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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Серед культур, які на даний час використовуються у сучасному 

землеробстві, за вмістом білка і  рослинної олії соя займає одне із провідних 

місць в Україні, Європі та світі. 

За обсягами виробництва соя займає перше місце як серед зернобобових, так 

і серед олійних культур, характеризується високою адаптацією до умов 

вирощування, універсальністю використання, вмістом і збалансованістю білка та 

олії, попитом на внутрішньому і світовому ринках, який постійно зростає.  

 Розробленню наукових основ підвищення продуктивності сої присвячено 

праці відомих вчених: Бабича А. О., Петриченка В. Ф., Бахмата О. М.,          

Бахмата М. І., Лихочвора В.В., Дідура І.М., Дзюбайла А.Г., Михайлова В. Г., 

Січкаря В. І., Колісника С. І., Каленської С.М., Камінського В.Ф., Чинчика О. С., 

Шевнікова М.Я. та інших.  

Вирощування сої в Лісостепу України забезпечує галузь народного 

господарства рослинним білком, знижує собівартість продукції за рахунок 

включення в процес сільськогосподарського виробництва атмосферного азоту, 

впливає на фітосанітарний стан посівів та значно підвищує продуктивність 

сільськогосподарських культур у сівозміні. 

Актуальність теми. Одним із найважливіших завдань сучасного аграрного 

виробництва є розробка інтенсивних технологій вирощування сої з високим 

рівнем врожайності та стійкості до несприятливих чинників довкілля.  

Для умов західного регіону України соя є однією із найбільш вирощуваних 

культур, її площі збільшуються з кожним роком. Така тенденція зумовлює 

необхідність удосконалення елементів технології вирощування нових сортів цієї 

культури, оптимізації системи удобрення.  

Залишаються недостатньо вивченими питання внесення мікродобрив 

упродовж вегетації, а також застосування нових формуляцій інокулянтів. 

Недостатність опрацювання цих питань вплинула на вибір теми дисертаційної 

роботи.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є 

складовою частиною наукових досліджень кафедри екології, карантину і захисту 

рослин та кафедри рослинництва і кормовиробництва Подільського державного 

аграрно-технічного університету відповідно до наукової тематики «Сортова 

в умовах Лісостепу західного» (номер державної реєстрації 0117U007235). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи було 

дослідити та встановити закономірність сортової продуктивності зерна сої 

залежно від інокуляції насіння та внесення мікродобрив для одержання 

підвищеної урожайності і якості зерна в умовах Лісостепу західного України.   
Для досягнення поставленої мети передбачалось виконати завдання:  

- виявити вплив досліджуваних чинників на ріст і розвиток рослин сої;  
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- встановити вплив сорту, елементів системи удобрення з використанням 

мікродобрив та впливу різних формуляцій інокулянтів на формування 

фотосинтетичної діяльності посівів сої;  

- провести оцінку показників індивідуальної продуктивності рослин, 

урожайності та якості зерна сортів сої;  

- визначити кореляційні та регресійні залежності між продуктивністю 

рослин сої, якісними показниками зерна за досліджуваними факторами, а 

також визначити економічну та енергетичну ефективність технологічних 

прийомів, що вивчалися. 

Об’єкт дослідження – процеси росту, розвитку та формування врожаю 

зерна сої, його якості залежно від біологічних особливостей сорту, інокуляції 

насіння та внесення мікродобрив. 

Предмет дослідження – сорти сої Максус, Кордоба, Саска, їх реакція на 

інокуляцію насіння інокулянтами: Хі Стік, Хай Кот Супер та  Хай Кот Супер 

Extender, різні норми мікродобрив Вуксал Борон і Басфоліар та строки їх 

внесення.   

Методи дослідження. У роботі використано такі методи дослідження: 

польовий (візуальні та фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин 

сої); біохімічний (визначення хімічного складу зерна); статистичний 

(статистична обробка результатів досліджень); порівняльно-розрахунковий 

(визначення економічної та енергетичної ефективності елементів технології 

вирощування сої). 

Наукова новизна одержаних результатів полягала в тому, що на підставі 

вивчення біологічних особливостей росту і розвитку рослин, формування 

структури  урожаю встановлено найбільш продуктивні для умов Лісостепу 

західного сорти сої, а також оптимальні дози мікродобрив впродовж вегетації та 

доцільність застосування нових формуляцій інокулянтів.     

Вперше: в умовах Лісостепу західного вивчено особливості формування 

фотосинтетичної діяльності посівів та елементів продуктивності сортів сої: 

Максус, Кордоба, Саска – залежно від внесення мікродобрив упродовж вегетації 

та застосування нових формуляцій інокулянтів. Визначено кореляційні зв'язки 

між рівнем урожайності та досліджуваними чинниками. За результатами 

економічного та енергетичного аналізу визначено рівень ефективності 

удосконалених елементів технології вирощування різностиглих сортів сої.  

Удосконалено: окремі елементи технології вирощування сої, зокрема  із 

підбору нових адаптованих до даної кліматичної зони сортів різних груп 

стиглості, а також із застосуванням інокулянтів та мікродобрив в умовах змін 

клімату. 

Набули подальшого розвитку: наукові положення щодо формування 

сортової продуктивності зерна сої за рахунок сорту, ефективності обробки 

насіннєвого матеріалу інокулянтами, внесення мікродобрив упродовж вегетації 

в умовах Лісостепу західного України.  
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Практичне значення отриманих результатів. Розроблені складові 

сортової технології вирощування сої, які забезпечують в умовах Лісостепу 

західного України одержання урожайності зерна по сорту Максус за кращим 

варіантом досліду на рівні 2,97 т/га  із собівартістю 1 т зерна 3693,40 грн. та 

рівнем рентабельності в межах 143,68 %, по сорту Кордоба за кращим варіантом 

досліду на рівні 3,33 т/га  із собівартістю 1 т зерна 3188,94 грн. та рівнем 

рентабельності в межах 188,50 %, по сорту Саска за кращим варіанту досліду на 

рівні 2,72 т/га  із собівартістю 1 т зерна 3837,15 грн. та рівнем рентабельності в 

межах 134,55 %. 

