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НАУКОВІ ОСНОВИ СТАЛОГО СОЄСІЯННЯ В УКРАЇНІ
Проаналізовано актуальні проблеми розвитку соєсіяння в Україні.
Запропоновано науковообгрунтований підхід до розміщення і раціонального використання сортових ресурсів сої та перспективні напрями удосконалення технологій виробництва та використання цієї культури.
Ключові слова: соя, селекція, високопродуктивні сорти, генетичний
потенціал, рекомбіногенез, біологічний потенціал, вологозабезпечення, посухостійкість, якість насіння, білок, жир, урожайність.
В умовах відродження тваринництва та необхідності ліквідації дефіциту кормового білка, який в Україні складає близько 1,9 млн т, важливе
місце відводиться сої. Дана культура в насінні містить 37—42% сирого
протеїну, 18—21% жиру, 22—35% вуглеводів, а також ферменти і вітаміни. Білок сої має повний набір необхідних для організму людини і тварин
амінокислот, який легко засвоюється і за біологічною цінністю прирівнюється до білка м’яса, молока, яєць і значно дешевше білків отриманих з інших продуктів. Введення в кормові раціони сої значно покращує використання грубих, соковитих і концентрованих кормів та підвищує продуктивність тваринництва і птиці.
Відповідно до Галузевої Програми «Олійні культури», розробленої
Міністерством аграрної політики і продовольства України та Національною академією аграрних наук України на 2015 рік для забезпечення потреб
внутрішнього ринку та експорту країна повинна виробляти до 15 млн т насіння олійних культур, в т. ч. сої – 3,0—3,5 млн т.
Це дасть можливість Україні стати одним із значних виробників насіння цієї культури. Враховуючи те, що на сьогодні у світі на США, Бразилію та Аргентину припадає понад 80 % виробництва цієї культури, а 75 %
— це генетично модифікована соя, вирощування вітчизняних сортів матиме перевагу при експорті, в першу чергу на ринках Європейського союзу.
Загальні площі сої, як важливої білкової культури в структурі посівних площ олійних культур України, зросли з 1990 по 2011 рік до 15 %, але
для ефективного використання сої та забезпечення запланованих показників продуктивності тваринницької галузі її частка повинна збільшитись до
30—35 % у структурі олійних культур до 2015 утричі, що стимулюватиме
збільшення валового виробництва насіння сої до 2,5 млн т у 2015 році, що
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суттєво впливатиме не лише на її розвиток, але і створить сприятливі умови культур у польових сівозмінах.
Так, Інститутом кормів НААН, науково обґрунтований «соєвий пояс» України, де виділено зону стійкого та нестійкого виробництва цієї культури на незрошуваних землях і зону гарантованого виробництва сої на
зрошуваних землях, який в подальшому діалектично трансформується в
сучасному соєвиробництві.
Стабільному збільшенню посівів і виробництва сої в Україні сприяли
значні досягнення вітчизняних селекціонерів, які створили високопродуктивні сорти, адаптовані до конкретних ґрунтово-кліматичних зон.
На даний час у Реєстрі сортів рослин придатних для поширення в
Україні нараховується 114 сортів, з них 73 % – вітчизняної селекції. Завдяки плідній праці і співпраці селекціонерів 9-ти селекційних установ, розміщених у різних регіонах України, (ННЦ Інститут землеробства НААН,
Селекційно-генетичний інститут НААН, Інститут рослинництва
ім. В. Я. Юр’єва НААН, Інститут кормів НААН, Інститут землеробства південного регіону НААН, Інститут олійних культур НААН, Буковинський
інститут АПВ, Кіровоградський інститут АПВ, НСНФ «Соєвий вік» створені сорти, придатні для вирощування в регіонах соєсіяння, з рівнем продуктивності 4,0—5,0 т/га, ультраскоростиглі сорти з вегетаційним періодом до 85 днів, холодостійкі, посухостійкі, з покращеними показниками
якості насіння – з умістом білка більше 43 %, жиру – більше 24 %, пониженим умістом інгібіторів трипсину та з низькою уреазою активністю тощо.
Селекційна робота по створенню високопродуктивних сортів сої в
Інституті кормів НААН розпочата у 1991 році. Нами розроблена і успішно
виконується програма ведення селекції сої з метою створення високопродуктивних скоростиглих сортів, з підвищеною стійкістю до умов навколишнього середовища, високими показниками якості насіння, стійкими до
основних хвороб та шкідників. У селекційний процес залучені світові рослинні ресурси сої, отримані від Всеросійського інституту рослинництва
ім. М. І. Вавилова, селекціонерів установ-оригінаторів сортів та Національного центру генетичних ресурсів – Інституту рослинництва
ім. В. Я. Юр’єва. Колективом інституту розробляються теоретичні основи
ефективної оцінки вихідного матеріалу, підбору батьківських форм для гібридизації, виявлення джерел і донорів цінних ознак, що дало можливість
створити ряд сортів і цінних форм, які перевищують існуючі сорти за вказаними показниками. Для отримання цінного вихідного матеріалу успішно
використовуються як давно відомі методи відбору і гібридизації, так і методи експериментального мутагенезу (хімічного).
В останні роки науково-дослідними установами України створений
ряд сортів різних груп стиглості, які забезпечують виконання сьогоднішніх
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завдань. У той же час, багато аспектів поліпшення господарсько-цінних
ознак селекційним шляхом потребує свого вирішення. Перш за все, це відноситься до підвищення адаптивного потенціалу культури. За умов оптимального вологозабезпечення можна отримати урожаї сої 35—40 ц/га, за
посушливих умов вони падають до 6—8 ц/га. Суттєвого покращання потребує також відношення сої до тривалості світлового періоду, знижених
позитивних температур, стійкості до хвороб і шкідників, біохімічних показників насіння тощо. Тому, головне завдання нашої селекційної програми
полягає в пошуку рекомбіногенезу адаптивності та стійкості з метою виведення високопродуктивних, посухостійких, краще пристосованих до місцевих умов вирощування сортів, насіння яких відзначається високими кормовими та харчовими якостями.
У процесі створення нового вихідного матеріалу особливу увагу ми
приділяємо виявленню донорів та джерел таких адаптивних ознак як посухостійкість, толерантність та стійкість до основних хвороб і шкідників, кормових та харчових показників якостей насіння. Комбінування генів, які
контролюють ці ознаки, дасть змогу створити принципово нові сорти, які в
кращій мірі будуть задовольняти потреби сільськогосподарського виробництва. Нові сорти повинні також характеризуватись підвищеним рівнем
азотфіксації, що дасть змогу забезпечити азотом як свої потреби для формування високої продуктивності, так і залишати значну кількість цього
елемента в ґрунті для наступних культур у сівозміні.
Основною оцінкою для виявлення цінності вихідного матеріалу чи
створеного сорту є його продуктивність. Враховуючи, що урожайність є
комплексним показником, складовими якого є елементи індивідуальної
продуктивності, що знаходяться у тісній залежності від неї, створено високопродуктивні сорти за рахунок збільшення китиці із збільшенням числа
плодоелементів. При цьому в селекційній програмі використовували джерела багатоквіткової китиці та ген фасціації стебла (f), практичним результатом яких є сорти КиВін, Омега вінницька, а оригінаторами є Інститут
кормів і Інститут землеробства НААН.
Одним із головних напрямків селекції сої, поряд із продуктивністю, є
покращання показників якості насіння, а саме – високий вміст білка та жиру і низький уміст інгібіторів трипсину. Оскільки показники вмісту білка і
жиру знаходяться в оберненій кореляційній залежності, то ми працюємо
над створенням сортів із підвищеним умістом білка, із підвищеним умістом жиру, та створенням сортів з високим оптимальним поєднанням цих
показників шляхом використання у гібридизації донорів і джерел з високими показниками цих ознак. Тому важко переоцінити значення селекції,
як найбільш перспективного шляху збільшення біологічного потенціалу
рослин сої за показниками якості насіння.
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При вивченні рослинних білків все більше зростає науковий і практичний інтерес до досліджень особливої групи фізіологічно активних білків, які мають здатність інгібірувати діяльність різних ферментів. У сільськогосподарському виробництві білки-інгібітори привертають увагу в
зв’язку з їх впливом на поживну цінність рослинного білка і стійкість рослин до фітопатогенної інфекції.
У насінні сої близько 6 % від загального вмісту білків становить частка інгібіторів трипсину, які містяться в насінні. У сирій сої присутні два
основних інгібітори протеаз – інгібітор Кунітца та інгібітор Баумана-Бірка
і становлять вони відповідно 1,4 % і 0,6 % до загальної їх кількості.
В останні роки проводиться робота по визначенню кількісної різниці
за вмістом інгібіторів трипсину у різних форм сої. В даний час у селекційних програмах по зернових і бобових культурах багато уваги приділяється
реконструкції білкового комплексу шляхом гібридизації на основі маркерних непрямих ознак, знайдених шляхом кореляційної залежності.
На думку деяких авторів існує позитивна кореляція між наявністю
інгібітору трипсину і стійкістю до хвороб. Відмічається позитивна залежність інгібітору трипсину сої від груп стиглості, природних умов.
Низька кореляційна залежність інгібітору трипсину з вмістом жиру
(позитивна кореляція), відсутність кореляції між трипсин інгібуючою активністю і вмістом білка дає можливість вести селекцію на зниження інгібітору трипсину, не впливаючи на вміст білка.
Селекція на зниження активності інгібіторів трипсину в даний час є
однією із актуальних, а наявність різноманітного вихідного матеріалу дає
змогу створити низькоінгібіторні лінії, які будуть включені в подальший
селекційний процес при виведенні низько - і безінгібіторних сортів сої.
Виходячи з характеристики показників якості насіння сої та їхньої
залежності, поряд із сортами з покращеними показниками якості слід виділити сорти з пониженим вмістом інгібіторів трипсину. Необхідно відмітити, що вміст інгібіторів трипсину менший у насінні сортів, створених нами
в останні роки. Так, активність інгібіторів трипсину у сортів КиВін, Вежа,
Омега вінницька, Оріана, Феміда, Хуторяночка 6,882—7,571 мг ф./г б., тоді як у сортів Агат, Анатоліївка, Артеміда, Подільська 416 – 12,230—
13,860 мг ф./г б.
У зв’язку з тим, що в останні роки швидкість зміни кліматичних
умов істотно вища за темпи формування нових біоценотичних систем, що
призводить до незначного недобору продукції внаслідок недостатньої
стійкості сортів до підвищеної або зниженої температури, малої кількості
опадів, масової появи шкідників і хвороб, нами виділено групи сортів, які
можуть виступати донорами та джерелами скоростиглості та продуктивності при створенні скоростиглих, високопродуктивних, стійких до хвороб і
шкідників сортів сої в умовах Лісостепу України.
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Важливим в усіх зонах є підвищення холодостійкості в період проростання насіння і сходів з тим, щоб цю культуру можна було сіяти в більш
ранні строки. Необхідно відмітити, що для скоростиглих сортів це важливіше, ніж для пізньостиглих, насіння яких формується вже в період зниження літніх температур.
Відомо, що толерантність різних фаз розвитку до понижених температур у сої суттєво варіює. Але для селекціонерів важливо мати такі форми, які володіли б даною властивістю протягом всієї вегетації. Це значно
полегшило б комбінування генів холодостійкості з іншими господарськоцінними ознаками при створенні вихідного матеріалу для відбору.
Організація селекції адаптивного характеру передбачає: а) наявність
розробленої теорії, шляхів і методів селекції; б) знання основних закономірностей успадкування стійкості; в) наявність методів виявлення джерел і
донорів стійкості, а також оцінки за цими ознаками селекційного матеріалу
на різних етапах селекційного процесу.
Основним методом селекції на високу стійкість до несприятливих
температур у зернобобових культур є внутрішньо-та міжвидова гібридизація донорів і джерел стійкості із завчасно підібраними генотипами, яким
властиві й інші господарсько-корисні ознаки, з наступним відбором.
Створення холодостійких сортів дає можливість змістити оптимальні
строки сівби на 10—14 днів у сторону ранніх, що є дуже важливим з точки
зору раціонального використання ранньовесняних запасів ґрунтової вологи. Результатом роботи у цьому напрямку є створені холодостійкі сорти
Подільська 1, Подільська 416, Подолянка (оригінатори Інститут кормів
НААН, Кам’янець-Подільський АТУ), Монада (Інститут кормів НААН).
Питання посухостійкості сортів вирішується стратегією пасивної посухостійкості, а саме за рахунок створення ультраранньостиглих сортів та
сортів з більш раннім цвітінням, таких як Устя, Єлена, Легенда, Ворскла,
Анжеліка (Інститут землеробства НААН), Альтаїр, Ельдорадо, (Селекційно-генетичний інститут НААН), Аннушка, Білявка, Анастасія (НСНФ «Соєвий вік»).
Проте, наукові дослідження свідчать про те, що існують лімітуючі
фактори, які не дають змоги у повній мірі розкрити потенційні можливості
продуктивності сортів у різні за гідротермічними умовами роки через слабке вивчення біології сортів, відсутність науково обґрунтованого підходу
до регіонального розміщення сортів сої та недотримання технологічних
аспектів вирощування. Тому, лише науково-обґрунтований підхід до розміщення та раціонального використання сортових ресурсів в умовах соєвого поясу України із використанням сучасних енергоощадних моделей технології вирощування сприятиме раціональному використанню біокліматичного і ресурсного потенціалу, реалізації потенційних можливостей генотипів та формування високопродуктивних агрофітоценозів сої.
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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.
Основними шляхами оптимізації технологій є: точне внесення добрив, враховуючи біологічні особливості культури; екологічно збалансований захист культури; оптимізований обробіток ґрунту; використання протиерозійної техніки тощо. А це в свою чергу дасть можливість отримувати
продукцію збалансовану за всіма показниками якості з мінімальним екологічним ризиком.
Правильне розміщення сої в сівозміні дає можливість збільшити її
урожайність не тільки завдяки попередженню хвороб і пошкодженню шкідниками, зниженню забур’яненості поля, але й покращанню воднофізичного режиму ґрунту, більш раціональному використанню поживних
речовин.
За багаторічними даними Інституту кормів НААН, сою можна висівати у сівозмінах з короткою ротацією. Досить продуктивною є ланка сівозміни «соя – кукурудза» у співвідношенні 1 : 2 та 1 : 3, продуктивність
яких складає 58—65 ц/га к. од., кожна з яких містить 100—105 г сирого
протеїну. Урожайність зерна кукурудзи після сої підвищується на 3—
5 ц/га. Також можливі ланки «соя – ячмінь», «соя – озима пшениця» або
«соя – яра пшениця». При цьому урожайність ячменю підвищується на 4—
6 ц/га, пшениці – на 2,5—4 ц/га. Використання таких короткоротаційних
сівозмін є досить актуальним, особливо в умовах інтенсифікації галузі для
крупних приватних товаровиробників та фермерських господарств.
Соя вимоглива до попередників і сама є відмінним попередником для
багатьох сільськогосподарських культур, зокрема зернових, не поступаючись люцерні та кукурудзі на силос. У середньому на 1 га соя залишає після себе в ґрунті 60—80 кг азоту, 20—25 кг фосфору і 30—40 кг калію, що
прирівнюється до дії 10—15 т органічних добрив.
Обробіток ґрунту під сою повинен бути диференційований залежно
від попередника, вологозабезпечення, забур’яненості поля та його рельєфу
і при цьому забезпечувати максимальні умови для росту і розвитку даної
культури.
Незважаючи на здатність сої задовольняти значну частину потреби в
азоті (60—70%) за рахунок біологічної фіксації з атмосфери, вона позитивно реагує на внесення органічних і мінеральних добрив.
У зв’язку з нерівномірною потребую рослин сої протягом вегетаційного періоду для забезпечення доступними формами макро – і мікроелементів у процесі онтогенезу можливе застосування в системі удобрення сої
8
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багатокомпонентних, хелатних позакореневих добрив типу Еколист, Плантафол, Кристалон, Реаком, Вуксал, Акварін та ін., які характеризуються
досить високим коефіцієнтом засвоєння. Підживлення посівів проводять у
фазах бутонізації, утворення зелених бобів та наливання насіння.
Рослини сої реагують на рівень кислотності та засоленість ґрунту, які
є причиною порушення фізіологічних процесів засвоєння азоту, фосфору,
калію та інших макро і мікроелементів, а також вуглеводного та білкового
обміну речовин. Основним чинником докорінного поліпшення агрохімічних, фізико-хімічних і фізичних властивостей кислих ґрунтів є їх хімічна
меліорація.
Для отримання високих показників продуктивності посівів сої потрібно також забезпечити її захист від хвороб і шкідників, які можуть нанести
значної шкоди посівам і вплинути не тільки на показники продуктивності
але і на показники якості насіння сої.
Використання адаптивної технології при незначних затратах при
отриманні урожаю на рівні 1,5 т/га вже гарантує прибутковість даної культури.
А при використанні високо інтенсивних технологій вирощування сої
можна отримувати високі і сталі урожаї культури на рівні 3,5 т/га, з високим вмістом протеїну – 38—42%, що в свою чергу зменшує собівартість
одиниці продукції і забезпечує отримання високих прибутків з рівнем рентабельності 233 %.
Якісний обробіток ґрунту, науково обґрунтований підхід до передпосівної підготовки насіння, оптимізація мінерального живлення в процесі
онтогенезу дасть можливість сформувати високопродуктивні агроценози
сої з найкращими якісними показниками.
Отримане високоякісне насіння сої за амінокислотним складом не
поступається амінокислотному складові ідеального білка, і є досить цінною сировиною при виробництві кормів для тварин. При цьому отримані
шроти з вітчизняних сортів сої мають високий вміст протеїну 44,03—
44,73 %, низький вміст клітковини 4,74—4,79 %, що дає можливість підвищити показники продуктивності тваринницької галузі.
Так, наприклад, для корів з удоєм понад 30—35 кг на добу, кількість
спожитого ними корму недостатня для забезпечення потреби в поживних
речовинах, навіть при використанні повноцінних раціонів. Завдяки цьому в
корів із продуктивністю понад 40 кг молока з резервів організму мобілізується понад 2 кг живої маси. Це дає підставу включати в раціони для високопродуктивних дійних корів екструдоване зерно сої і соняшникової макухи оскільки інші концентрати такого рівня продуктивності не забезпечують.
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Таким чином:
- одним із пріоритетних напрямів селекції сої залишається створення
високопродуктивних сортів з рівнем продуктивності не менше 3,5—
4,0 т/га;
- важливу роль в реалізації генетичного потенціалу продуктивності
сорту відіграє рекомбіногенез ознак адаптивності та стійкості до абіотичних та біотичних факторів довкілля;
- зростає роль технології, як одного із головних чинників, що забезпечує максимальну реалізацію біологічного потенціалу сучасних сортів;
- однотипна годівля корів із продуктивністю 6—10 тис. кг молока за
лактацію повинна базуватись на одержанні 60 % продукції за рахунок концентрованих кормів, до складу яких повинна входити екструдована соя чи
соєвий шрот або аналогічні корми інших високобілкових культур.

