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Постановка проблеми. Соя належить до най-
більш цінних білково-олійних культур світового 
землеробства. Завдяки її унікальному хімічному 
складу вона має широкий спектр використання, 
тому посівні площі під нею в Україні збільшуються. 
Вагомим резервом збільшення виробництва сої є 
використання регуляторів росту рослин, які поряд з 
екологічною безпечністю є найбільш економічними 
і не потребують великих додаткових матеріальних 
ресурсів. Тим паче, що останнім часом у світі спо-
стерігається тенденція до екологічно чистого або 
біологічного ведення землеробства. 

Як бобова культура соя має дуже цінну здат-
ність – у симбіозі з азотфіксувальними бактеріями 
утворювати кореневі бульбочки і накопичувати біо-
логічний азот. Завдяки азотфіксації соя значною 
мірою забезпечує свою потребу в азоті, покращує 
азотний баланс ґрунту, поліпшує екологію, і є одним 
з кращих попередників у сівозміні. Тому у сучасних 
технологіях вирощування сої велике значення має 
правильний підбір мікробних препаратів (інокулян-
тів) та використання біологічних  регуляторів росту 
рослин, які здатні активізувати дію інокулянтів і під-
вищити захисні та адаптогенні властивості рослин-
ного організму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
думку А.О. Бабича та ін. [1], застосування регуля-
торів росту рослин сприяє підвищенню урожайності 
сільськогосподарських культур та їх стійкості проти 
несприятливих факторів навколишнього серед-
овища, критичних перепадів температур, дефіциту 
вологи, а також сприяє  покращенню якості продук-
ції, відіграючи при цьому не менш важливу роль, 
ніж використання мінеральних добрив або засобів 
захисту рослин. За С.П. Пономаренко [2], засто-
сування регуляторів росту дає результати, яких не 
можна досягти шляхом використання інших еле-
ментів технології.

Інокуляція насіння суттєво активізує діяльність 
азотфіксуючого потенціалу рослин сої, підвищує 
показники морфологічної структури та насіннєву про-
дуктивність порівняно з даними дослідів без вико-
ристання азотфіксуючих бульбочкових бактерій [3]. 
Регулятори росту рослин покращують фізико-хімічні 

властивості ґрунту і через них створюють більш 
сприятливі умови для росту і розвитку рослин [4].

Під дією регуляторів росту рослин урожайність 
зерна зернобобових культур може збільшуватись 
до 36%, а приріст вегетативної маси рослин порів-
няно з контролем перевищувати 30%. Поряд зі 
зростанням рівня врожаю у всіх випадках відзна-
чено прискорення настання фази цвітіння рослин та 
дозрівання. Тому вони є одним із важливих засобів 
підвищення урожаю, поліпшення якості і зберігання 
насіння [5]. Але відхилення від вимог щодо їх засто-
сування призводить до різкого зниження ефектив-
ності, що відбивається на рівні врожайності [6; 7].

Є й протилежні думки щодо використання  регу-
ляторів росту. Деякі вчені вважають, що викорис-
тання регуляторів росту для оброблення насіння є 
неефективним, тому що до 90% препарату залиша-
ється в ґрунті з оболонкою насіння [8]. Тому вини-
кає необхідність проводити в цьому напрямі більш 
детальні дослідження. 

Мета наших досліджень – оптимізувати 
обробку насіння ризолайном та біологічними регу-
ляторами росту рослин, виявити їх вплив на про-
дуктивність сої в умовах північно-східної частини 
Лісостепу України.

Матеріали та методика досліджень. Наукові 
дослідження проводилися протягом 2019–2021 рр. 
на базі навчально-наукового виробничого комп-
лексу Сумського НАУ, який розташований у зоні 
північно-східного Лісостепу України. Досліди були 
закладені на чорноземі потужному важко-суглинко-
вому середньо-гумусному, який характеризується 
такими показниками, як: вміст гумусу в орному шарі 
(за І.В. Тюриним) – 4,0%, реакція ґрунтового розчину 
близька до нейтральної (рН 6,5), вміст легкогідралі-
зованого азоту (за І.В. Тюриним) – 9,0 мг, рухомого 
фосфору і обмінного калію (за Ф. Чиріковим) – від-
повідно 14 мг і 6,7 мг на 100 ґрунту. Описані ґрунти 
займають значну частину ґрунтового покриву зони 
північно-східної частини Лісостепу України. Це дає 
можливість вважати, що польові дослідження про-
водилися в типових для зони ґрунтових умовах.