Результати досліджень перевірені у виробничих умовах 

сільськогосподарських підприємств: ТОВ «Гарант», с. Оринин, Кам’янець-

Подільський район, Хмельницька область; ТОВ «Козацька долина 2006»,                

с. Вихрівка, Дунаєвецький район, Хмельницька область; ТОВ «ЗАХІД АГРО»,   

м. Вашківці, Вижницький район, Чернівецька область; ФГ «Калина»,                          

с. Клювинці, Гусятинський район, Тернопільська область; ПАП «Обрій»,                     

с. Великі Чорнокінці, Чортківський район, Тернопільська область на загальній 

площі 285 га. 

Особистий внесок здобувача. Аспірантка особисто здійснила аналіз  

наукової вітчизняної та зарубіжної літератури за темою дисертаційної роботи, 

брала безпосередню участь у розробці програми досліджень, власноручно 

проводила закладання польових дослідів та виконувала обліки і спостереження 

в них. Узагальнила і проаналізувала одержані дані, на основі чого підготувала 

дисертаційну роботу, а також здійснила науковий супровід результатів 

досліджень у виробництво. Наукові публікації за темою дисертації виконано 

самостійно та у співавторстві з науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень й основні 

положення дисертаційної роботи оприлюднені на науково-теоретичних 

конференціях професорсько-викладацького складу 2015-2020  рр.: участь у 

Міжнародній науково-практичній конференції «Аграрна наука та освіта Поділля» 

практичній конференції «Актуальні питання сучасних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур в умовах змін клімату» (м. Кам’янець-

практичній конференції «Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки 

взаємодії»  (м. Харків, 11-12 квітня 2017 року); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Современные достижения науки и пути инновационного 

восхождения экономики региона, страны», доповідь (г. Комрат, Молдова, 18 мая 

освіта в умовах євроінтеграції» (м. Кам’янець-Подільський, 20-22 березня 2018 

року); науковій інтернет-конференції «Інноваційні технології в рослинництві» 

практичній конференції за участю ФАО на тему: «Кліматичні зміни та сільське 

господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» (м. Київ, 13-14 березня 2018 
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року); Міжнародній науково-практичній конференції «Аграрна наука та освіта в 

умовах євроінтеграції» (м. Кам’янець-Подільський, 20-21 березня 2019 року); 

продуктивність сої» (м. Ліверпуль, Великобританія, 1-3 квітня 2020 року);           

ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Корми і кормовий білок»      

Публікації. За результатами наукових досліджень опубліковано 19 

наукових праць, з яких: 5 статей у фахових виданнях України, 1 – у закордонному 

виданні, 12 – матеріалів конференцій, 1 – науково-практична рекомендація. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 180 сторінках 

комп’ютерного тексту, містить анотацію, вступ, 7 розділів, висновки, 

рекомендації виробництву, 30 таблиць, 22 рисунки, 36 додатків. Робота містить 

значну кількість табличного матеріалу, ілюстрована рисунками та графіками. 

Список використаних джерел налічує 233 найменування, з яких 21 – латиницею.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 

ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ СОРТІВ СОЇ 

(огляд літератури) 

Проведено детальний огляд літературних джерел, проаналізовано останні 

дослідження щодо особливостей росту та розвитку рослин сої залежно від сорту, 

використання виду інокулянту та внесення мікродобрив як факторів, що 

впливають на формування сортової продуктивності зерна сої. Сформульовано 

робочу гіпотезу і дано обґрунтування необхідності проведення польових і 

лабораторних досліджень за темою дисертації.  

 

РОЗДІЛ 2. УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Особливості формування сортової продуктивності зерна  сортів сої залежно 

від інокуляції насіння та внесення мікродобрив для одержання підвищеної 

урожайності і якості зерна в умовах Західної частини Лісостепу України вивчали 

в польовому стаціонарі впродовж 2015-2018 рр.  
Польове дослідження проводилося на базі сільськогосподарського 

підприємства ТОВ «Гарант» Кам'янець-Подільського району, Хмельницької 

області як філіалу кафедри екології, карантину і захисту рослин Подільського 

державного аграрно-технічного університету. 

Ґрунтовий покрив представлений типовим чорноземом опідзоленим 

середньосуглинковим на лесовидних суглинках.  

За даними ґрунтового обстеження Хмельницької філії ДУ «Інститут 

охорони ґрунтів України» відмічено, що для ґрунтів дослідної ділянки 

характерний низький вміст гумусу – 2,9 %. Вміст азоту (за Корнфілдом) –             

98 мг/кг ґрунту, рухомого фосфору (за Чиріковим) – 103 мг/кг ґрунту, обмінного 

калію (за Чиріковим) – 143 мг/кг ґрунту. Сума ввібраних основ складала 13 мг. 
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екв. на 100 г ґрунту, гідролітична кислотність – 2,25 мг. екв./100 г ґрунту. Реакція 

ґрунтового розчину – 5,8 рН, еколого-агрохімічна оцінка в рік обстеження 

дорівнювала 54 бали. 

Погодні умови в  роки досліджень (2015-2018) впродовж вегетації рослин 

сої характеризувалися певною відмінністю від середньобагаторічних показників 

як за температурним режимом, так і за кількістю опадів, але в загальному були 

сприятливими для росту та розвитку рослин.  

Середньодобова температура повітря в період травень-вересень 

перевищувала середньобагаторічні показники у 2015 р. на 2,2 оС, у 2016 р. – на 

2,1 оС, у 2017 р. – на 1,9 оС,  а у 2018 р. – на 2,8 оС. Щодо опадів, то вони 

відзначалися нерівномірністю випадання, проте їх кількість була на рівні 

середньобагаторічного показника. Загалом у 2015 р. за вегетаційний період сої 

випало 334,3 мм опадів, у 2016 р. – 329,3 мм, у 2017 р. – 265,8 мм і у 2018 р. – 

266,8 мм. 

У дослідженнях використовували сорти сої, занесені до Державного реєстру 

сортів рослин, придатних до поширення в Україні: Максус (раньостиглий), Саска 

(середньостиглий) – оригінатор компанія Prograin (Канада); Кордоба 

(середньораньостиглий) – оригінатор компанія SAATBAU (Австрія). 

В основі схеми польового досліду закладено вивчення дії та взаємодії трьох 

факторів: А – сорти (залежно від групи стиглості), В – мікродобрива, С – 

інокуляція.  

Фактор А – сорт:  

1. Максус. 