10
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ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ
Розглядаються результати 50-річних досліджень ролі сої, як
стратегічної культури світового землеробства, у розв’язанні
продовольчої проблеми, зміни в розміщенні її посівів на континентах, наводяться ріст її виробництва, частка у виробництві білка, олії та обсягах
біологічної фіксації азоту атмосфери серед зернобобових культур.
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торгівля.
Головна зернова бобова культура світового землеробства соя культурна (Glycine hispida (Moench) Max), яку називають культурою ХХІ
століття, знаходиться в центрі уваги світової аграрної науки і виробництва
як важливе джерело продовольчих, кормових ресурсів і потужний
біологічний фіксатор азоту атмосфери. Вона потужно увійшла в світове
землеробство, відіграє стратегічну роль у розв’язанні глобальної
продовольчої проблеми. За 1961—2010 рр. площа посіву сої в світі
збільшилася з 23,8 млн га до 102 млн га, її вирощували більше 90 країн в
основних землеробських регіонах планети Земля. Її урожайність за цей час
зросла – з 11,28 до 25,5 ц/га, виробництво – з 26,9 млн т до 260,8 млн т .
Завдяки використанню методів біотехнології в США створені і в
1996 р. надійшли у виробництво комерційні генетично модифіковані сорти
сої, які тепер займають основні площі цієї культури в головних соєсіючих
країнах – США, Бразилії і Аргентині. В 2007 р. фермер Кір Кullers із штату
Міссурі встановив світовий рекорд урожайності цієї культури – 104 ц/га, у
2010 р. його підвищив до 108 ц/га. Вченими США і Японії в 2010 р. розшифровано геном сої, що відкриває нові перспективи в селекції цієї культури. За великий історичний період створено потужний генофонд цієї
культури (270 тис. генотипів), який є одним із найбільших серед
сільськогосподарських культур і підтримується в 91 країні.
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Сучасне виробництво зернових бобових являє собою важливу
економічну галузь, у якій у 2009 р. вироблено 319,3 млн т зерна цих культур, 111,3 млн т білка, 26,3 млн т біологічного азоту. За їх рахунок у
світову економіку надходить понад 150,3 млрд доларів на рік (табл. 1).
1. Обсяги виробництва зернових бобових культур, надходження з їх
урожаями білка, обсяги засвоюваного ними азоту та вклад у світову
економіку
Культури
Зернові бобові (зерно),
всього (Crain legumes, crops
total)
Соя (Glycine max)
Арахіс (Arachis hipodeae)
Квасоля (Phaseolus vulgaris)
Горох (Pisum sativum)
Нут (Cicer arietivum)
Вигна (Vigna unduiculata)
Кормові боби (Vicia faba)
Сочевиця (Lens culinaris)
Каянус (Cajanus cajan)
Вика (Vicia sativa)
Люпин (Lupinus)
Воандзея (Voandzeja
subterraneae)
Інші (Pulses, nes)

Вклад у
Площа Виробниц- Виробниц- Біологічна
світову
посіву, тис. тво зерна, тво білка, фіксація
економіку,
тис. т
азоту, тис. т
га
тис. т
млн дол.
192931,8

