0,10 

12°С (контроль) 2,74 К –0,22 К 

Омега  
Вінницька 

15 см  
(контроль) 

8°С 2,59 –0,02 К –0,18 
12°С (контроль) 2,77 –0,20 К К 

30 см 
8°С 2,77 0,13 0,18 –0,05 

12°С (контроль) 2,82 0,07 0,05 К 
НІР05 фактор сорт, т/га 0,427 

НІР05 фактор спосіб сівби, т/га 0,243 
НІР05 фактор строк сівби, т/га 0,221 

 
Висота рослин сортів сої різних груп стиглості 

змінювалася залежно від строків і способів сівби. 
Найвищі значення цього показника були у сорту 
Омега Вінницька за другого строку сівби (при РТР 
ґрунту на глибині 10 см – 12°С) і за ширини між-
рядь 30 см – 1,11 м в середньому за три роки. 

Вплив строків і способів сівби на загальну кіль-
кість бобів істотно виражений був у сорту Омега 
Вінницька – 27,9 шт./рослину за ширини міжрядь 
30 см і першого строку сівби. Дещо нижча кількість 
бобів формувалась у сорту КиВін – 
27,3 шт./рослину за ширини міжрядь 30 см і друго-
го строку сівби. 

Максимальний прояв сортових особливостей 
за показником врожайності в середньому за роки 
досліджень було зафіксовано у ранньостиглого 
сорту КиВін – 2,96 т/га на варіантах із шириною 
міжрядь 15 см і другим строком сівби. Широкоряд-
ний спосіб сівби виявився оптимальним для сере-
дньоранньостиглого сорту Омега Вінницька – 
28,2 т/га за другого строку сівби.  
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