2. Кордоба. 

3. Саска. 

Фактор В – мікродобрива: 

1. Обробка водою (контроль). 

2. Внесення у фазі бутонізації мікродобрива Вуксал Борон. 

3. Внесення у фазі наливу бобів мікродобрива Вуксал Борон + Басфоліар. 

Фактор С – інокуляція: 

1. Обробка водою (контроль). 

2. Хі Стік. 

3. Хай Кот Супер + Хай Кот Супер Extender. 

4. Хі Стік + Хай Кот Супер + Хай Кот Супер Extender.  
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Інокуляцію насіння сої проводили за день до сівби. 

Облікова площа дослідної ділянки становила 150 м2, загальна площа –       

198 м2. Загальна площа досліду – 2,85 га, облікова – 2,16 га. Повторність – 

чотириразова. Метод розміщення: варіантів у повторенні – рандомізований 

латинський прямокутник. 

Насіння висівали зерновою сівалкою Свогія не традиційним рядковим 

способом з шириною міжрядь 35 см. Норма висіву досліджуваних нами сортів 

становила у сорту Максус 750 тис. шт. схожих насінин на гектар; у сорту Кордоба 

– 550 тис. шт. схожих насінин на гектар; у сорту Саска – 450 тис. шт. схожих 

насінин на гектар. Дослідження проводили за інтенсивною технологією 

вирощування сої для умов Лісостепу західного.  

У досліді застосовували агротехніку загальноприйняту для даної зони. 

Попередник сої – пшениця озима.  

Для всебічної оцінки одержаних результатів експериментів проводились 

аналізи та супутні дослідження згідно загальноприйнятих методик: 

1. Фенологічні спостереження настання основних фаз росту і розвитку, 

густоту стояння рослин у фазі сходів і перед збиранням, аналіз елементів 

структури врожаю проводили за пробними снопами, які відбирали перед 

збиранням з двох несуміжних повторень за «Методикою державного 

сортовипробування сільськогосподарських культур» (2000 р.). 

2. Площу листкової поверхні у відповідні фази росту і розвитку рослини 

визначали методом «висічок». 

3. Фотосинтетичний потенціал (ФП) та чисту продуктивність фотосинтезу 

(ЧПФ) рослин сої визначали за методикою А. А. Ничипоровича. 

4. Використання рослинами ФАР визначали за методикою Х. Г. Тооминга,   

Б. І. Гуляєва.  

5. Визначення кількості та маси сирих бульбочок проводили за методикою    

Г. С. Посипанова. 

6. Біологічну врожайність зерна визначали методом «пробних снопів» у фазі 

повної стиглості культури. Структуру врожаю досліджували в снопових зразках. 

При оцінці якості насіння визначали натуру зерна, вміст «сирого» протеїну у 

зерні сої та вміст «сирого» жиру. 

7. Облік урожаю проводили з усієї облікової площі кожної ділянки. Урожай 

зерна приводили до 100-відсоткової чистоти та 14-відсоткової вологості. 

8. Математично-статистичні дослідження експериментальних даних 

проведені за допомогою програмного пакету Microsoft Excel: урожайні дані – 

методом дисперсійного аналізу багатофакторних комплексів, кореляційним та 

регресійним аналізами; кількісні ознаки рослин – методом варіаційних рядів, 

різницевим, кореляційним, регресійним тощо. 

9. Економічну ефективність досліджуваних заходів визначали за 

технологічними картами загальноприйнятої форми згідно прямих витрат, за  

цінами, які склалися на кінець 2018 року. Енергетичну оцінку за варіантами 

дослідів розраховували за методикою О. К. Медведовського, П. І. Іваненка. 
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РОЗДІЛ 3. РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ, ВИДУ ІНОКУЛЯНТУ ТА МІКРОДОБРИВ 

Тривалість міжфазних періодів суттєво залежала від погодних умов, 

біологічних особливостей сорту, виду інокулянту та позакореневих підживлень 

мікродобривами Вуксал Бороном та Басфоліаром.  

Встановлено, що найменшою тривалість вегетаційного періоду у всіх трьох 

досліджуваних сортів сої була в контрольному варіанті і склала для сорту Максус 

103 доби, Кордоба – 107 діб, Саска – 117 діб. На кращому варіанті досліду Хі 

Стік + Хай Кот Супер + Хай Кот Супер Extender + Вуксал Борон + Басфоліар  

вегетаційний період тривав в середньому у сорту Максус 111 діб, що до 

контролю становило на 8 днів довше, у сорту Кордоба – 116 днів, що до 

контролю становило на 9 днів довше, у сорту Саска – 126 днів, що до контролю 

становило теж на 9 днів довше. 

Використання мікродобрив та інокулянтів у досліджуваних варіантах 

подовжувало тривалість вегетаційного періоду за рахунок якісного споживання 

рослинами елементів живлення. 

Густота та виживання рослин сої залежно від елементів технології 

вирощування. Дослідження показали, що найвищий відсоток збереження рослин 

за вегетаційний період незалежно від сорту спостерігався у варіанті з 

інокуляцією насіння препаратами Хі Стік + Хай Кот Супер + Хай Кот Супер 

Extender, а також обробкою посівів мікродобривами Вуксал Борон та Басфоліар. 

Виживання рослин на вказаному варіанті становило у сорту Максус 94,6 %,     у 

сорту Кордоба – 95,0 % і у сорту Саска – 95,1 %. Густота стояння рослин сої після 

сходів на цих варіантах була також найвищою і становила у фазі повної стиглості                     

630,8 тис. шт./га у сорту Максус, 497,5 тис. шт./га – у сорту Кордоба та                 

404,5 тис. шт./га – у сорту Саска.  

Особливості росту та розвитку рослин сортів сої залежно від варіантів 

досліду. Найбільша висота рослин спостерігалась у рослин сої у фазі наливу 

бобів у варіанті взаємодії інокуляції насіння препаратами Хі Стік + Хай Кот 

Супер + Хай Кот Супер Extender з внесенням мікродобрив Вуксал Борон + 

Басфоліар. Цей показник у сорту Максус складав 103,4 см, Кордоба – 90,6 см і у 

сорту Саска – 126,7 см. 