319295,7

114006,2

26324,9

150343,1

98826,9
23507,0
25211,5
6158,8
11081,9
11862,3
2507,9
3637,0
4633,5
530,1
689,6

222268,9
35520,3
19723,3
10379,9
9774,1
5689,6
4096,7
3595,2
3499
789,6
934,2

84684,5
9590,5
5739,5
2491,2
2932,2
1485,0
1290,5
1037,8
745,5
203,7
299,9

18085,3
2844,3
1764,8
769,9
857,5
569,4
321,0
287,3
296,5
61,0
73,8

81128,1
32998,4
13214,6
3103,6
6578,0
4528,9
1671,5
1847,9
2978,4
300,0
374,0

118,5

83,3

17,8

6,6

70,0

4166,8

2941,6

789,2

387,5

1549,7

Економічна сутність виробництва сої полягає в тому, що у світових
продовольчих і кормових білкових ресурсах їй відводиться роль
найефективнішого продуцента дешевого рослинного білка, олії,
відновлюваного джерела біологічного азоту. Соя має високу
конкурентоспроможність, низьку собівартість білка, користуються великим попитом на ринку, має доступну ціну для покупця.
За обсягами виробництва соя (260 млн т) займає четверте місце у
світі після кукурудзи (820 млн т), пшениці (648 млн т) і рису (450 млн т),
значно випередивши ячмінь (123 млн т). Її цінність у тому, що вона містить 40% білка, тоді як пшениця – 13, кукурудза – 9, рис – 7%. Соя є найдешевшим продуцентом рослинного білка. Провідні країни на виробництві
сої спеціалізують великі землеробські регіони, її посіви розміщують на родючих землях, в умовах із достатньою вологозабезпеченістю і тепловим
режимом. Вона не культивується в прохолодних регіонах із кислими
ґрунтами та в посушливих і гостропосушливих регіонах із солонцями або
піщаними ґрунтами.
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За 50 років за величиною площі посіву серед 10 головних культур
світового землеробства вона перемістилася із 10 на 4 місце. За темпами
росту
виробництва
немає
собі
рівних
серед
провідних
сільськогосподарських культур.
Виробництво сої вже багато років монополізоване Новим світом, в
якому воно збільшилося в 10 разів. У Старому світі виробництво цієї культури збільшилося в 4,1 разу. В Новому світі, поряд із США і Канадою, в
Північній Америці, сформувалися такі нові крупні виробники цієї культури в Південній Америці, як Бразилія, Аргентина і Парагвай, де високими
темпами збільшилося її виробництво і вона відіграє ключову роль у
світовому виробництві і торгівлі високобілковим товаром. Тепер Новий
світ виробляє 189,6 млн т (85,3%) сої, Старий світ – 32,6 млн (14,7%)
(табл. 2).
У світових ресурсах рослинного білка, придатного для харчового використання, соєвий складає 1/5 частину. Соя забезпечує надходження у
світові ресурси стільки рослинного білка, скільки його надходить разом з
м’ясом, молоком, яйцем. Причому її білок найдешевший з усіх
перелічених. Вартість білка, одержаного при вирощуванні сої, становить
0,57 долара за 1 кг. Динаміку виробництва білка сої та інших зернових бобових культур за 50 років наведено в таблиці 3.
Тепер це одна з провідних біотехнологічних культур світу: при інокуляції, яка є прийнятим прийомом адаптивної технології вирощування, в
її кореневу систему природно вбудовуються селективні активні раси бульбочкової бактерії виду Rhyzobium jаponicum, в результаті чого на ній формуються бульбочки, в яких відбувається біологічна фіксація азоту атмосфери. Добре розвинені посіви сої біологічно фіксують 155—190 кг/га азоту
і більше. За рахунок цього соя на 65—80% задовольняє свою потребу в
азоті. У світових ресурсах біологічно фіксованого азоту всіма зерновими
бобовими культурами частка сої складає понад 18,1 млн т.
За інтенсивністю біологічної фіксації азоту соя перевищує інші зернові бобові культури. Характерно, що за 1961—2009 рр. середній рівень
біологічної фіксації азоту зерновими бобовими культурами зріс із 62 до
136 кг/га, або в 2,2 разу. Варіабельність інтенсивності біологічної фіксації
азоту серед 12 основних зернових бобових культур складала в межах 48—
183 кг/га (табл. 5).
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2. Динаміка і розміщення виробництва сої в Новому і Старому світі, т
Роки
2009 до
1961, %
1961
1970
1980
1990
2000
2009
У світі, всього 26882808 43696887 81040368 108456366 161292392 222268904 826,8
Новий світ
Новий світ,
18965560 32885574 69426139 87377160 135098435 189647790 1000,0
всього
Північна Аме18648443 30957780 49611904 53678000 77758288 94291000
505,6
рика
Центральна
19737 214733 324205 631785
144773
165888
840,5
Америка
Південна Аме297380 1713061 19490030 33067375 57195374 94560902 31798,0
рика
Старий світ
Старий світ,
7917248 10811313 11614229 21079206 26193957 32621114
412,0
всього
Азія
7484718 10007602 10015701 16961289 23224041 27596322
368,7
Східна Азія
6990636 9388268 8696152 11916326 16109691 15219041
217,7
Центральна
0
0
0
0
4007
151026
3769,1
Азія
Західна Азія
4500
12000
3900
174675
50961
41120
913,8
Південно481102 585864 816640 2161809 1613585 1733970
360,4
Східна Азія
Південна Азія
8480
21470 499009 2708479 5445797 10451165 123244,9
Європа
360517 701472 1176682 3339428 1920436 3352675
930,0
Північна
0
0
0
0
0
0
0
Європа
Східна Європа 350332 693371 1104467 1091932 527411 2221644
634,2
Західна Європа
0
0
18000
270025
238676
185133
1028,5
Південна
10185
8101
54215 1977471 1154349 945898
9287,2
Європа
Африка
71813
97211 339734 701076
944680 1592012
2216,9
Північна Афри0
0
92377
115250
11718
27399
29,7
ка
Східна Африка 10002
28711 118641 221091
315275
385273
3852,0
Середня Афри1180
1600
8186
18334
19444
26700
2262,7
ка
Західна Афри58000
59200
80630
228201
444771
636640
1097,7
ка
Південна Аф2631
7700
39900
118200
153472
516000
19612,3
рика
Океанія і
200
5028
82112
77413
104800
80105
40052,5
Австралія
Австралія і Но200
5028
82112
77413
104800
80155
40052,5
ва Зеландія
Частини світу

За останні 49 років показник інтенсивності біологічної фіксації азоту
для зернових бобових культур збільшився: сої – з 87 до 183 кг/га, або в 2,1
разу, арахісу – з 63 до 121 кг/га, або в 1,9 разу, квасолі – з 43 до 70 кг/га,
або в 1,6 разу, гороху – з 71 до 125 кг/га, або в 1,8 разу, кормових бобів – з
14
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67 до 128 кг/га, або в 1,9 разу, сочевиці – з 41 до 79 кг/га, або в 1,9 разу,
вики – з 65 до 115 кг/га, або в 1,8 разу, воандзеї – з 56 до 56 кг/га, вигни – з
36 до 48 кг/га, або на 33,3%, інших бобових овочевих з – 44 до 93 ц/га, або
в 2,1 разу.
3. Динаміка світового виробництва білка в урожаї сої і інших зернових
бобових культур, тис. т
Культури

Роки
1961

1970

1980

1990

2009

2008 до
1961, %

111307,3

492,4

84684,5
9590,5
5739,5
2491,2
2932,2
1485,0
1290,5
1037,8
745,5
203,7
299,9

846,7
258,8
338,5
170,4
189,9
125,7
608,5
242,5
376,3
49,4
126,4

17,8

296,7

789,2

114,7

2000

Зернові бобові культури, всього
22603 31193 45369 62061 85535
(Crain legumes crops, total)
Соя (Glycine max)
10002 16343 30471 40987 61335
Арахіс (Arachis hipodeae)
3706 4745 4493 6215 9416
Квасоля (Phaseolus vulgaris)
2582 3082 3999 4747 5030
Горох (Pisum sativum)
1462 1870 1980 3609 2390
Нут (Cicer arietivum)
1544 1583 1228 1838 2293
Кормові боби (Vicia faba)
1181 1164 1222 1251 1122
Сочевиця (Lens culinaris)
212 259 329 700 947
Каянус (Cajanus cajan)
428 403 393 632 671
Вигна (Vigna unduiculata)
198 323 284 525 815
Вика (Vicia sativa)
412 518 264 377 250
Люпин (Lupinus)
182 224 101 340 389
Воандзея
6
7
7
11
12
(Voandzeja subterranea)
Інші (Pulses, nes)
688 674 598 819 865

4. Біологічна фіксація азоту посівами сої і інших зернових бобових
культур у світі, тис. т
Культури
Зернові бобові культури, всього
(Grain legumes, total)
Соя (Glycine max)
Арахіс (Arachis hipodeae)
Квасоля (Phaseolus vulgaris)
Горох (Pisum sativum)
Нут (Cicer arietinum)
Вигна (Vigna unduiculata)
Кормові боби (Vicia faba)
Каянус (Cajanus cajan)
Сочевиця (Lens culinaris)
Вика (Vicia sativa)
Люпин (Lupinus)
Воандзея (Voandzeja subterranea)
Інші зернові бобові (Pulses nec)

Роки
1961

1970

1980

1990

2000

2009

2009 до
1961, %

6479,2 8246,2 10681,4 14775,6 19349,6 26324,9 406,3
2072,2 3277,3
1048,3 1364,4
878,9 1097,1
536,0 669,8
674,7 622,2
86,7 135,1
362,0 338,9
180,0 165,9
66,4 79,2
141,1 169,9
47,9 56,9
2,3
2,6
282,7 266,9

6077,9
1267,2
1173,3
690,5
423,7
118,0
333,4
158,3
97,5
83,8
25,3
2,5
230,0

8178,7
1762,0
1510,8
1232,3
601,8
210,3
334,1
247,9
200,0
116,2
83,5
4,2
293,8

12115,0 18085,3
2636,2 2844,3
1512,0 1764,8
795,6 769,9
698,0 857,5
322,9 569,4
279,9 321,0
258,9 296,5
263,6 287,3
74,0
61,0
93,7
73,8
4,3
6,6
295,5 387,5
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872,8
271,3
200,8
143,6
127,1
656,7
88,7
164,7
432,7
43,2
154,1
287,0
137,1
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5. Інтенсивність біологічної фіксації азоту соєю і іншими зерновими
бобовими культурами, кг/га
Культури

Роки
1961 1970 1980 1990 2000 2009

Зернові бобові культури (Grain leguminous)
Зернові бобові культури, всього
62
73
82
100
(Grain leguminous, total)
Соя (Glycine max )
87
111 120 143
Арахіс (Arachis hipogeae)
63
70
69
89
Квасоля (Phaseolus vulgaris)
43
47
46
57
Горох (Pisum sativum)
71
86
98
126
Нут (Cicer arietivum)
57
61
44
60
Вигна (Vigna unduiculata)
36
24
34
37
Боби кормові (Vicia faba)
67
71
89
117
Каянус (Cajanus cajan)
66
55
52
60
Сочевиця (Lens culinaris)
41
45
46
62
Вика (Vicia sativa)
65
101
88
91
Люпин (Lupinus)
44
58
49
80
Воандзея
56
52
53
52
(Voandzeja subterranea)
Інші зернові бобові (Pulses nes)
44
51
43
54

2009 до
1961, %

117

136

219,4

163
113
59
124
69
43
110
64
68
79
71

183
121
70
125
79
48
128
62
79
115
107

210,3
192,1
162,8
176,1
138,6
133,3
191,0
93,9
192,7
176,9
243,2

60

56

100,0

67

93

211,4

Обсяги світової торгівлі цією культурою складають понад 99 млн т й
наближаються до торгівлі пшеницею (125 млн т), значно перевищують
торгівлю кукурудзою (92,4 млн т) і рисом (32,0 млн т). У наступні 10 років
виробництво сої прогнозується збільшити на 70—80 млн т, обсяги торгівлі
досягнуть обсягів пшениці.
На європейському континенті наша країна займає перше місце за обсягами виробництва сої. В Україні соєве поле розширюється, вона повноправно включається в сівозміни основних землеробських регіонів, є
стабілізуючим фактором росту виробництва зерна і зміцнення економіки.
Тепер соя вирощується в 24 областях із 25, а за 2001—2010 рр. її площа
збільшилася з 73 тис. га до 1038 тис. га, урожайність зросла – з 10,3 до
16,1 ц/га, виробництво – з 73 тис. т до 1677 тис. т. Кращі
сільськогосподарські підприємства одержують 48-50 ц/га сої. Рекордна
урожайність встановлена в 2006 р. в Полтавській області – 70 ц/га. Важливо, що в тих областях, сільськогосподарських підприємствах і фермерських господарствах, де соя вже займає 15—30% сівозмінної площі,
підвищується родючість ґрунту, стабільно нарощується виробництво зерна, зміцнюється економіка.
Соя має високі темпи і обсяги світового виробництва тому, що має
зростаючий попит на ринку, допомагає розв’язати такі насущні завдання:
1) збільшення виробництва зерна; 2) виробництво рослинного білка; 3) виробництво олії; 4) поповнення запасів ґрунтового азоту; 5) зміцнення еко-
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номіки. В перспективі масштаби світового виробництва і напряму використання цієї культури будуть розширюватися. За прогнозами, за наступні
роки її виробництво зросте на 78 млн т (рис. 1). Таких перспектив нарощування, мабуть, не має жодна сільськогосподарська культура.
300
280
260
240

млн. т

220
200
180
160
140
120
100
1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

На початок маркетингового року

Рис. 1. Світове використання сої і тенденція росту її виробництва
За останні 70 років ареал вирощування сої вийшов далеко за межі
старих районів соєсіяння Південно-Східної Азії на Захід, в країни Європи,
Північної Америки, Південної Америки і Африки. За даними ФАО, в
2010/2011 маркетинговому році основна кількість сої була вироблена в таких країнах: США – 90,6 млн т, Бразилія – 74,5, Аргентина – 49,5, Китай –
15,2, Індія – 9,6, Парагвай – 8,1, Канада – 4,3, Україна – 1,68, Болівія – 1,58,
Уругвай –1,62 млн т та ін. Для найбільших країн-виробників сої характерна досить значна спеціалізація і концентрація посівів цієї культури.
За прогнозами, в 2011/2012 маркетинговому році у світові ресурси
рослинного білка надійде 99,8 млн т соєвого білка, або більше ніж білка
м'яса, молока і яєць разом взятих. За обсягами виробництва білка соя
вийшла на перше місце у світі. Соєвий білок найдешевший і збалансований
за амінокислотним складом в арсеналі світових ресурсів рослинного білка.
Всі прямі витрати на її виробництво окупаються при переробці і реалізації
соєвої олії. За амінокислотним складом він наближається до білка тваринного походження. Використовується соя, соєвий білок, соєва олія та інші
соєві продукти для приготування близько 1000 страв.
У США соя вирощується, як основна зернова бобова культура,
біологічно фіксує близько 190 кг/га азоту із атмосфери, на всій площі –
5,4 млн т азоту, значну частину якого залишає після себе під кукурудзу,
яку висівають після неї. В цьому один із великих секретів того, що фермеКорми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69
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ри США під кукурудзу вносять невисоку дозу азотних добрив, а одержали
в 2009 р урожайність цієї культури по 103 ц/га, виробництво її досягло
334 млн т, сої відповідно – 29,6 ц/га і 91,5 млн т. Це сама продуктивна і
економічно вигідна коротко ротаційна сівозміна у світовому землеробстві.
Урожай кукурудзи, що після неї висівають, збільшується на 3—8 ц/га,
озимої пшениці – на 2,5—4, ячменю – на 4—6 ц/га.
Світова практика, зокрема США, Бразилії, Аргентини і Канади,
свідчить, що система землеробства No-till працює ефективно в коротко
ротаційній сівозміні «соя–кукурудза», де соя за рахунок біологічної
фіксації забезпечує на 60—80% свою потребу в азоті, покращує азотний
баланс ґрунту, є одним із кращих попередників. За рахунок біологічної
фіксації азоту соєю фермери США одержують 5,3 млн т цього поживного
елемента, Бразилії – 4, Аргентини – 2,8, Kитай – 1,6 млн. т, що аналогічно
роботі потужних заводів із виробництва азотних добрив і великими додатковими витратами на погрузку, транспортування, внесення в грунт,
підживлення посівів, тощо. До того ж, це важливий фактор біологізації
землеробства і підвищення урожайності культур у сівозмінах.
У країнах із високим рівнем освоєння системи землеробства No-till
частка сої до ріллі складає 18,0—50,0% і більше, вона є стабілізуючим
фактором підвищення продуктивності сівозміни. Варіювання урожайності
сої в ряді країн було в межах 15,0—29,6 ц/га, інтенсивності біологічної
фіксації азоту – 117—221 кг/га (табл. 5).
5. Площа ріллі і сої, її частка до ріллі, урожайність і інтенсивність біологічної фіксації азоту
Країна
США
Аргентина
Бразилія
Парагвай
Україна
Канада
Росія
У світі, всього