Об’єкт досліджень – процеси формування уро-
жайності сої залежно від біологічного препарату. 
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Предмет дослідження – варіанти біологічної обробки 
насіння. Для досліджень використовували ультраран-
ньостиглий сорт сої Танаїс, оригінатор – ТОВ «Насін-
нєва Приватна компанія», в реєстрі з 2011 року.

Схема досліду:
1. Контроль –  обробка насіння водою (2%).
2. Ризолайн –  для інокуляції (3 л/1 т насіння).
3. Гумісол – 10 л/т.
4.  Регоплант – 250 мл/т.
5. Емістим С – 10 мл/т. 
6. Ризолайн + Гумісол (10 л/т).
7. Ризолайн + Регоплант 250 мл/т, (250 мл/т).
8. Ризолайн + Емістим С (10 мл/т).
Площа посівної ділянки становила 30,0 м2, облі-

кової – 25,0 м2. Повторення – триразове. Варіанти в 
повтореннях закладалися систематичним методом, 
повторення розміщалися в одну смугу. Оброблення 
насіння ризолайном та регуляторами росту прово-
дили в день сівби. 

Попередник – пшениця озима. Підготовка ґрунту 
полягала у лущенні стерні та зяблевій оранці. Перед 
сівбою – проведення культивації з боронуванням. 
Сівбу проводили у строк, коли ґрунт на глибині 10 см 
прогріється до 10оС, звичайним рядковим способом 
з міжряддям 15 см на глибину 4–5 см. Догляд за 
посівами полягав у проведенні досходового та двох 
післясходових боронувань.

Планування, проведення польових дослідів, спо-
стереження та обліки здійснювали за Б.О. Доспєхо-
вим [9]. Для обробки отриманих даних використову-
вали методи математичної статистики. Статистична 
обробка врожайних даних проводилась методом 
дисперсійного аналізу з використанням пакета при-
кладних програм Statistica for Windows, Microsoft 
Excel. Супутні спостереження, обліки та аналізи 
проводили за «Методикою Державного сортовипро-
бування сільськогосподарських культур» [10; 11].

Результати досліджень. Проведені нами 
дослідження виявили позитивний вплив інокуляції 
та біологічних регуляторів росту на ріст та розви-
ток рослин сої. Так, передпосівна обробка насіння 
інокулянтом ризолайн сприяла підвищенню висоти 
рослин на 2,2–2,6 см порівняно з контролем в усі 
роки проведення досліджень. Найвищі рослини 
були за сумісного застосування ризолайну та еміс-
тиму С, висота становила у фазу наливу насіння у 
середньому за роки дослідження 77,3 см. 

Для одержання максимального урожаю сої вирі-
шальне значення має оптимальний розмір листко-
вої поверхні. Соя формує рослини у фазу кінець 
цвітіння–утворення бобів. Так, у середньому за роки 
проведення досліджень інокуляція насіння ризолай-
ном сприяла збільшенню площі листової поверхні 
рослин сої на 1,1–1,4 тис. м2/га порівняно з контро-
лем. Обробка насіння гумісолом – на 1,5–2,1 тис. м2/га  
порівняно з контролем. Найвища площа листо-
вої поверхні формувалася на варіанті обробки 
насіння ризолайном у поєднанні з емістимом  
С – 46,1–67,4 тис. м2/га. 

Слід зазначити, що показник площі листової 
поверхні більшою мірою залежав від погодно-кліма-
тичних умов років проведення досліджень, аніж від 
факторів, які досліджувалися. Так, найнижчим цей 

показник був у найменш сприятливому 2021 році на 
всіх варіантах досліду, а найвищим – у 2019 році.