Така тенденція щодо росту рослин у висоту пояснюється більш 

ефективним сприянням рідкої формуляції інокулянту Хай Кот Супер + Хай Кот 

Супер Extender швидше асимілювати процеси бульбочкоутворення та стимулює 

накопичення надземної маси рослин. 

Нагромадження рослинами сої сухої речовини залежно від елементів 

технології вирощування. Найбільший приріст сухої речовини спостерігався у 

варіанті взаємодії інокуляції насіння препаратами Хі Стік + Хай Кот Супер + Хай 

Кот Супер Extender з внесенням на рослини, які вегетують, мікродобрив Вуксал 

Борон + Басфоліар – у сорту Максус, приріст сухої речовини на цьому варіанті 
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складав 1121 г/м2, у сорту Кордоба – 1174,7 г/м2, а у сорту Саска – 1030,8 г/м2 

(рис. 1, 2, 3). 

 
Рис. 1. Прирости сухої надземної маси рослин сої сорту Максус залежно від 

мікродобрив та інокуляції (середнє за 2015-2018 рр., г/м2) 

 

 
Рис. 2. Прирости сухої надземної маси рослин сої сорту Кордоба залежно 

від мікродобрив та інокуляції (середнє за 2015-2018 рр., г/м2) 

 

Проведені нами дослідження показали, що накопичення сухої речовини 

рослинами сої до початку цвітіння відбувалось повільно, а найбільш інтенсивно 

проходило в період формування бобів і наливу зерна.  

Максимальне накопичення сухої речовини відмічалося у фазу наливу бобів 

і зерна в усіх дослідних сортах сої.  
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Рис. 3. Прирости сухої надземної маси рослин сої сорту Cаска залежно від 

мікродобрив та інокуляції  (середнє за 2015-2018 рр., г/м2) 

 

РОЗДІЛ 4. ФОТОСИНТЕТИЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОСІВІВ СОЇ 

ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ, ВИДУ ІНОКУЛЯНТУ ТА МІКРОДОБРИВ 

Особливості формування площі листкової поверхні залежно від впливу 

технологічних прийомів. Найбільшу площу листкової поверхні рослини сої 

формували на варіанті взаємодії інокуляції насіння препаратами Хі Стік + Хай 

Кот Супер + Хай Кот Супер  Extender з внесенням мікродобрив Вуксал Борон + 

Басфоліар у фазі кінець цвітіння. У сорту Максус цей показник складав               

51,2 тис. м2 /га, дещо менше у сорту Кордоба – 48,5 тис. м2 /га та у сорту Саска 

вона становила 46,9 тис. м2 /га.  

Використання подвійної інокуляції та мікродобрив сприяло значно кращому 

зростанню площі листового апарату в усіх сортів сої. 

Фотосинтетичний потенціал сортів сої в досліді. Найвищий показник 

фотосинтетичного потенціалу був сформований на варіанті взаємодії інокуляції 

насіння препаратами Хі Стік + Хай Кот Супер + Хай Кот Супер Extender з 

внесенням мікродобрив Вуксал Борон + Басфоліар і становив у сорту Максус 

3,012 млн. м2 дн./га, у сорту Кордоба – 3,001 млн. м2 дн./га і сорту Саска –        

3,280 млн. м2 дн./га. Високі показники ФП на зазначеному варіанті обумовлені 

оптимальними показниками площі асиміляційної поверхні рослин. 

Динаміка формування чистої продуктивності фотосинтезу залежно від 

досліджуваних факторів. Чиста продуктивність фотосинтезу (ЧПФ) є важливим 

показником фотосинтетичної діяльності рослин сої, так як відображає кількісну 

характеристику роботи листкового апарату рослин.  

Найвищі показники чистої продуктивності фотосинтезу були виявлені на 

досліджуваних посівах сої сорту Максус. Зокрема на варіантах Хай Кот Супер + 

Хай Кот Супер Extender показник ЧПФ становив 5,1 г/м2 за добу, на варіанті Хі 

Стік + Хай Кот Супер + Хай Кот Супер Extender показник ЧПФ становив 5,1 г/м2 

за добу, що було більше від контрольного показника на 0,2 г/м2. На варіанті Хі 

1

0 
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Стік + Хай Кот Супер + Хай Кот Супер Extender з внесенням мікродобрив Вуксал 

Борон + Басфоліар показник ЧПФ на цих ділянках не перевищував 5,0 г/м2 за 

добу, що було більше за  контрольний показник на 0,1 г/м2 за добу.  

У сорту Максус на типових для зони рядкових посівах синусоїда 

формування ЧПФ за періодами росту та розвитку досить суттєво відрізнялася, 

особливо в перші два періоди порівняно із такими ж показниками сортів Кордоба 

та Саска, але в середньому за вегетаційний період чиста продуктивність 

фотосинтезу на досліджуваних сортах була дуже близькою.  

Використання рослинами сої фотосинтетично активної радіації (ФАР) 

залежно від сорту та удобрення. Мікродобрива та інокулянти сприяли 

підвищенню інтенсивності нагромадження енергії та коефіцієнта використання 

ФАР. При цьому найвищі показники формувалися при взаємодії інокуляції 

насіння препаратами Хі Стік + Хай Кот Супер + Хай Кот Супер Extender з 

внесенням мікродобрив Вуксал Борон + Басфоліар. Серед досліджуваних нами 

сортів найвищі показники енергії акумульованої рослинами сої та коефіцієнту 

використання ФАР виявлені у сорту Кордоба, де зв’язана енергія становила 

158046,8 МДж/га з коефіцієнтом 1,34 %, у сорту Максус зв’язана енергія 

становила 148661,2 МДж/г з коефіцієнтом 1,25 %, у сорту Саска зв’язана енергія 

становила 133912,0 та коефіцієнтом ФАР 1,14 %. 

Симбіотична продуктивність сортів сої залежно від елементів технології 

вирощування. На всіх досліджуваних сортах сої найкраща динаміка щодо 

кількості бульбочок спостерігалася у фазі цвітіння (рис. 4). 

Дослідженнями встановлено, що кліматичні умови у роки проведення 

досліджень істотно позначилися на кількості бульбочок на кореневій системі 

сортів сої Максус, Кордоба, Саска. У роки з достатнім зволоженням кількість і 

маса бульбочок була значно більшою порівняно із посушливими роками. 