Площа ріллі, Площа сої, Частка сої до Урожайність
млн га
сої, ц/га
млн га
ріллі, %
170,5
32,0
61,0
4,2
32,5
45,1
121,6
1380,5

30,9
16,8
21,8
2,6
1,0
1,4
0,8
99,5

18,1
52,5
35,7
61,9
3,1
3,1
0,7
7,2

29,6
18,5
26,5
15,0
16,8
25,4
11,9
22,4

Інтенсивність
біологічної
фіксації азоту,
кг/га
221
144
206
117
131
198
86,9
175

Характерно, що 89% сої направляється на переробку і одержання соєвого шроту, соєвої олії, соєвого білкового концентрату і соєвого білкового
ізоляту, 4,6% – на харчові цілі, 3,1% – на кормові, 3,7% – інші. При переробці методом екстрагування з 1 т сої одержують 792 кг соєвого шроту,
178 кг соєвої олії, 30 кг втрати.
Світове виробництво соєвого шроту, який містить 44—48% білка, за
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1990 – 2010 рр. зросло з 68,8 млн т до 178 млн т, або у 2,6 разу. На світовий
ринок у 2009/2010 маркетинговому році надійшло 60,2 млн т соєвого шроту. Більше 98% шротів використовується переважно в складі комбікормів
для тварин і птиці як високобілковий інгредієнт. Найбільше соєвого шроту
використовують такі країни як Китай – 44,0 млн т, ЄС (25) – 32,9, США –
27,8, Бразилія – 13,4. Мексика – 4,4 млн т. За його рахунок розв’язується
проблема кормового білка. Якщо навіть умовно виключити таку кількість
соєвого шроту із білкових кормових ресурсів, то буде різкий спад виробництва мяса, молока, яєць. Кормового білка у такій кількості і якості немає
чим замінити.
Світове виробництво соєвої олії в 2010/2011 маркетинговому році
становило 42,2 млн т. Основними виробниками соєвої олії є: Китай – 10,0
млн т, США – 8,7, Аргентина – 7,4, Бразилія – 6,9, країни ЄС (27) – 2,5,
Індія – 1,74 млн.
На світовому ринку йде жвава торгівля соєю: її експортують – 94
країни, імпортують – 143. На світовий ринок в 2010/2011 маркетинговому
році надійшло: сої – 94,5 млн т, соєвої олії – 10,0 млн т, соєвого шроту –
60,9 млн т, соєвого соусу – 23,0 тис. т, соєвої пасти – 16,6 тис. т. Ціна сої
493 дол./т, соєвої олії – 1208, соєвого шроту – 400,5 дол./т. Експорт сої і
продуктів її переробки оцінюється в 84,8 млрд доларів. Географія і обсяги
торгівлі соєю і продуктами її переробки збільшуються. У зв’язку із зростаючою роллю сої в забезпеченні продовольчої безпеки, її називають
стратегічною культурою. В 2010/2011 маркетинговому році Китай
імпортує 60% сої, що надходить на світовий ринок.
Україна займає перше місце в Європі і восьме в світі за обсягами виробництва сої. За 2001—2010 рр. її площа збільшилася з 73 тис. га до
1038 тис. га, урожайність зросла – з 10,3 до 16,1 ц/га, виробництво – з 73
тис. т до 1677 тис. т. У перспективі її посіви можна розширитися до 4 млн
га, виробництво збільшити до 8,1 млн т. У нових регіонах Євразії –
Україна, Росія, Франція, Італія, Болгарія, Угорщина, Молдова, Бєларусь,
Казахстан, Узбекистан, Сербія та інші – можливе значне розширення виробництва сої, які мають сприятливі грунтові і кліматичні ресурси для
розширення її посівів в умовах субореального (помірного теплого) клімату.
Сукупно соя є стратегічною культурою у розв’язанні глобальної
продовольчої проблеми, представляє у світових ресурсах надзвичайно
важливе джерело рослинного білка і олії, є головним білковим
інгредієнтом при виробництві комбікормів, потужним біологічним
фіксатором азоту атмосфери, стабілізуючим фактором у сівозміні при
освоєнні сучасних систем землеробства.
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ГНУ ВИР Россельхозакадемии, г. Санкт-Петербург, Россия
КОЛЛЕКЦИЯ СОИ ВИР В НАЧАЛЕ 21-ГО ВЕКА: СОСТАВ И
ПОТЕНЦИАЛ СЕЛЕКЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Коллекция сои ВИР содержит 7000 образцов, из которых 6600 являются образцами культурной сои, а остальные относятся к однолетним
и многолетним дикорастущим видам рода Glycine. Разнообразие коллекции позволяет подбирать в ней материал для различных селекционных и
научных программ. Приведены примеры высокоурожайных сортов и образцов, перспективных для использования по овощному и кормовому направлениям, а так же сортов, адаптированных к северным зонам возделывания сои.
Ключевые слова: соя, коллекция, сохранение, генофонд, образцы,
продуктивность, белок.
В целях обеспечения национальной и мировой пищевой безопасности, рационализации кормопроизводства, создания экологически устойчивого сельского хозяйства необходимо осуществление селекции на возможно более широкой исходной генетической основе. Генофонд культурных
растений и их диких родичей, сохраняемый в коллекции ВИР – национального генбанка России, служит надежной основой для создания отечественных и зарубежных сортов возделываемых растений [1, 4].
Коллекция сои, являющаяся составной частью коллекций ВИР, обеспечивает сохранение, изучение и использование генетических ресурсов
рода Соя (Glycine Willd.). В коллекцию входит около 6600 образцов культурной сои (G. max (L.) Merr.), а также около 400 образцов дикорастущих
видов: уссурийской сои – G. soja Sieb. et Zucc., сои изящной – G. gracilis
Skvorts. и многолетних австралийских видов G. canescens F. J. Herm, G.
clandestina Wendl., G. tomentella Hayata, G. tabacina (Labill.) Benth., G.
microphylla (Benth.) Tindale. Методы работы с коллекцией, ее сохранения,
пополнения и изучения обобщены в «Методических указаниях…» [2].
Коллекция сои включает материал более чем из 70 стран (практически со всех территорий возделывания данной культуры). Основные страны, откуда поступал материал, это США, Китай, Канада, страны Западной
и Восточной Европы, Корея и Япония, а так же различные части России. В
меньшем количестве имеется материал из Латинской Америки, Африки,
20
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Австралии, Индии и Индокитая, из стран Центральной и Передней Азии и
Закавказья.
Коллекция содержит 1200 образцов, происходящих с территории
России. Наибольшее их количество (914) происходит с территории Дальневосточного региона (Амурской области, Приморского и Хабаровского
краев). Из них 625 являются образцами культурной сои, 318 относятся к
уссурийской сое и два к сое изящной. Из Европейской части России в коллекции имеется 286 образцов. Основная их часть (160) была получена в
Краснодарском крае, где селекция сои начала развиваться еще в довоенные
годы, и по настоящее время постоянно создаются новые сорта. По 10 – 20
образцов имеют своим происхождением Саратовскую, Волгоградскую,
Воронежскую, Московскую, Ленинградскую области и республику Северная Осетия-Алания. По одному – шесть образцов происходят из Ульяновской, Брянской, Орловской, Белгородской, Омской, Рязанской, Ростовской,
Самарской областей Ставропольского края, Чувашской и КабардиноБалкарской республик. Из Сибирского региона в коллекции имеется только 8 образцов, происходящих из Новосибирской и Кемеровской областей и
Алтайского края.
Коллекция сои формировалась с первых лет существования института. До 1930 года поступило три тысячи образцов, а с 1930 по 1940 г около
одной тысячи. Все последующие годы коллекция постоянно пополнялась.
С 1941 по 1950 год поступило 534 образца, с 1951 по 1960—1042, с 1961 по
1970—740, с 1971 по 1980—1488, с 1981 по 1990—2115, с 1991 по 2000—
776, с 2001 по 2010—570 образцов. Материал ранних лет поступления
представляет особую ценность, так как в его составе возможно выявление
форм с генами адаптивности и устойчивости к различным неблагоприятным факторам, позднее утраченных при селекции сортов для условий интенсивного земледелия. Новый материал, наоборот, отражает последние
достижения селекции сои в мировом масштабе.
С территории Украины в коллекции ВИР имеется 245 образцов, являющихся сортами научной селекции, селекционным материалом и, в небольшом количестве местными сортами. Для 14 образцов точное происхождение не зафиксировано. Остальные образцы распределяются по областям следующим образом: Кировоградская (47 образцов), Харьковская (41),
Киевская (35), Одесская (26), Черновицкая (21), Херсонская (14), Днепропетровская (8), Винницкая (5), Хмельницкая (3), Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Луганская (по два образца), Донецкая, Закарпатская, Черкасская области (по одному образцу). Благодаря сотрудничеству
селекцентров, оригинаторами некоторых сортов являются учреждения нескольких областей Украины одновременно.
Первый образец с территории Украины был включен в коллекцию
ВИР в 1921 г. Этот образец был передан из Подольской губернии (теперь
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Хмельницкая область) семенами урожая 1909 года. В 1923 году, через Московскую сельскохозяйственную выставку, поступили образцы из Днепропетровской и Полтавской областей. В последние годы происходит активное пополнение коллекции ВИР украинскими образцами. За последнее десятилетие в коллекцию ВИР было включено более 100 образцов (сортов и
селекционного материала) созданных в селекцентрах Украины.
Часть из поступивших в разное время в коллекцию образцов не сохранилась. Особенно много образцов было утрачено в войну, когда, из-за
перерыва в пересевах, большая часть образцов утратила всхожесть. Среди
образцов, более поздних лет поступления, сохранность значительно выше.
Этому в значительной степени способствует использование возможностей
хранения в контролируемых низкотемпературных условиях. Но и в последующие годы, некоторая убыль образцов в коллекции происходила. После
распада СССР и прекращения пересевов коллекции в Узбекистане, из коллекции, после истечения сроков хранения, выпали наиболее позднеспелые
образцы.
В настоящее время в России поддержание всхожести образцов коллекции сои осуществляется на Дальневосточной (в Приморском крае), на
Кубанской и Адлерской (в Краснодарском крае) опытных станциях ВИР.
Очень эффективным является поддержание и размножение наиболее скороспелых образцов сои на Устимовской опытной станции Института растениеводства им. В. Я. Юрьева HААН. На всех станциях ВИР производится плановое изучение образцов. Кроме того, значительная часть образцов
коллекции изучалась в организациях, не входящих в систему ВИР, в том
числе в организациях Амурской области, Поволжья, Молдавии и Белоруссии. На Украине изучение образцов коллекции ВИР было выполнено в
Одессе в Селекционно-генетическом институте. Результаты изучения образцов представлены в 17 каталогах и перечнях, опубликованных с 1972 по
2008 гг. На их основе созданы оценочные БД, оптимизирующие работу с
коллекцией. Многие организации проводят самостоятельные исследования с наборами образцов из коллекции ВИР и выявляют образцы с необходимыми признаками (устойчивостью к неблагоприятным факторам, оптимальным для определенных целей химическим составом, повышенной
способностью к симбиотической азотофиксации и т. д.). Используется
коллекция и в эволюционных, физиологических и других научных исследованиях.
Основным хозяйственно ценным признаком сои является семенная
продуктивность. Из образцов, изученных за последнее десятилетие на Кубанской опытной станции ВИР, по этому признаку выделились следующие
сорта и образцы: Romea (из Италии), Feedor, Kador (из Франции), T-270 H,
T-285, T-290 H, T-276, Pioneer 3981, Winehester, MV 3267 (из США),
Danubian – из Румынии, Цзи-ти 4, Dan Dou 3, 284 – из Китая, Kirsches
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Stamm 2026 – из Германии. Из образцов Российской селекции наиболее
продуктивными являются сорта Приморская 1114 и Приморская 1111 из
Приморского НИИСХ и Армавирская 11 из ВНИИМК. Из Украинских образцов в условиях Краснодарского края высоко продуктивным показали
себя сорта Изумрудная, Деймос, Подолянка, Ника, Подильска-1, Подильска-416, Сонячна.
Главной качественной характеристикой семян сои, является процентное содержание белка. У большей части коммерческих сортов содержание белка в семенах колеблется от 35 до 45 %. В мировом генофонде
имеются образцы, способные содержать в семенах до 55 % (59%) белка.
Максимальные значения этого признака не являются устойчивыми, поэтому представляет интерес образцы, устойчиво сохраняющие высокое содержание белка в семенах в различных условиях выращивания. Были выявлены образцы, показавшие высокую белковость при выращивании в различных географических зонах, что указывает на устойчивость проявления
у них данного признака. Это образцы: Reaz 20-46-233 (из Алжира), Щара
(из Белоруссии), Balvanska (из Венгрии), Tokio vert (из Германии), к-4909
(из Канады), Зеленые бобы, к-4713, Хэ-ти (из Китая), R-11/17-76 (из Польши), Амурская 402 (из Амурской области России), Днепровская 2, Терезинская 2, Черновицкая 2 (из Украины), Grignon 48 (из Франции),
Holesavska, Bulharska, Giesenska rana Zlta, Vilenska 18297, Rana (из Чехии),
Koganeshiro (из Японии). Исторически соя ценилась как масличная культура, поэтому были созданы сорта с высоким содержанием масла. Селекция на повышение содержания белка привела к некоторому снижению содержания масла, поэтому современные сорта редко имеют больше 20%
масла в семенах. Из образцов, поступивших в коллекцию в последние годы, содержание масла выше 25% показал образец MV 3267 (из США).
Достаточно перспективно использование сои на зеленый корм, так
как использование зеленой массы сои эффективно при кормлении любых
видов сельскохозяйственных животных и птиц. Еще в 50-е годы в государственном районировании СССР указывались сорта сои, рекомендуемые на
корм и зеленое удобрение (Амурская бурая 57, Амурская черная 116,
Амурская 262, Уссурийская 154). Эти образцы сохраняются в коллекции
ВИР.
В условиях Кубанской опытной станции коллекцию изучали по продуктивности и качеству зеленой массы. Наиболее продуктивными из зеленоукосных были образцы из России – к-3823 и Гунджулинская 529 (из
Приморского края), ДВИЗ 13563 (из Хабаровского края), ВНИИМК 9186
(из Краснодарского края), а так же образцы - кк-2297, 2880, 4712 (из Китая), Fred и Sloan (из Франции), CN 210 (из США). Из образцов сенного
направления использования более продуктивными являлись сорта Вытка 1
(из Украины) и образцы ГуньЛинь 685 и к-5673 (из Китая). Среди силосКорми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69

