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Постановка проблеми. Збільшення посівів сої зумовлене 

появою за останні роки низки високопродуктивних сортів сої 

зарубіжної селекції з хорошим генетичним потенціалом 

продуктивністю 4,5-5,0 т/га і більше. 

Урожайність сортів сої є комплексним показником, і його 

реалізація в значній мірі залежить від показників індивідуальної 

продуктивності: кількості продуктивних вузлів, бобів у вузлі, кількості 

насінин у бобі, крупності насіння; технологічного – висота закладання 

нижнього бобу тощо. Як правило, у найбільш продуктивних форм сої 

поєднуються середні значення основних елементів продуктивності.  

Вирощування сої в  умовах змін клімату Поділля – це досить 

особлива тема. У технології вирощування потрібно поєднати усі 

аспекти: вибір правильного районованого сорту, підготовку ґрунту, 

збереження вологи, забезпечення рослин вологою та елементами 

живлення, правильний підбір системи захисту із продуктами 

рекомендованими до сорту та даної кліматичної зони. Саме ці елементи 

будуть впливати на врожай сої та якість її зерна [1].  

Основні матеріали дослідження. Метою роботи є дослідження 

закономірності сортової продуктивності зерна сої залежно від 

інокуляції насіння та внесення мікродобрив для одержання підвищеної 

урожайності рослин сої в залежності від сорту.  

Результати багатьох досліджень свідчать, що у формуванні 

високопродуктивних посівів сої велика роль належить сорту. Саме сорт 

визначає рівень урожайності культури, якість зерна та ефективність 

виробництва. Нові продуктивні сорти мають більш вагоміші 

індивідуальні показники за попередні, тому вагомим елементом 

підвищення врожайності сої є використання нових 

високопродуктивних сортів [2, 3, 4]. 

Для досліджень було обрано зарубіжний сорту сої Опус – це сорт 

селекції компанії Prograin. Вегетаційний період складає 100-110 днів. 

Олійність складає 19,8-21%. Адаптується до різноманітних грунтово-

кліматичних умов вирощування. Добре підходить для сівозміни з 

озимими культурами. Висота рослин – 75-85 см, висота кріплення 

нижніх бобів на рівні 10-12 см. Вміст білків – 46 %. Маса тисячі насінин 



близько 177,6 г, що позначається на потенціалі врожайності – до 4,34 

т/га. Стійкий до цілого комплексу хвороб і шкідників. Не вилягає і не 

обсипається. Боби під час дозрівання не розтріскуються. Сорту Опус 

властивий високий весняний стартовий ріст [5]. 

Насіння висівали зерновою сівалкою Свогія не традиційним 

рядковим способом з шириною міжрядь 35 см.  

Дослідження проводили за інтенсивною технологією 

вирощування сої для умов Лісостепу західного.  

У досліді застосовували агротехніку загальноприйняту для даної 

зони. Попередник сої – пшениця озима.  

Провівши дослідження отримали позитивні результати в умовах 

Поділля від використання інокулянту Хі Стік та внесення мікродобрива 

YaraVita BORTRAC (табл. 1). 

Таблиця 1 

Урожайність сої сорту Опус при рядковому способі сівби (35 см) 

середнє за 2019 – 2021 рр., т/га 

Варіанти досліджень з 

мікродобривом 

та інокулянтом 

Роки досліджень Середнє 

за три 

роки 

Приріст 

± до 

контролю 
2019 2020 2021 

Контроль   2,29 2,27 3,02 2,53 - 

YaraVita BORTRAC  3,92 4,07 4,08 4,02 1,49 

Хі Стік 4,01 4,09 4,11 4,07 1,54 

Хі Стік + YaraVita 

BORTRAC  

4,16 4,21 4,25 4,20 1,67 

 

Найвищу урожайність зерна (4,20 т/га) в середньому за 3 роки 

досліджень забезпечив варіант, де відбувалася  взаємодія інокуляції 

насіння препаратом Хі Стік з внесенням мікродобрива YaraVita 

BORTRAC, що до контролю становить більше на 1,67 т/га . 

Висновки. Підбір сортів сої зарубіжної селекції з хорошим 

генетичним потенціалом, рекомендованих до кліматичних умов 

Поділля, в поєднанні з процесом інокуляції та застосуванням 

мікродобрива у технології вирощування, як показують  результати 

проведеного дослідження, здатні забезпечити рентабельну врожайність 

сої.  
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