Бульбочки в основному розміщувалися на головному корені та розгалуженнях 

першого порядку на глибині 0-15 см й мали світло-рожеве забарвлення, що 

свідчило про їх досить високий ступінь азотфіксувальної активності.  

Ранньостиглий сорт Максус і середньораньостиглий сорт Кордоба мають 

здатність швидше проростати і нарощувати кореневу систему, на якій 

інтенсивніше утворюються бульбочки. Відповідно у середньостиглого сорту 

Саска в силу його сортових особливостей на початкових етапах вегетації 

розвиток кореневої системи був дещо сповільнений (фаза ВВСН 12-13).  

У варіантах з використанням інокулянта Хі Стік та Хай Кот Супер + Хай 

Кот Супер Extender бульбочкоутворення відмічалося у фазі першого-другого 

трійчастого листочка. Така позитивна динаміка формування бульбочок 

спостерігалася впродовж усіх чотирьох років досліджень. Максимальна кількість 

бульбочок на одну рослину залежно від сорту сої становила: у Максуса –            

14,9 шт., Кордоба – 16,1 шт. і сорту Саска – 16,0 шт. 
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Рис. 4. Динаміка утворення кількості активних бульбочок у сортів сої 

Максус, Кордоба, Саска залежно від мікродобрив та інокуляції, шт. 

(середнє за 2015-2018 рр.) 

Результатами досліджень встановлено, що в західному Лісостепу України 

використання мікродобрив та інокулянтів на досліджуваних сортах сої 

порівняно із звичайною технологією цієї зернобобової культури створює кращі 

умови для формування загального і активного симбіотичних потенціалів. 

 

РОЗДІЛ 5. ВПЛИВ СОРТУ, ІНОКУЛЯЦІЇ ТА ВНЕСЕННЯ 

МІКРОДОБРИВ НА УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА СОЇ 

Урожайність зерна сортів сої залежно від інокуляції насіння та обробки 

посівів мікродобривами. Провівши дослідження з сортами сої різних груп 

стиглості Максус, Кордоба, Саска, отримали позитивні результати для зони 

Лісостепу західного від використання інокулянтів та внесення мікродобрив 

(табл. 2). 

Найвищу урожайність зерна (3,33 т/га) в середньому за 4 роки досліджень 

забезпечив сорт Кордоба на варіанті, де відбувалася  взаємодія інокуляції насіння 

препаратами Хі Стік + Хай Кот Супер + Хай Кот Супер Extender з внесенням 

мікродобрив Вуксал Борон + Басфоліар. Приріст зерна на цьому варіанті до 

контролю склав 43,5 %. Дещо нижчий урожай зерна (2,97 т/га або на 42,8 % 

вищий від контролю) на цьому ж варіанті удобрення отримано на сорті Максус і 

найменше (2,72 т/га, що перевищував контроль на 34,6 %) – на сорті Саска. 

Дисперсійний аналіз отриманих нами даних урожайності показав, що у 

розрізі факторів, які вивчались, найбільший вплив на формування урожаю зерна 

 



12 

 

 

 

сої мав фактор А (сорт) – його показники в роки досліджень становили від 17,3 

до 52,2 %, значно меншим виявився фактор В (мікродобрива) його показники 

становили від 1,6 до 6,2 % і найменшим був фактор С (інокуляція) його 

показники становили від 0,5 до 2,5 % (рис. 5, 6). 

 

 
Рис. 5. Частка досліджуваних факторів у формуванні  

урожайності зерна сої, 2015 та 2016 рр., % 

 

 
Рис. 6. Частка  досліджуваних факторів у формуванні 

урожайності зерна сої, 2017 та 2018 рр., % 

 

Структура урожаю зерна сої залежно від елементів технології 

вирощування. Індивідуальна продуктивність рослин залежить від забезпечення їх 

елементами живлення та чинниками навколишнього середовища, що в 

результаті виражається зміною основних елементів структури урожаю – 

кількістю бобів на одній рослині, кількістю насінин у бобі, масою насіння з однієї 

рослини та масою 1000 шт насінин (табл. 1).  

У кожний рік дослідження залежно від ґрунтово-кліматичних і 

метеорологічних умов частка впливу досліджуваних факторів на урожайність 

була різною і коливалася в межах доступної величини. 

Сорти сої Максус, Кордоба, Саска завдяки удосконаленню існуючих та 

розробці нових елементів у технології вирощування в продовж досліджуваних 

років показали хороші результати урожайності із високим рівнем рентабельності 

їх виробництва (табл. 2).
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Таблиця 1 

Структура рослин сої сортів Максус, Кордоба, Саска залежно від мікродобрив та інокуляції  

(середнє за 2015-2018 рр.) 

Варіанти досліджень з 

мікродобривами та 

інокулянтами 

Висота рослин, см 
Висота прикріплення 

нижніх бобів, шт 
Кількість бобів, шт Кількість насінин, шт 

Маса насінин  

з рослини, г 
Маса 1000 насінин, г 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Контроль 83,8 83,8 110,5 15,2 12,1 15,2 12,9 13,4 12,9 23,4 25,1 24,7 4,5 4,9 3,2 158,6 162,6 140,9 

Вуксал Борон 86,5 86,1 112,3 15,4 12,3 15,5 14,3 14,6 14,8 27,9 27,6 28,3 5,3 5,2 5,5 162,8 165,1 141,7 

Вуксал Борон + Босфоліар 88,8 86,1 114,5 15,4 12,4 15,6 15,5 15,0 15,2 30,3 28,8 29,3 5,8 5,5 5,8 166,2 167,6 141,9 

Хі Стік 91,3 87,0 115,8 15,5 12,6 15,9 22,2 16,2 16,6 43,9 31,3 32,8 8,3 6,0 6,6 169,1 168,8 142,3 

Хай Кот Супер + Хай Кот 

Супер Extender 

93,7 88,0 118,7 15,6 12,6 16,2 25,4 17,3 17,9 49,7 33,5 30,4 9,4 6,5 7,7 172,6 169,1 142,4 

Хі Стік + Хай Кот Супер + 

Хай Кот Супер Extender 

97,1 88,7 120,8 15,7 12,7 16,4 29,5 18,1 17,9 59,3 34,6 35,3 11,2 6,7 7,1 171,3 169,7 142,5 