23

ных образцов выделились образцы Ssuli-pin-chien-pai-ma и к-782 (из Китая), Maxum 3 (из Чехословакии), Higo musume (из Японии), Swift (из
США), ISZ-10 и ISZ 13 (из Венгрии), к-532 и Уссурийская 684 (из Приморского края России). Новые сорта для смешанных посевов с кукурузой –
Лиана и Трембита, созданы в России во ВНИИМК.
Кормовое направление выращивания сои может быть продвинуто к
северу, так как даже в условиях Ленинградской области, соя дает высокий
урожай зеленой массы хорошего качественного состава [6].
Использование сои как овощной культуры является традиционным
для стран Восточной Азии, а в последние годы развивается в Европе,
Америке и в России. Основной вариант овощного использования сои, это
употребление в пищу семян из зеленых бобов. Предпочтительными являются крупносеменные сорта (например, кк-10113, 10450, 10469, 10494,
1049, 10918 из Японии), масса 1000 семян которых превышает 400 г, но
могут использоваться и обычные сорта зернового типа. Это направление
может быть полезным не только в промышленных масштабах, но и в индивидуальном огородничестве, в том числе и в достаточно северных районах.
При использовании по овощному направлению сухого зерна сои, его разваривают и консервируют. Рекомендуется использовать специальные сорта
с улучшенными вкусовыми качествами зерна, например Астра, Веста, Вилана и Фора селекции ВНИИМК. Проростки для овощного использования
получают из мелкосеменных сортов (с массой 1000 семян около 70 г). Подобные образцы, можно подобрать как из современных селекционных сортов, так и из образцов, давно поступивших в коллекцию.
Частью коллекции ВИР является генетическая коллекция (ГК). В ней
насчитывается 215 образцов, у которых идентифицировано около 160 генов. В основной своей части ГК сои ВИР является производной от ГК
Американского департамента сельского хозяйства. В ГК сои ВИР имеются
образцы с генами, определяющими различные морфологические и важные
для селекции признаки [3].
Для России одним из реальных путей расширения агрономических
ареалов, является «осеверение» земледелия. Согласно Российскому государственному реестру селекционных достижений на 2010 г в России допущено для промышленного использования 96 сортов. Из них, традиционных для выращивания сои регионов (Дальневосточного и Северокавказского) допущен 61 сорт, а для более северных областей – 41. Максимальную адаптированность к более северным для сои регионами возделывания
показывают сорта Светлая (Рязанского НИИСХ) и Припять (ООО «СояСевер», Белоруссия), районированные для южных областей СевероЗападного региона России. В связи с наблюдающимися в последние десятилетия тенденциями «осеверения» сои в России сформировался интерес
селекционеров к исходному материалу для этих целей. Для выявления та24
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кого материала в генофонде сои в течение ряда лет проводился скрининг в
условиях Ленинградской области. Из изученных 1238 скороспелых образцов сои было выделено 232 образца, достигающих в условиях изучения
полного налива семян и имеющие после досушивания массу 1000 семян от
110 до 260 г, при их высокой полевой и лабораторной всхожести. Эти образцы являются носителями признаков скороспелости, слабой фотопериодической чувствительности и низкой требовательности к сумме температур за период вегетации [5].
Таким образом, в коллекции ВИР сохраняется мировое разнообразие
как генотипов рода Glycine. Эта коллекция активно используется учеными
и селекционерами России и других стран, так как в ней имеются образцы,
практически для любых селекционных программ и научных исследований.
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СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ УЛУЧШЕНИЕ СОИ НА
ЮГЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ (обзор)
На основе структурного рекомбиногенеза гомологичных хромосом у
автополиплоидов сои при их мультивалентной конъюгации и асимметричном кроссинговере, вызывающем генетические рекомбинации признаков у
возвратных диплоидов (реплоидов), разработана методика, позволяющая
получать формы сои с редкими или отсутствующими в естественном генофонде вида признаками.
Разработаны теория и практическая реализация создания высокопродуктивных сортов сои путём передачи от родительской формы, несущей полулетальную мутацию, накопленного комплекса компенсирующих
генов (ККГ) и закрепление его в гомозиготном потомстве, а также эффективная методика отбора линий в гибридных популяциях, обеспечивающая повышение продуктивности вновь создаваемых ККГ-сортов сои.
Ключевые слова: Соя, урожайность, продуктивность, сорта, вегетационный период, гибридизация, опыление.
Европейский юг России на широтах 43—46° северной широты благоприятен для возделывания сои. Сумма эффективных температур до 3200°С
обеспечивает успешное вызревание в этом регионе сортов сои 2 и 3 групп
созревания, однако, на большинстве площадей выращиваются сорта не более 1 группы созревания. Несмотря на обилие тепла главным погодным
фактором, лимитирующим получение высоких и стабильных по годам урожаев сои, является дефицит влаги во второй половине лета, совпадающий с
критическими по водопотреблению фазами цветения и налива бобов. По
этой причине урожаи сои на юге европейской части России варьируют в
широком пределе и главной задачей селекции является создание сортов,
адаптированных к воднодефицитному стрессу [1].
В последние годы для возделывания на юге европейской России используются сорта сои с вегетационным периодом 90—100 дней (группа
00), 105—110 дней (группа 0) и 115—120 дней (группа 1). Сорта 00 и 0
групп используются как сорта продолжительного срока сева. Они позво26
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ляют высевать сою непрерывно в течение 80 дней, начиная с 20 апреля и
заканчивая 10 июля. Используя эти сорта возможно выращивание сои в качестве основной культуры, а также при посеве второй культурой после
уборки кормовых культур или озимого ячменя. В настоящее время в производстве используются раннеспелые сорта Лира и Славия (00 группа),
Дельта и Альба (0 группа).
Сорта 1-й группы созревания в условиях юга России занимают в
общей посевной площади сои 70—80 %. Период вегетации этих сортов
обеспечивает получение максимально возможных урожаев семян и проведение уборки сои во второй третьей декадах сентября, что исключает применение десикации и искусственной послеуборочной досушки, а также позволяет использовать сою в качестве предшественника озимых колосовых
культур. Во ВНИИМК выведены и предлагаются для широкого использования сорта сои 1-й группы созревания Лань, Вилана, Рента и Парма.
Среди всех сортов сои самым распространённым в южноевропейском регионе России является сорт Вилана. В последние годы сорт
высевается на площади 100—120 тысяч гектаров или на 50—60 % всех
площадей, отводимых под сою. Сорт характеризуется высоким потенциалом урожайности и, одновременно, повышенной устойчивостью к засухе.
В благоприятном по количеству осадков 2004 году в Краснодарском крае
при выращивании по обычной технологии урожайность семян сорта Вилана на площади 114 гектаров составила 4,63 т/га. В 2008 году при выращивании в рисовых чеках (без полива) сорт Вилана на площади 30 га сформировал урожайность семян 5,51 т/га.
Анализ урожайности сортов сои конкурсного сортоиспытания
ВНИИМК за период с 1961 по 2010 годы показывает, что в селекции этой
культуры достигнут существенный генетический прогресс. Средняя продолжительность периода вегетации сортов сои в результате селекции сократилась со 136 дней (в 1971—1975 годы) до 103 дней (в настоящее время). Наряду с сокращением вегетационного периода произошло существенное увеличение урожайности семян. Так, если в среднем в 1961—1965
годах сорта сои, изучавшиеся в конкурсном сортоиспытании, имели урожайность семян 1,21 т/га, то в последние три года этот показатель увеличился до 2,31 т/га. Следовательно, современные сорта сои на 91 % урожайнее по сравнению с сортами начального периода. Расчёты показывают, что
прирост урожайности за 49 лет селекционно-генетического улучшения сои
составил 1,89 % в год или 22,9 кг.
Для выявления признаков, обеспечивающих современным сортам
сои повышенную адаптивность к выращиванию в условиях юга России
(хорошее увлажнение в мае-июне и засуха в июле-августе), проведено изучение их в сравнении сортами, созданными в 70—80-е годы прошлого столетия [2]. Фактически полученная в среднем за 5 лет урожайность совреКорми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69
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менных сортов 1 группы созревания Вилана и Рента составила 288 и
270 г/м2, у сортов предшествующего периода селекции Кубань и ВНИИМК
3895 – 216 и 228 г/м2 соответственно. Эти данные свидетельствуют о различной степени адаптивности сортов сои к складывающимся условиям выращивания.
В процессе сравнения установлено, что характерной особенностью
современных сортов является умеренный вегетативный рост в период до
наступления цветения. Медленно растущие растения экономно расходуют
влагу на вегетативный рост в начале вегетации, тем самым резервируют её
для формирования и налива бобов. Несмотря на сниженные темпы накопления вегетативной массы в начальный период современные сорта 1 группы созревания характеризуются коротким периодом прохождения стадий
«VC–R1», в результате чего у них первые цветки на растениях образовываются уже через 40—41 день после появления всходов. У менее адаптивных «старых» сортов, имеющих такой же вегетационный период, во все
годы наблюдений стадия R1 наступает позже современных сортов на 6—
11 дней.
Важным селекционным признаком, обеспечивающим адаптивность
сортов сои к выращиванию при недостаточном увлажнении, является увеличенная продолжительность фазы цветения. Установлено, что у современных адаптивных сортов сои образование цветков на растениях продолжается в течение 37—40 дней, в то время как у сортов предыдущего периода селекции эта фаза длится 22—33 дня.
Выявлена отрицательная связь между урожайностью семян и площадью листовой поверхности растений. Причины такой связи заключаются в
том, что уменьшение ассимилирующей поверхности снижает расход пластических веществ на построение тканей листа и дыхание, снижает коэффициент транспирации (за счёт сокращения площади испаряющей поверхности), а также уменьшает конкуренцию между вегетативными и генеративными органами за продукты фотосинтеза и воду. При этом уменьшение
листовой поверхности не ухудшает запасающих функций листа. У высокоурожайных, но менее облиственных сортов сои, отмечено закономерное
утолщение листовых пластинок, о чём свидетельствует их удельная поверхностная плотность.
Признаками адаптивного типа растения сои, предназначенного для