За індивідуальною продуктивністю рослин сої 
можна розрахувати біологічну урожайність посівів, 
що є важливим елементом програмування урожаю 
сільськогосподарських культур [12]. У наших дослі-
дженнях індивідуальна продуктивність рослин сої 
визначалася висотою прикріплення нижнього боба, 
кількістю бобів на рослині, кількістю насінин на рос-
лині та масою 1000 насінин.

Проведеними нами дослідженнями виявлено 
позитивний вплив інокуляції та біологічних регуля-
торів росту на висоту прикріплення нижнього бобу, 
яка є важливою господарською ознакою, від якої 
залежить величина втрат у разі механізованого зби-
рання врожаю. Так, у середньому за три роки рос-
лини, насіння яких було інокульоване ризолайном, 
формували висоту прикріплення нижнього боба на 
0,6 см вище від контролю (табл. 1). Сумісне засто-
сування інокулянту з гумісолом сприяло закладанню 
нижнього бобу на висоті 10,1 см, що вище на 1,8 см 
порівняно з варіантом контролю. Найвища висота 
прикріплення нижнього боба була сформована на 
варіанті передпосівної обробки насіння ризолайном 
у поєднанні з емістимом С – 10,4 см, що є на 2,1 см 
вище від контролю.

У середньому за три роки проведення дослі-
джень максимальну кількість бобів (15,5 шт.), насі-
нин (28,8 шт.) та масу насіння з однієї рослини 
(4,78 г) було сформовано рослинами на варіантах, 
де насіння перед сівбою було оброблено ризалай-
ном у поєднанні з емістимом С, що порівняно з 
контролем вище на 3,8 і 9,0 шт. та 1,67 г відповідно.

Таблиця 1 – Індивідуальна продуктивність 
сої залежно  від інокуляції та 
біологічних регуляторів росту 
(середнє за 2019–20021 рр.)

Варіант

В
ис

от
а 

пр
ик

рі
пл

ен
ня

 
ни

жн
ьо

го
 б

об
а,

 с
м

Кі
ль

кі
ст

ь 
бо

бі
в 

на
 

од
ні

й р
ос

ли
ні

, ш
т.

Кі
ль

кі
ст

ь 
 н

ас
ін

ин
 н

а 
од

 ні
й 

ро
сл

ин
і, 

ш
т.

М
ас

а 
на

сі
нн

я 
з 

од
но

ї 
ро

сл
ин

и,
 г

М
ас

а 
10

00
 н

ас
ін

ин
, г

Контроль 8,3 11,7 19,8 3,11 160
Ризолайн 8,9 12,5 21,4 3,41 161
Гумісол 9,1 12,9 22,3 3,59 162

Регоплант 8,6 12,8 22,0 3,56 162
Емістим С 9,5 13,1 23,6 3,81 163

Ризолайн + Гумісол 10,1 14,3 26,7 4,41 165
Ризолайн + 
Регоплант 9,9 14,1 25,2 4,14 165

Ризолайн + Емістим С 10,4 15,5 28,8 4,78 167
НІР05 = 0,53 0,74 0,74 0,51 1,02

Показник маси 1000 штук насінин був менш варі-
абельним і коливався від 160 г на варіанті контролю 
до 167 г на варіанті обробки насіння перед сівбою 
ризолайном у поєднанні з емістимом С.



25

Меліорація, землеробство, рослинництво

Інтегральним показником, який визначає доціль-
ність застосування будь-якого агротехнічного при-
йому, є врожайність. Вона є наслідком різнобіч-
ного впливу факторів на хід продукування рослин, 
зокрема гідротермічних умов, строку і способу сівби, 
добрив, регуляторів росту, пестицидів та інших еле-
ментів технології вирощування культури [13]. Одним 
із головних показників ефективності дії інокуляції та 
регуляторів росту є їх вплив на формування уро-
жайності та якості зерна сої. 