Хі Стік + Вуксал Борон 
92,8 88,1 117,6 15,8 12,9 16,4 23,9 17,4 17,9 47,3 33,1 35,2 8,9 6,5 7,0 169,6 169,3 142,5 

Хай Кот Супер + Хай Кот 

Супер  Extender + Вуксал 

Борон 

97,9 88,5 120,1 15,9 13,1 16,7 26,9 18,0 20,1 52,9 34,9 38,5 10,0 6,8 7,9 175,3 170,0 142,6 

Хі Стік + Хай Кот Супер + 

Хай Кот Супер Extender 

+Вуксал Борон 

100,1 88,9 121,5 16,2 13,1 16,6 31,0 18,8 21,1 62,5 36,5 42,1 11,8 7,1 8,7 173,9 172,2 142,8 

Хі Стік + Вуксал Борон + 

Босфоліар 

93,8 88,6 120,6 16,5 13,3 16,7 24,7 17,9 17,2 50,5 34,3 34,2 9,4 6,7 6,9 170,8 171,0 142,9 

Хай Кот Супер + Хай Кот 

Супер  Extender + Вуксал 

Борон + Босфоліар 

101,1 89,6 123,4 16,6 13,5 16,8 28,1 19,1 19,8 57,1 37,4 39,2 10,5 7,1 8,0 176,2 172,6 143,0 

Хі Стік + Хай Кот Супер + 

Хай Кот Супер Extender + 

Вуксал Борон + Босфоліар 

103,4 90,6 126,7 16,7 13,7 17,0 31,9 20,3 21,1 63,8 39,5 42,1 12,1 7,4 8,7 175,7 173,5 143,4 

Примітка:* 1- сорт Максус, ** 2 - сорт Кордоба, *** 3 – сорт Саска 
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Таблиця 2 

Урожайність зерна сої сортів Максус, Кордоба, Саска залежно від 

мікродобрив та інокуляції (середнє за 2015-2018 рр.), т/га 

Варіанти досліджень  Урожайність сортів сої, т/га 

Максус Кордоба Саска 

Контроль (обробка водою) 2,09±1,14 2,32±1,35 2,02±1,03 

Вуксал Борон 2,25±1,21 2,44±1,39 2,15±1,07 

Вуксал Борон + Басфоліар 2,43±1,30 2,55±1,47 2,22±1,10 

Хі Стік 2,47±1,13 2,62±1,36 2,30±1,07 

Хай Кот Супер + Хай Кот Супер Extender 2,61±1,11 2,85±1,32 2,56±1,15 

Хі Стік + Хай Кот Супер + Хай Кот Супер  

Extender 
2,82±1,31 3,09±1,42 2,70±1,19 

Хі Стік + Вуксал Борон 2,67±1,34 2,55±1,16 2,63±1,37 

Хай Кот Супер + Хай Кот Супер Extender 

+ Вуксал Борон 

2,82±1,28 

 
3,02±1,42 2,80±1,32 

Хі Стік + Хай Кот Супер + Хай Кот Супер  

Extender +Вуксал Борон 
3,02±1,39 3,27±1,48 2,91±1,34 

Хі Стік + Вуксал Борон + Басфоліар 2,72±1,21 2,79±1,42 2,45±1,11 

Хай Кот Супер + Хай Кот Супер Extender 

+ Вуксал Борон + Басфоліар 
2,88±1,19 3,11±1,36 2,63±1,24 

Хі Стік + Хай Кот Супер + Хай Кот Супер  

Extender + Вуксал Борон + Басфоліар 
2,98±1,10 3,33±1,35 2,73±1,12 

           

 

 

± НІР 05, т/га  

 

А 0,06-0,08 

В 0,06-0,08 

С 0,01-0,10 

АВ 0,10-0,15 

АС 0,12-017 

ВС 0,12-0,17 

АВС 0,03-0,05 
Примітка: * фактор В (мікродобрива) внесення Вуксал Борону (у нормі 1 л/га) у фазі бутонізації 

рослин сої та внесення у фазі наливу бобів мікродобрива Басфоліар (у нормі 2 л/га); * фактор С 

(інокуляція) проведення інокуляції насіння сої високоякісними інокулянтами різних формуляцій в 

поєднанні Хі Стік (4 кг/т) + Хай Кот Супер (1,42 л/т) + Хай Кот Супер  Extender (1,42 л/т); 

 

Таким чином, досліджені нами сорти сої Максус, Кордоба і Саска завдяки 

удосконаленню існуючих та розробці нових елементів технології вирощування 

показали хороші результати за урожайністю та якістю зерна. 

РОЗДІЛ 6. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ 

ЗЕРНА СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ, ІНОКУЛЯЦІЇ ТА ВНЕСЕННЯ 

МІКРОДОБРИВ 

За вищим вмістом сирого протеїну виділявся сорт сої Кордоба на варіанті 

поєднання інокуляції насіння препаратами Хі Стік + Хай Кот Супер + Хай Кот 



15 

 

 

 

Супер Extender з обробкою посівів мікродобривами Вуксал Борон і Басфоліар. У 

зерні його  на цих ділянках містилось 39,7 % сирого протеїну або на 0,8 % більше 

порівняно з контролем. На цьому варіанті і збір сирого протеїну був найвищий – 

1,392 т/га. Різниця за вмістом протеїну між досліджуваними сортами залежно від 

варіанту удобрення коливалась у межах 37,7-39,7 %, а за його збором –                

792-1082 кг. 

За виходом сирого жиру з урожаєм сої найкращим виявилося також 

поєднання інокуляції насіння препаратами Хі Стік + Хай Кот Супер + Хай Кот 

Супер  Extender з обробкою посівів мікродобривами Вуксал Борон + Басфоліар. 

За такої умови найвищий він був у сорту Максус – 0,667 т/га, що на 0,255 т/га 

або на 61,9 % більше порівняно з контролем. Дещо менше сирого жиру             

(0,647 т/га) зібрано на ділянках сої з сортом Саска і найменше – у сорту Кордоба 

(0,591 т/га). 

 

РОЗДІЛ 7. БІОЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА І ЕКОНОМІЧНА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ  

З досліджуваних сортів сої енергетично найефективнішим виявився варіант 

досліду із застосуванням інокулянтів Хі Стік + Хай Кот Супер + ХайКот Супер 

Extender та внесенням мікродобрива Вуксал Борон. Тут коефіцієнт енергетичної 

ефективності вирощування сої сорту Максус становив 5,34, а показник 

енергетичної собівартості – 3378,90 МДж/т.  