выращивания на юге европейской части России, также является увеличенная до 100—115 см высота растений, сопряжённая с глубоко проникающей
корневой системой. Наиболее чётко связь урожайности семян с высотой
растений проявляется в годы с дефицитом осадков в критические фазы.
Анализ большого количества селекционных линий и сортов показал, что
корреляция между урожайностью семян и высотой растений в засушливые
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годы составляет +0,72, а при оптимальном увлажнении связь между признаками несущественна (-0,18…-0,31).
Основным методом создания исходного материала для селекции сои
во ВНИИМК является межсортовая гибридизация. Скрещивания проводятся по разработанной методике с использованием частичной кастрации.
Удача скрещиваний в среднем по годам составляет от 9,4 до 31,2 %. В зависимости от комбинации родительских форм завязываемость бобов при
искусственном опылении цветков варьирует от 0 до 90 %.
Во ВНИИМК проведены исследования по изучению явления естественного перекрестного опыления у сои и его практическому использованию для получения гибридных растений культуры в селекционных целях.
При анализе большого количества экспериментального материала установлено, что величина естественной гибридизации у сои на юге европейской части России составляет от 0,04 до 0,58 %. В процессе исследований
выявлены биотические и абиотические факторы, влияющие на величину
ауткроссинга, разработаны схема подбора родительских компонентов на
основе генетических маркеров и организационная схема питомника направленного переопыления. Для выявления гибридных растений сои, полученных в результате естественного перекрёстного опыления, предложен
эффективный лабораторный экспресс-метод [3].
В качестве исходного материала для селекции во ВНИИМК также
используются возвратные диплоиды (реплоиды), полученные в результате
искусственной полипоидизации. В процессе исследования этой проблемы
разработаны основные положения теории полиплоидной рекомбинации
генома, основанные на структурном рекомбиногенезе гомологичных хромосом у автополиплоидов сои при их мультивалентной конъюгации и
предполагаемом ассиметричном кроссинговере, вызывающем генетически
детерминированные изменения в фенотипе возвратных диплоидов (реплоидов) по морфологическим и биохимическим признакам. Экспериментально получены реплоиды, отличающиеся от исходных форм по качественным (количество листочков в сложном листе сои, окраска створок боба,
цвет опушения и венчика цветка, характер ветвления) и по количественным признакам (вегетационный период, высота растений, размеры бобов и
семян и их масса). У отдельных полиплоидов и реплоидов были обнаружены очень редкие для сои признаки – 5-листочковость и упрощённый лист,
состоящий из одной или двух листовых пластинок. Особый интерес представляет использование реплоидов при селекции на улучшение биохимического состава семян, в том числе по содержанию белка, трипсинингибирующей активности и жирнокислотному составу масла [4].
В последние годы во ВНИИМК теоретически обоснован и практически используется эффективный способ селекционно-генетического улучшения сои по продуктивности, основанный на использовании уникальных роКорми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69
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дительских форм, имеющих в генотипе комплекс компенсирующих генов
(ККГ). Основными элементами используемого способа являются поиск и
идентификация источников ККГ, а также схема работы с гибридным материалом, обеспечивающая достижение суммарного положительного эффекта
этого комплекса на фоне отсутствия ККГ-образующей полулетальной мутации в гомозиготном потомстве [5].
Идентификация источников ККГ сои проводится в 2 этапа: 1 – цитогенетический анализ по наличию нарушений в митотическом цикле; 2 –
гибридологический анализ при вовлечении в скрещивания предварительно
выбранных сортообразцов. Установлено, что морфологически не проявляющаяся скомпенсированная полулетальная мутация оказывает дестабилизирующее действие на отдельные стадии митогического цикла и у сортообразцов-источников ККГ частота нарушений митотического цикла может достигать 15—25 % от общего числа соматических клеток, находящихся в стадии метафазы и анафазы. Для подтверждения принадлежности
предварительно выделенных сортообразцов к источникам ККГ используется гибридологический анализ. Заключение делается по проявлению полулетальных рецессивных мутаций на фоне нормальной жизнеспособности
и отсутствия явных признаков угнетения. Такое сочетание свидетельствует
о наличии у сортообразца активного ККГ-комплекса, эффективно нейтрализующего полулетальную мутацию. Для использования в селекции во
ВНИИМК выделены три сортообразца, обладающих ККГ-эффектом.
Для получения исходного материала для селекции источники ККГ
скрещиваются с неродственными сортами того же вида, адаптированными
к местным условиям произрастания. В поколении F1 исходная рецессивная
гомозиготная мутация ll переходит в гетерозиготное состояние и фенотипически не проявляется, а одинарный, но скоординированный блок ККГ
оказывает аддитивное положительное влияние на гибридный организм,
обеспечивая повышенную жизнеспособность (мощный гетерозис). При пересеве в гибридных поколениях F2-F5 отбираются растения только одного
фенотипического класса с положительными трансгрессиями по признакам
ККГ-модели до достижения гомогенности. С использованием нового способа создан обширный селекционный материал, на основе которого выведены высокопродуктивные сорта сои: Вилана, Рента, Дельта и другие.
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ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт сои
ИТОГИ КООРДИНАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ ПО СОЕ ЗОНЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И СИБИРИ
Представлены результаты исследований научных учреждений зоны
Дальнего Востока и Сибири по селекции, генетике, микробиологии, семеноводству и технологиям возделывания сои, полученные по итогам выполнения Межведомственной координационной программы фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по научному обеспечению
агропромышленного комплекса Российской Федерации на 2006—2010 гг.
Ключевые слова: соя, координация, сорта, биотехнологические и
физиологические методы, селекция, генетика.
Дальневосточный регион по федеральной специализации является
основным производителем сои в Российской Федерации. Посевная площадь здесь ежегодно возрастает и в ближайшие 5 лет достигнет 800 тыс. га
с валовым сбором зерна до 1 млн тонн, что равнозначно 300—350 тыс.
тоннам растительного белка с полным набором незаменимых аминокислот [1]. Расширение производства сои позволит решить проблему дефицита белка как в кормопроизводстве, так и в питании населения. Вместе с
тем, обеспечить рост урожайности культуры возможно только на основе
использования высокопродуктивных сортов, адаптированных к почвенноклиматическим условиям зон возделывания и современных экономически
выгодных технологий их возделывания. Поэтому огромную роль играет
научное обеспечение соеводства в Дальневосточном и Сибирском регионах, которое осуществляется научными учреждениями независимо от их
ведомственной принадлежности. Координацию НИР по селекции, генетике, микробиологии, семеноводству и технологиям возделывания культуры
осуществляет ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт
сои в рамках Межведомственной координационной программы по научному обеспечению развития АПК Российской Федерации на 2006—2010 гг. В
реализации программы приняли участие 8 НИИ Россельхозакадемии, 3 –
Российской академии наук, 3 ВУЗа. Целью исследований было создание
высокопродуктивных сортов сои для условий с ограниченными тепловыми
ресурсами и комплексной устойчивостью к основным патогенам на основе
изучения генофонда культурной и дикой сои, использования усовершенст32
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вованных методов селекции, разработка и усовершенствование технологий
возделывания сои с использованием природных и техногенных ресурсов.
Материалы и методики исследований. При проведении научноисследовательских работ были использованы методы генетического анализа наследования морфологических и количественных признаков в F1-F2 по
А. А. Ала, В. А. Тильба [2], гибридологический и цитологический, культуры тканей и органов, метод агробактериального переноса генетических
конструкций, метод прямого переноса с помощью генной пушки в ядерный и хлоропластный геномы [4, 5, 6], экспериментальный и индуцированный мутагенез, внутривидовая и межвидовая гибридизации. Определение показателей фотосинтетической и симбиотической деятельности в полевых опытах проводили по методу А. А. Ничипоровича [3]. Химические и
биохимические анализы выполняли по общепринятым методикам и ГОСТам с применением ИК-сканера NIR-4250, комплекта оборудования для
проведения ПЦР-анализа ДНК, спектрофотоколориметра Спекол-21, термостатированной качалки, центрифуги, ламинарного и пылезащитного
боксов, микроскопов МБИ 15 и Биолар, биобаллистической пушки, пламенного фотометра, ионометров.
Для проведения полевых исследований по селекции, семеноводству
и технологиям возделывания сои учреждения располагали пахотными землями, сельскохозяйственными орудиями для обработки почвы и уходу за
посевами, сеялками ССФК-7, СН-16, СЗ-3,6, комбайнами, в т.ч. малогабаритными Sampo 130, Sampo 500, John Deer.
Результаты исследований. В научных учреждениях Дальнего Востока и Сибири сосредоточены обширные генетические коллекции растений
культурной и дикой сои, которые постоянно пополняются и изучаются. Во
ВНИИ сои генофонд насчитывает более 3 тыс. номеров, в т. ч. более 1,5
тыс. представлены формами дикой сои. За 2006—2010 гг. создано четыре
генетических коллекции, включающих 230 сортообразцов, в том числе 30
форм дикого вида. В результате изучения генетического разнообразия сои
научными учреждениями Дальнего Востока и Сибири выявлено 73 источника разных групп спелости, из которых 31 очень ранней спелости (77—80
дней); 63 – высокой урожайности; 27 – высокого прикрепления нижнего
боба. Создан новый гибридный материал, выделено более 600 гибридных
популяций и около 38000 элитных растений. Отобрано 8300 константных
форм, около 450 сортообразцов с различным морфотипом, устойчивостью
к болезням, растрескиванию и низким осенним температурам. Получено
около 400 новых сортообразцов для предварительного и 300 – для конкурсного сортоиспытания.
Во ВНИИ сои методом трансформации генов от диких форм к культурной сое за 5 лет выведено 10 сортов сои. В Приморском НИИСХ методом органогенеза получено 68 регенерантов, выделены 6 линий, превосхоКорми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69