У результаті проведених досліджень встанов-
лено позитивний вплив інокуляції та біологічних 
регуляторів росту на урожайність сої (табл. 2).

Таблиця 2 – Урожайність насіння сої залежно 
від інокуляції та біологічних 
регуляторів росту, т/га

Варіант
Рік

Середнє2019 2020 2021
Контроль 1,57 1,49 1,44 1,50
Ризолайн 1,72 1,53 1,49 1,58
Гумісол 1,74 1,52 1,49 1,58

Регоплант 1,73 1,51 1,47 1,57
Емістим С 1,73 1,52 1,49 1,59
Ризолайн + 

Гумісол 1,94 1,77 1,68 1,79

Ризолайн + 
Регоплант 1,90 1,74 1,63 1,75

Ризолайн + 
Емістим С 1,93 1,78 1,70 1,80

НІР05 = 0,24 0,57 0,51 0,16

Так, у середньому за три роки інокуляція насіння 
ризолайном сприяла підвищенню врожайності на 
0,08 т/га порівняно з контролем. Передпосівна 
обробка насіння гумісолом мала аналогічний ефект 
і урожайність при цьому становила 1,58 т/га. На 
варіанті сумісного застосування інокулянту ризо-
лайн у поєднанні з регулятором росту гумісол одер-
жано врожайність 1,79 т/га. Найвищу врожайність 
у середньому за три роки проведення досліджень 
одержано на варіанті обробки насіння ризолайном 
у поєднанні з емістимом С – 1,80 т/га, що на 0,3 т/га 
вище від варіанту контролю.

Дослідженнями також встановлено значне коли-
вання урожайності сої в роки проведення дослі-
джень. Так, найнижчу врожайність отримано у 
найменш сприятливому 2021 році, де урожайність 
коливалася від 1,44 до 1,7 т/га залежно від варіанту 
передпосівної обробки насіння. Найнижчу прибавку 
врожайності в цьому році отримано на варіанті 
обробки насіння регоплантом – 0,03 т/га. Обробка 
насіння сої перед сівбою ризолайном, гумісолом 
та емістимом С сприяла збільшенню урожайності 
на 0,05 т/га. На кращому варіанті з використанням 
ризолайну в поєднанні з емістимом С урожайність 
становила 1,70 т/га, що на 0,26 т/га більше, ніж на 
контролі.

У 2019 році погодні умови були найбільш сприят-
ливими для вирощування сої, що дозволило сфор-
мувати врожайність на рівні 1,57–1,93 т/га залежно 

від варіанту досліду. Прибавка урожайності сої на 
варіантах з використанням інокулянту ризолайн – 
0,15 т/га, з використанням регопланту та емістиму 
С – 0,16 т/га, гумісолу – 0,17 т/га. За сумісного 
використання ризолайну та біологічних регуляторів 
росту урожайність збільшилася на 0,33–0,37 т/га 
порівняно з контролем. 

Висновки. У результаті проведених досліджень 
встановлено позитивний вплив інокуляції та біоло-
гічних регуляторів росту на ріст, розвиток та про-
дуктивність сої. Так, у середньому за три роки іно-
куляція насіння сої сприяла тому, що рослини були 
вищими на 2,4 см, формували вищу площу листо-
вої поверхні на 1,25 тис. м2/га, висоту прикріплення 
нижнього боба вище на 0,6 см порівняно з контр-
олем. Найвищими ці показники були на варіанті з 
обробкою насіння ризолайном у поєднанні з біоло-
гічним регулятором росту емістим С. 

У середньому за роки проведення досліджень 
найвищі показники індивідуальної продуктивності 
рослин (кількість бобів на одній рослині –15,5 шт., 
кількість  насінин на одній рослині – 28,8 шт., маса 
насіння з 1 рослини – 4,78 г та маса 1000 штук насі-
нин – 167 г) отримано на варіанті сумісного засто-
сування інокулянту ризолайн у поєднанні з біо-
логічним регулятором росту емістим С. Прибавка 
урожайності при цьому становила 0,3 т/га порівняно 
з контролем. 
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