У результаті інокуляції насіння препаратами Хі Стік + Хай Кот Супер + Хай 

Кот Супер Extender та внесення мікродобрив Вуксал Борон та Басфоліару на 

посівах сої урожайність зерна зростала у порівнянні із контрольними варіантами 

досліду, що призвело до збільшення умовно чистого прибутку на 1 га у сорту 

Максус в 1,88 рази,  у сорту Кордоба – в  1,78 рази, а у сорту Саска – в 1,84 рази.  

Найвищий показник рівня рентабельності 188,50 % отримано на варіанті із 

обробкою насіння інокулянтами Хі Стік + Хай Кот Супер+Хай Кот Супер 

Extender і внесенням мікродобрив Вуксал Борон та Басфоліар у сорту Кордоба. 

За таких умов собівартість 1 тонни зерна сої складала 3188,94 грн. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукових 

завдань, які полягають у встановленні особливостей процесів росту та розвитку 

рослин сої та формування врожаю і якості зерна залежно від елементів технології 

вирощування, зокрема біологічних особливостей сорту, використання 

інокулянтів та внесення мікродобрив. 

1. Найкраще виживання рослин сої впродовж вегетації було у сортів 

Кордоба – 95,0 %  та Саска – 95,1 % на варіанті з інокуляцією насіння 

препаратами Хі Стік + Хай Кот Супер + Хай Кот Супер Extender та  обробкою 

посівів мікродобривами Вуксал Борон та Басфоліар. На цих  варіантах удобрення 

була найвищою і густота рослин після сходів сої, яка у фазі повної стиглості 
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становила 630,8 тис. шт./га у сорту Максус, 497,5 тис. шт./га  – у сорту Кордоба 

та 404,5 тис. шт./га  – у сорті Саска.  

2. Найбільша висота рослин у фазі наливу бобів спостерігалася на 

варіанті взаємодії інокуляції насіння препаратами Хі Стік + Хай Кот Супер + Хай 

Кот Супер Extender з обробкою посівів мікродобривами Вуксал Борон + 

Басфоліар і складала у сорту Максус 103,4 см, сорту Кордоба – 90,6 см і у сорту 

Саска – 126,7 см. 

3. Найбільший приріст сухої речовини забезпечили такі сорти сої, як 

Кордоба – 1174,7 г/м2 і Максус – 1121 г/м2 у варіанті взаємодії інокуляції насіння 

препаратами Хі Стік + Хай Кот Супер + Хай Кот Супер Extender з обробкою 

посівів мікродобривами Вуксал Борон + Басфоліар. Дещо нижчим цей показник 

був у сорту Саска – 1030,8 г/м2. 

4. Усі досліджувані сорти сої формували оптимальну площу листкової 

поверхні, яка на варіанті взаємодії інокуляції насіння препаратами Хі Стік + Хай 

Кот Супер + Хай Кот Супер Extender з обробкою посівів мікродобривами Вуксал 

Борон + Басфоліар складала у сорту Максус 51,2 тис. м2 /га,  у сорту Кордоба – 

48,5 тис. м2 /га і у сорту Саска – 46,9 тис. м2 /га. Найвищу чисту продуктивність 

фотосинтезу (5,1 г/м2 за добу) забезпечила соя сорту Максус на варіанті Хай Кот 

Супер + Хай Кот Супер  Extender, що на 0,2 г/м2 за добу більше порівняно з 

контролем.  

5. Найвищу урожайність зерна в середньому за 4 роки досліджень (3,33 

т/га або на 43,5 % більше порівняно до контролю) забезпечив сорт сої Кордоба 

на варіанті з інокуляцією насіння препаратами Хі Стік + Хай Кот Супер + Хай 

Кот Супер Extender та обробкою посівів мікродобривами Вуксал Борон та 

Басфоліар. Дещо менше зерна (2,97 т/га, або 42,8 % приросту до контролю), на 

цих же варіантах удобрення зібрано у сорту Максус і найменше – 2,72 т/га або 

34,6 % приросту до контролю зібрано у сорту Саска.  

6. За вмістом сирого протеїну виділявся сорт сої Кордоба на варіанті з 

інокуляцією насіння препаратами Хі Стік + Хай Кот Супер + Хай Кот Супер 

Extender та обробкою посівів мікродобривами Вуксал Борон і Басфоліар, у зерні 

якого містилось його 39,7 % або на 0,8 % більше порівняно з контролем. На 

цьому варіанті і збір сирого протеїну був найвищий – 1,382 т/га.  

7. За виходом сирого жиру з урожаєм сої найкращим виявилося 

поєднання інокуляції насіння препаратами Хі Стік + Хай Кот Супер + Хай Кот 

Супер Extender з обробкою посівів мікродобривами Вуксал Борон + Басфоліар. 

За цих умов найвищий він був у сорту Максус – 0,667 т/га, що на 0,255 т/га або  

на 61,9 % більше порівняно з контролем. Дещо менше сирого жиру (0,647 т/га) 

зібрано на ділянках сої з сортом Саска і найменше  – у сорту Кордоба.  

8. Найбільший вихід акумульованої урожаєм енергії був у сорту сої 

Кордоба на варіанті з поєднанням інокуляції насіння препаратами Хі Стік + Хай 

Кот Супер + Хай Кот Супер Extender з обробкою посівів мікродобривами Вуксал 

Борон та Басфоліар і складав 60086,05 МДж/га при  найвищому коефіцієнті 

енергетичної ефективності – 5,82 та найнижчій енергетичній собівартості – 
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3102,73 грн./т зерна. Цей варіант забезпечував і найвищий рівень рентабельності 

– 188,5 % і найнижчу собівартість 1 т зерна сої – 3188,94 грн. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

За результатами проведених комплексних досліджень, а також їх 

економічного та біоенергетичного аналізу агроформуванням Лісостепу 

західного України для підвищення врожайності та якості зерна сої  

рекомендується: 

- висівати більш інтенсивний середньораньостиглий сорт Кордоба;  

- проводити інокуляцію насіння сої високоякісними інокулянтами різних 

формуляцій в поєднанні Хі Стік (4 кг/т) + Хай Кот Супер (1,42 л/т) + Хай Кот 

Супер Extender (1,42 л/т); 

- вносити мікродобрива Вуксал Борон (1 л/га) у фазі бутонізації рослин сої 

та у фазі наливу бобів Басфоліар (2 л/га). 
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насіння та внесення мікродобрив в умовах Лісостепу західного. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 

06.01.09 «Рослинництво». – Подільський державний аграрно-технічний 

університет. Кам’янець-Подільський, 2021. 