33

дящие исходные формы как по устойчивости к фитопатогенам, так и по
признакам структуры урожая и надземной части растения. При участии
Биолого-почвенного института ДВО РАН получены 2 сомаклональные линии, которые отнесены к классу устойчивых к фитопатогенам, 1 сомаклональная линия сои, выделившаяся по комплексу признаков находится в
конкурсном сортоиспытании. Проведен молекулярно-генетический анализ
более 30 сомаклонов сои. Получено семенное потомство более 300 регенерантов (R1) одиннадцати исходных форм сои, культивированных in vitro
на средах с различной концентрацией ионов цинка и меди. Во ВНИИ сои
совместно с Институтом цитологии и генетики СО РАН созданы генетические конструкции для экспрессии и методы переноса чужеродных генов в
хлоропластный геном сои, выделены клеточные линии трёх сортов сои,
охарактеризованные по морфологическому потенциалу в культуре тканей.
За последние пять лет НИУ Дальнего Востока и Сибири создано 25
сортов сои, 4 из которых занесены в реестр селекционных достижений и
рекомендованы к использованию, 21 находятся в Госсортоиспытании, ведется первичное семеноводство новых сортов.
В научных учреждениях Дальнего Востока и Сибири для новых районированных сортов сои разработаны адаптивные технологии возделывания на основе оптимизации фотосинтетической деятельности и рационального использования почвенных ресурсов и средств защиты растений, обеспечивающие повышение урожайности на 10…15 %; рациональная система
размещения посевов новых сортов сои с учетом отзывчивости на изменение условий их произрастания. В условиях Западной Сибири разработаны
приемы использования минеральных, бактериальных удобрений и биологически активных веществ при возделывании сои.
В ходе исследований по разработке приемов интенсификации симбиотической азотфиксации во ВНИИ сои изучаются свойства штаммов видов B. japonicum и S. Fredii. Получены положительные решения о выдаче
патента на 4 новых штамма клубеньковых бактерий сои. Разработана методика определения размеров симбиотической азотфиксации на основе использования сои, не образующей клубеньки на корнях.
При разработке системы мероприятий по защите сои от сорняков,
болезней и вредителей в НИУ Дальнего Востока и Сибири определена эффективность более 30 пестицидов, биологически активных веществ и их
смесей. В Дальневосточном НИИ защиты растений разработаны технологии применения гербицида фабиан до всходов и по вегетирующим посевам
сои, граминицидов Миура и Граминион в борьбе с пыреем ползучим, регламенты применения препаратов В AS 673, Платун против комплекса возбудителей болезней сои. Во ВНИИ сои установлено решающее влияние
климатических условий на видовой состав, численность и вредоносность
энтомофауны. Выявлена зависимость степени повреждения сои от разме34
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щения ее посевов в севообороте и определены экономические пороги вредоносности основных фитофагов сои. Разработаны методы фитосанитарного мониторинга и прогноза численности фитофагов, обеспечивающие
объективную оценку и снижение трудоемкости учета.
Дальневосточным НИИ механизации и электрификации сельского
хозяйства при участии Дальневосточного госагроуниверситета и ВНИИ
сои разработаны технологии уборки соломы сои и технические средства к
ним; обоснованы и разработаны почвообрабатывающие агрегаты для почвозащитного земледелия Дальнего Востока при возделывании сои. Созданы: машина многофункциональная универсальная со сменными комбинированными сошниками для посева сои широкополосным способом и полосным способом однодисковыми комбинированными сошниками, шарнирно-пружинная борона для ухода за посевами и почвообрабатывающее
орудие роторного типа с активным приводом рабочих органов для обработки сидеральных паров и залежных земель под посев сои. По результатам исследований получено 22 патента на изобретения
ВНИИ сои, как координатор НИР по сое зоны Дальнего Востока и
Сибири, оказывал методическую помощь НИУ– соисполнителям межведомственной координационной программы посредством рассылки научной
литературы, образцов семян скороспелых сортов, форм и гибридов сои, организовал и провел 2 координационных совещания зоны Дальнего Востока
и Сибири, школу-семинар для молодых ученых по актуальным проблемам
биологии, селекции и возделывания полевых культур. На базе ВНИИ сои
проведены региональные научно-практические конференции: «Проблемы
и перспективы семеноводства полевых культур в Дальневосточном и Сибирском регионах» и «Исследования молодых ученых – основа развития
АПК Дальнего Востока», международная научно-практическая конференция
«Аграрные
проблемы
соесеющих
территорий
АзиатскоТихоокеанского региона». Совместно с НИИ физиологии и патологии дыхания СО РАМН организована и проведена региональная межведомственная научно-практическая конференция с международным участием «Современные проблемы исследований в биологии», в которой приняли участие научные учреждения системы РАН, РАСХН, РАМН, Минобрнауки,
НИИСХ округа Хэйхэ (КНР), преподаватели Дальневосточного высшего
военно-командного училища.
Выводы. Основное внимание при выполнении координационной
программы фундаментальных и приоритетных прикладных исследований
по научному обеспечению отрасли соеводства в зоне Дальнего Востока и
Сибири в 2006—2010 гг. было уделено дальнейшему улучшению свойств
сортов культурной сои за счет вовлечения в селекционный процесс ее диких сородичей, использования биотехнологических и физиологических методов. Результатом многолетней работы селекционеров, генетиков и биоКорми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69
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технологов стало сохранение и пополнение новыми образцами, формами и
сортами генетических и селекционных коллекций сои. Созданы новые высокопродуктивные сорта с комплексом устойчивости к основным патогенам, высокими пищевыми качествами, реализующие свой биопотенциал в
условиях зон возделывания. Разработаны и осваиваются региональные
технологии возделывания сои, обеспечивающие ресурсосбережение, высокую рентабельность и экологическую безопасность. Совершенствуется
система семеноводства и сортообновления, ведется работа, направленная
на повышение качества семян. Разработанные рекомендации по эффективному использованию ризобий сои, регуляторов роста растений, макро- и
микроудобрений позволят оптимизировать симбиотическую и фотосинтетическую деятельность посевов, сохранить плодородие почвы в соевозерновых севооборотах, что обеспечит повышение зерновой продуктивности сои на 20—30 %.
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МЕТОДИ СТВОРЕННЯ СОРТІВ СОЇ З ПОКРАЩЕНИМ
БІОХІМІЧНИМ СКЛАДОМ НАСІННЯ
Наведені результати селекційної роботи по створенню
високобілкових сортів сої з підвищеним рівнем насіннєвої продуктивності.
Показані можливості поєднання обох цих показників у одному генотипі.
Шляхом гібридизації географічно і генетично віддалених форм вивели сорти з вмістом білка в насінні 39—41%, які занесені до державного реєстру
рослин України. Обговорені методичні питання подальшого збільшення
вмісту білка в насінні сої селекційним шляхом.
Соя є головною білково-олійною культурою світу, посівні площі якої
перевищують 100 млн гектарів. Суттєве збільшення виробництва культури
в останні роки має місце і в Україні. Якщо у 2002 році її висівали на площі
близько 100 тис. гектарів, то у 2010—2011 роках нею зайняли більше 1 млн
гектарів. Така динаміка виробництва обумовлена високою цінністю її насіння, яке містить багато збалансованого за амінокислотним складом білка
і досить цінну олію. За цими показниками соя є унікальною культурою.
Крім того, в симбіозі із бульбочковими бактеріями вона здатна за вегетаційний період зв’язати з повітря на одному гектарі 100—120 кг азоту. Враховуючи цінний склад насіння, на сьогоднішній день культура складає основу як рослинного білка, так і харчової олії.
Незважаючи на високі кормові й харчові якості насіння сої, у світі
проводяться інтенсивні наукові дослідження, направлені на поліпшення
біохімічного його складу. Так в останньому десятиріччі генетикоселекційними методами створені безінгібіторні лінії, виділений ряд форм
зі зміненим жирнокислотним складом олії, виявлені колекційні сортозразки, у яких частково або повністю відсутня ліпоксигеназна активність.
На сьогоднішній день найбільш актуальним напрямом такої діяльності є підвищення білка в насінні, оскільки майже у всіх країнах світу відчувається його дефіцит. Завдання нашого дослідження полягає в аналізі мінливості основних компонентів соєвого насіння, а також деяких факторів,
які впливають на його кормові та харчові якості. Серед останніх суттєве
значення мають інгібітори трипсину і уреазна активність, які значно погіршують ефективність використання сирої сої тваринами та птицею, та фе-
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рмент ліпоксигеназа, який придає неприємні «трав’яний» присмак і запах
при застосуванні сої як сировини для одержання харчових продуктів.
Якщо на початку інтенсивного впровадження сої ставку робили як на
олійну культуру, то в останні роки акцент все більше переноситься на її
роль як джерела білка, особливо харчового.
Продукти переробки сої, шрот і макуха, є основними компонентами
комбікормів для годівлі сільськогосподарських тварин, птиці, риб і домашніх тварин. Їх кількість, яка йде на ці цілі, щорічно зростає і в наші дні
шрот є ведучим серед високопротеїнових компонентів. Особлива його цінність полягає в добре збалансованому складі незамінних амінокислот, особливо лізину, на який бідні всі злакові фуражні культури. На сьогоднішній
день соєвий шрот або макуха є самим дешевим джерелом кормового і харчового лізину. Крім того, соєпродукти містять багато вітамінів, макро- та
мікроелементів, а також інших біологічно активних компонентів.
Матеріали та методика досліджень. У польових умовах степової
зони України вивчали урожай колекційних форм, нових і районованих сортів, а також селекційних ліній сої, створених в науково-дослідних установах країни. Площа ділянок 15 м2, повторність – 5-кратна. Фенологічні спостереження, обліки та аналізи проводили згідно методики державного сортовипробування сільськогосподарських культур. Насіння перед сівбою
обов’язково обробляли виробничими штамами бульбочкових бактерій.
Вміст білка визначали методом К’єльдаля, олії – за Рушковським.
Результати досліджень. Об’єктивно оцінити такі показники якості
насіння сої як вміст білка та жиру, активність інгібітора трипсину і ліпоксигенази можливо лише на основі аналізу за ряд років, оскільки на них
суттєво впливають фактори довкілля. У зв’язку з цим ми вивчаємо колекційні форми, нові та районовані сорти, селекційні лінії протягом тривалого
часу, що дає змогу прослідкувати їх реакцію на дуже контрастні умови, які
складаються у південній зоні України. В окремі роки тут має місце оптимальна кількість опадів, за якої урожай насіння сої знаходиться на рівні
20 ц/га і вище. Дуже часто трапляються посушливі роки, коли урожай знижується до 3—4 ц/га. Таким чином у цій зоні існує можливість виявити генетичну мінливість генотипів сої за широкої амплітуди факторів зовнішнього середовища і на цій основі виділити форми зі стабільними показниками якості насіння. Наші попередні дослідження свідчать про високий рівень мінливості як вмісту білка, так і жиру [1, 2]. На цьому етапі було показано, що рівень білковості насіння сої не залежить від тривалості як вегетаційного періоду, так і окремих його фаз. На основі цього ми зробили
висновок про можливість виведення селекційним шляхом високобілкових
форм сої різних груп стиглості. У цих дослідженнях було чітко показана
різна мінливість як за вмістом білка, так і за активністю інгібітора трипсину, уреази та ліпоксигенази [2].
38
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Подальші дослідження проводили з більш розширеним набором сортів (табл. 1). У середньому за п’ять років вміст білка в насінні вище 39%
мав місце у сортів Одеська 150А і Берегиня. Це досить високе значення і,
що особливо важливо, ці сорти також виділяються істотними рівнями насіннєвої продуктивності та займають значні площі у виробництві. У сортів
одеської селекції Васильківська, Валентіа, Чорнобура, Мар’яна, Альтаїр,
Аркадія одеська, Хаджибей, Успіх білковість насіння знаходилась в межах
38—38,7%. Це теж вагомий показник. Високим вмістом білка в насінні виділялись також сорти селекції ННЦ «Інститут землеробства» Київська 98 і
Єлена, де цей компонент досяг значення 38,4 і 38,3% відповідно. Ці сорти
характеризуються також скоростиглістю та суттєвою насіннєвою продуктивністю. Необхідно зазначити, що наведені в таблиці 1 всі сорти мають
істотний рівень білковості насіння, за виключенням Юг 30. Це твердження
відноситься також до американських сортів нетрансгенного походження
Еванс, Ламберт, Паркер, Хардін 91 і Маркус. Хотів би зазначити, що, як
правило, нові генетично модифіковані американські сорти мають у своєму
насінні досить мало білка (28—32%).
Наведені в таблиці 1 вітчизняні сорти практично всі занесені до державного реєстру і більшість вирощується на великих площах. Ці дані свідчать про великі можливості поєднання в одному генотипі підвищених
врожайності та білковості насіння селекційними методами.
Приблизно такий же рівень білка, як і у національних стандартів різних груп стиглості, спостерігається і у ліній конкурсного випробування
(табл. 2). Ці форми, в середньому за кілька років, переважали свої стандарти за насіннєвою продуктивністю й одночасно виділялись підвищеним рівнем білковості.
На даному етапі селекції нами виведені сорти сої, у яких поєднується
висока урожайність з рівнем білковості насіння в залежності від умов 39—
41%. На наступному етапі роботи плануємо створити сорти ще з більш високим рівнем білка.
Для вирішення цього завдання в селекційну роботу залучаємо японські, китайські та корейські сорти, які виділяються дуже високим значенням цього компоненту насіння. Рівень білковості деяких із них наведений у
таблиці 3. Ми вважаємо, що залучення їх у гібридизацію дасть змогу створити нові форми, білковість насіння яких буде на 1—2% вищим порівняно
з сучасними стандартами.
Наведені дані свідчать про те, що вітчизняна селекція сої досягла
значних успіхів у покращанні біохімічного складу насіння. Сучасні сорти
добре поєднують високу насіннєву продуктивність і підвищений рівень білка. Це свідчить про те, що у сої не існує дуже тісної негативної кореляції
між вмістом білка та продуктивністю. Як правило, від’ємний зв’язок у цієї
культури має місце між кількістю білка та жиру. Тому в селекційному
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процесі при створенні сортів універсального типу поєднують середні значення цих показників. Але при виведенні форм харчового типу перевагу
надають білковості, в певній мірі нехтуючи рівнем олійності.
1. Вміст білка в насінні сортів сої екологічного випробування
Сорт
1

Устя
Юг 30
Медея
Мар’яна
Васильківська
Валентіа
Чорнобура
Аполон
Альтаїр
Фаетон
Аркадія одеська
Романтика
Чернівецька 9
Ізумрудна
Валюта
Донька
Хаджибей
Одеська 150
Берегиня
Успіх
Деймос
Ельдорадо
Ятрань
Степовичка 4
Київська 98
Єлена
Юр’ївка
Ювілейна
Знахідка
Еванс
Ламберт
Паркер
Хардін 91
Маркус
Аметист

2004
2
37,1
33,6
37,3
39,1
38,2
39,3
38,7
36,9
37,7
35,9
41,1
36,6
37,5
37,9
37,4
38,7
39,6
40,9
39,2
37,3
37,1
36,5
37,5
37,2
40,3
39,7
37,5
37,6
36,3
37,0
37,9
38,3
38,1
37,3
37,5