20 

 

 

 

У даній дисертаційній роботі викладено результати досліджень впливу 

мікроелементів і заходів інокуляції на процеси росту та розвитку рослин сої, 

формування вегетативної маси, репродуктивних органів, фотосинтетичну 

діяльність рослин і продуктивність таких сортів сої як Максус, Кордоба, Саска. 

Встановлено, що найбільш сприятливі умови для їх росту й розвитку, 

формування добре розвиненої надземної маси та фотосинтетичної діяльності 

рослин створюються у варіанті досліду: мікродобрива Вуксал Борон у нормі          

1 л/га + Басфоліар у нормі 2 л/га та  інокулянти в поєднанні Хі Стік 4 кг/т насіння 

сої + Хай Кот Супер 1,42 л/т + Хай Кот Супер Extender 1,42 л/т. 

Здійснивши дослідження таких сортів сої як Максус, Кордоба, Саска, 

отримано позитивні результати щодо врожайності за рахунок внесення 

мікродобрив, обробки посівного матеріалу насіння сої інокулянтами, а також 

обробки насіння препаратом Стандак Топ 1 л/т.  

Підбір сортів сої зарубіжної селекції з хорошим генетичним потенціалом, 

рекомендованих до кліматичних умов Лісостепу західного в поєднанні з 

процесом інокуляції та застосування мікродобрив у технології вирощування, як 

показують результати проведеного дослідження, дають значні показники 

збільшення врожайності сої. 

Ключові слова: соя, сорт, інокуляція, мікродобрива, передпосівна обробка 

насіння, біологічні особливості, елементи технології, врожайність. 

АННОТАЦИЯ 

Федорук И. В. Сортовая продуктивность зерна сои в зависимости от 

инокуляции семян и внесения микроудобрений в условиях Лесостепи 

западной. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. Диссертация 

на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.01.09 «Растениеводство». – Подольский государственный 

аграрно-технический университет. Каменец-Подольский, 2021. 

В данной диссертационной работе изложены результаты исследований 

влияния микроэлементов и елементов инокуляции на процессы роста и развития 

растений сои, формирование вегетативной массы, репродуктивных органов, 

фотосинтетическую деятельность растений и продуктивность таких сортов сои, 

как Максус, Кордоба, Саска. Установлено, что наиболее благоприятные условия 

для их роста и развития, формирования хорошо развитой надземной массы и 

фотосинтетической деятельности растений создаются в варианте опыта: 

микроудобрения Вуксал Борон в норме 1 л/га + Басфолиар в норме 2 л/га и 

инокулянты в сочетании Хи Стик 4 кг/т семян сои + Хай Кот Супер 1,42 л/т + 

Хай Кот Супер Extender 1,42 л/т. 

Осуществив исследования таких сортов сои как Максус, Кордоба, Саска, 

получены положительные результаты по урожайности за счет внесения 

микроудобрений, обработки посевного материала семян сои инокулянтами, а 

также обработки семян препаратом Стандак Топ 1 л/т.  

Лучшие показатели урожайности в среднем составляли: сорт Максус – 2,87 

т/га, сорт Кордоба – 3,11 т/га, сорт Саска - 2,63 т/га. В варианте микроудобрения 
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в сочетани двух видов инокулянтов - Хи Стик + Хай Кот Супер + Хай Кот Супер 

Extender урожайность в среднем составляла: сорт Максус – 2,87 т/га, сорт 

Кордоба – 3,33 т/га, сорт – Саска 2, 72 т/га. 

Подбор сортов сои зарубежной селекции с хорошим генетическим 

потенциалом, подходящих к климатическим условиям Лесостепи западной в 

сочетании с процессом инокуляции и применения микроудобрений в технологии 

выращивания, как показывают результаты проведенного исследования, дают 

значительные показатели увеличения урожая сои. 

Ключевые слова: соя, сорт, инокуляция, микроудобрения, предпосевная 

обработка семян, биологические особенности, элементы технологии, 

урожайность. 

 

ANNOTATION 

Fedoruk I. V. Varietal productivity of soybeans depending on seed inoculation 

and micronutrient fertilization in the conditions of the Western Forest-steppe. – 

Qualifying scientific work as a manuscript. Dissertation for the degree of agricultural 

sciences candidate in the specialty 06.01.09 «Crop production». – Podilskyi State 

Agrarian and Egineering University. Kamianets-Podilskyi, 2021. 

This thesis presents the results of studies of the influence of microelements and 

inoculation processes on the growth and soybean plants development, the vegetative 

mass formation, reproductive organs, photosynthetic activity of plants and the 

productivity of soybean varieties such as Maxus, Cordoba, Saska. It was found that the 

most favorable conditions for their growth and development, the formation of a well-

developed aboveground mass and photosynthetic activity of plants are created in the 

experiment variant: micronutrient fertilizer Vuksal Boron at a rate of 1 l / ha + 

Bospholiar at a rate of 2 l / ha and inoculants in combination with Hi Stick 4 kg / t of 

soybean seeds + Hai Kot Super 1.42 l / t + Hai Kot Super Extender 1.42 l / t. 

Having carried out research on such soybean varieties as Maxus, Cordoba, Saska, 

positive results were obtained in terms of yield due to the micronutrient fertilizers 

introduction, treatment of the inoculant seed material of soybeans, as well as treatment 

of seeds with Standak Top 1 l / t. 

The selection of foreign soybean varieties with good genetic potential, 

recommended for the climatic conditions of the Western forest-steppe, in combination 

with the inoculation process and the use of micronutrient fertilizers in the cultivation 

technology, as the results of the study show, give significant indicators of increasing 

the yield of soybeans. 

Key words: soybeans, variety, inoculation, micronutrient fertilizers, pre-sowing 

seed treatment, biological features, technology elements, yield. 