2005
3
34,7
31,9
34,5
35,3
34,4
34,7
33,8
32,2
40,2
36,3
35,3
35,6
35,3
35,4
36,8
35,0
36,1
37,1
37,1
35,8
35,1
34,0
34,7
35,6
34,7
33,8
35,2
35,0
30,9
37,3
35,9
34,6
35,1
35,7
34,1

Вміст білка, %
Роки
2006
2007
4
5
39,6
38,7
35,9
36,7
38,5
36,4
39,6
38,8
39,2
40,7
38,1
40,9
40,3
38,2
36,9
38,3
39,6
38,6
39,5
38,7
40,1
39,0
37,8
39,4
36,5
37,9
39,1
37,8
38,6
37,5
36,5
38,8
39,3
41,4
40,4
41,2
39,4
40,8
38,5
41,0
38,3
39,4
38,1
39,9
38,3
38,0
39,2
39,6
39,4
40,1
40,0
38,9
38,8
39,8
37,8
38,3
40,5
38,5
35,3
39,2
37,3
38,8
36,8
38,9
36,3
38,4
36,4
38,6
38,0
38,5

2008
6
39,0
36,5
37,4
38,0
38,6
39,1
39,0
37,4
37,3
37,3
37,0
36,2
35,6
37,0
36,0
36,5
36,0
38,2
39,5
37,9
37,5
38,0
36,0
36,1
37,4
38,9
40,3
36,6
38,0
35,8
38,1
37,0
37,6
36,3
37,4

середній
7
37,8
34,9
36,8
38,2
38,2
38,4
38,0
36,3
38,7
37,5
38,5
37,1
36,6
37,4
37,3
37,1
38,5
39,6
39,2
38,0
37,5
37,3
36,9
37,5
38,4
38,3
38,3
37,1
36,8
37,6
37,6
37,1
37,1
36,9
37,1

Високобілкові форми сої були одержані також в інших країнах. Наприклад в Кореї на Національній експериментальній станції польових культур шляхом гібридизації створили сорти Danbaegkong і Kwangankong з
вмістом білка в насінні 48 і 45% відповідно [3]. У Китаї серед 16000 колек40

Корми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69

ційних сортозразків культурної сої виявили 32,7% з кількістю білка 45—
48%, а у 6,6% форм рівень даного компоненту насіння сягав 48—50% [4].
Із колекції дикої сої G. soja, яка налічувала 6000 зразків, виділили 6,3% з
вмістом білка в насінні більше 50%.
2. Високобілкові лінії сої конкурсного сортовипробування
Походження
Устя, ст.
Васильківська, ст.
Аркадія одеська, ст.
Ятрань, ст.
Успіх, ст.
Мельпомена, ст.
№ 7293/98
№ 5028/99
№ 8739/95
К-532× ms1 Urbana
№ 25913/95
№ 6922-95
Смена × Свіфт
Іскра × ВНІІМК 9186
№ 17725/99
№ 7638/99
№ 25736/96
№ 5883/95

2007
40,8
41,7
40,9
40,4
41,1
40,7
41,4
41,0
39,7
40,4
40,3
41,0
40,7
41,9
40,8
42,0
41,5
40,8

Вміст білка, %
Роки
2008
2009
40,3
41,6
40,2
43,3
39,5
41,4
38,8
39,7
39,6
41,2
39,8
40,4
39,7
42,0
39,3
42,4
40,9
42,3
39,6
42,3
39,5
42,1
40,8
42,0
38,9
42,2
39,2
42,1
39,9
42,1
39,2
42,2
39,3
42,0
39,7
42,1

Сер.
40,9
41,7
40,6
39,6
40,6
40,3
41,0
40,9
41,0
40,8
40,6
41,3
40,6
41,1
40,9
41,1
40,9
40,9

Основними запасними білками сої є глобуліни – β-конгліцінин (7S) і
гліцінин (11S), які різняться амінокислотним складом і суттєво впливають
на функціональні властивості сумарних білків насіння. Соєвий гліцінин
являє собою комплекс шести різних субодиниць, кожна із яких складається
із кислотної та основної білкових молекул, сполучених між собою дисульфідним зв’язком. У результаті молекулярно-генетичних досліджень ідентифікували як кислотні молекули (А1а, А1в, А2, А3, А4 і А5), так і основні
(В1а, В1в, В2, В3, В4) [5, 6]. Нагромаджені дані свідчать про те, що поліпептиди запасних білків кодуються близькоспорідненою сім’єю генів, які походять від одного локусу. Показано, що субодиниці А1аВ2, А1в В1в і А2В1а
містять в 3—4 рази більше метіонинових залишків, ніж інші [7].
β-конгліцінин являє собою тример, до складу якого входить 3 субодиниці, позначені як а', а і β. Молекулярна маса перших субодиниць дорі внює відповідно 72 і 68 кД, другої – 52 кД. Важливо відмітити, що а' і а несуть по одному залишку SH, тоді як у β він від сутній. У жодної із цих субодиниць не виявлено залишок SS [8].
Гени, які кодують цей запасний білок, являють собою мультигенну
сім’ю, частина із них формує тандеми, інші розташовані в хромосомах диКорми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69
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сперсно [9]. У цьому дослідженні ідентифікували 15 генів, які беруть
участь у синтезі різних субодиниць.
3. Вміст білка у колекційних форм сої
Назва сорту
Амурська 41
Rana
Semu 8001
Baltimore
RAH-182×Dong nong
Сорт овочевого типу
Otunato
BIP-5048
Pagoda

2008 р.
42,7
41,6
41,5
40,9
42,3
44,8
42,0
42,6
41,2

Вміст білка, %
2009 р.
41,3
44,1
43,5
43,4
46,0
47,6
43,6
43,7
44,2

середнє
42,0
42,8
42,5
42,2
44,2
46,0
42,8
43,2
42,7

Проведені у Японії досліди чітко довели, що фізико-хімічні особливості сумарних соєвих білків суттєво залежать від співвідношення 7S і 11S
фракцій. Гліцінин формує мутний, більш твердий гель, який слабо деформує, тоді як уβ -конгліцінину він м’який, прозорий і еластичний [10]. Збільшення кількості –SH груп призводить до підвищення твердості й зменшення еластичності гелю. Поліпептид А2 тісно пов'язаний з його мутністю,
а А3 з твердістю. Субодиниця А5А4В3 сприяє легкості формування гелю.
Якості емульсії суттєво залежать від зв’язування води. Відомо, βщо конгліцінин є більш гідрофобним, його здатність як до формування емульсії, так і її стабілізації є значно кращою, ніж у гліцінину.
Одержані в останні роки результати свідчать про значну мінливість
як за складом основних запасних білків сої, так і за їх співвідношенням.
Ягасакі з співавторами створили 8 ізогенних ліній сої на базі сорту Енрей,
у яких були відсутні субодиниці групи І (А1аВ2, А1вВ1в і А2В1а), а також
А5А4В3 і А3В4 [1]. У сорту Енрей співвідношення між 11S і 7S фракціями
білка у молоці складало 58 і 42% при наявності субодиниць групи І і А3В4
та відсутності А5А4В3. У ізогенної лінії EnВ2 – 111, у білку якої були наявні
всі вищеназвані субодиниці, це співвідношення досягло 66 : 34%. Нарешті,
у ізолінії EnВ2-000, у білку якої були відсутні всі три субодиниці, кількість
11S фракції у молоці зменшилась до 12%, а 7S зросла до 88%. Між цими
крайніми генотипами мала місце значна кількість проміжних варіантів.
Важливо зауважити, що одержане із молока цих ізоліній тофу дуже різнилось за технологічною оцінкою. Якщо для розриву одержаного із вихідного сорту тофу необхідно прикласти зусилля в 9,9 Ра, то розірвати цей продукт, виготовлений із молока ізолінії EnВ2 – 100, можливо при зусиллі в
7,2 Ра, а із ізолінії EnВ2 – 000 – при зусиллі 3,0 Ра. Ці приклади наглядно
ілюструють величезні можливості технологічних змін соєвого молока й
виготовлених з нього продуктів шляхом комбінування різних генів, які ко42
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дують синтез запасних білків сої. Наявність значної кількості фракції гліцінину 11S забезпечує підвищену твердість утворюваного гелю. Ці експериментальні дані свідчать про можливість створення сортів сої з запланованим співвідношенням 11S і 7S фракцій білків. В Японії серед колекційного матеріалу виявили дику лінію сої QT2, у якої повністю відсутній β конгліцінин [11]. Дана ознака контролюється однією парою домінантних
алеей Scg. Шляхом бекросу цей ген перенесли у культурний сорт сої Fukuyutaka. Гомозиготні лінії з геном Scg суттєво не відрізнялись від вихідного сорту за тривалістю вегетації і періодом від сходів до цвітіння, габітусом куща, насіннєвою продуктивністю, масою 1000 насінин, вмістом білка й олії. В результаті виділили лінію Kyu - Kei 305, у насінні якої повністю відсутній β -конгліцінин і яка має досить добрий набір агрономічних
ознак. Крім того, її білок має значно менші алергенні властивості за рахунок відсутності а- і β- субодиниць 7S білка. Мутанти подібного типу одержали також шляхом опромінення насіння культурної сої гама-променями
[12]. В результаті створили сорт Tohoku 124 з підвищеним рівнем гліцінину
і зменшеною кількістю компонентів білка, які здатні спричинити алергію у
людей.
Наші дослідження також виявили неоднакове співвідношення 7S і
11S фракцій в залежності від сорту та умов вирощування [13, 14]. Електрофоретичний аналіз показав наявність 4 компонентів у кожній із цих фракцій, які характеризувались різною молекулярною масою.
Висновки.
1. Шляхом гібридизації географічно і генетично віддалених форм сої
вивели високопродуктивні сорти з рівнем білковості насіння 39—41%.
2. Серед нового колекційного матеріалу виявили генотипи, які за
умов Степу України нагромаджують в насінні 44—46%. Ці сортозразки залучені до гібридизації з метою створення принципово нового вихідного
матеріалу.
3. Кількісний вміст 7S і 11S глобулінів у вивчених нами сортів сої
змінювався в межах 32,6—40,3% і 24,2—36,8% від загальної кількості білка відповідно.
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Сучасна вітчизняна та зарубіжна агрономічна наука потребує належного застосування статистичних методів для планування експериментальних досліджень та обробки їх результатів. Так, у міжнародній практиці
стає усе більш поширеною концепція GSР (Gооd Stаtіstісаl Ргасtіс), що в
перекладі на українську мову – "Належна статистична практика" [1].
Прагнення нашої країни до вступу в СОТ (Світова організація торгівлі) вимагає створення конкурентоздатної на світовому ринку продукції
відповідно до стандартів не лише на кінцевому етапі, а й у дотриманні певних стандартів у процесі її розробки. Особливо це стосується аграрного
сектора, де панує жорстка конкуренція. Інакше, одержаним результатам
досліджень на міжнародному рівні довіряти не будуть.
Для вирішення існуючої проблеми рослинного білка в регіоні Лісостепу України необхідно створювати нові високопродуктивні сорти сої вітчизняної селекції, які були б пристосовані до конкретних ґрунтовокліматичних умов. На жаль, для стабілізації виробництва соєвих бобів у
цьому регіоні таких сортів мало. Тому вивчення вихідного матеріалу сої і
створення на основі світового генофонду нових ранньостиглих, стійких до
хвороб, інтенсивних сортів, які б характеризувались високою продуктивністю, доброю якістю насіння є важливою проблемою, розв’язання якої допоможе вирішити питання значного розширення площ посіву цієї культури
у найближчій перспективі.
Одним із найбільш доступних методів оцінки продуктивності рослин
у селекційному процесі є ідентифікація генотипів за кількісними (непрямими) ознаками та селекційними індексами.
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Головною метою дослідження є поглиблене вивчення вихідного матеріалу для сучасних напрямків селекції сої на основі модельних сортозразків у генетичній різноманітності світової колекції і можливості його доцільного використання при створенні високопродуктивних сортів в умовах
Лісостепу України.
Методика досліджень. Досліди проводили у дослідному господарстві “Бохоницьке” Інституту кормів НААН методом постановки польових
дослідів відповідно до Методики польового досліду [2] і Методичних вказівок по селекції та насінництву сої [3]. Дослідженнями передбачалось вивчення колекційних сортозразків за основними господарсько-цінними
ознаками і створення вихідного матеріалу сої з підвищеною насіннєвою
продуктивністю.
Ґрунти дослідної ділянки – сірі лісові середньосуглинкові на лесі.
Вміст гумусу в орному шарі ґрунту складає 2,11—2,14 %, рН (сольове) –
5,7—5,8, гідролітична кислотність 1,57—1,75 мг-екв. на 100 г ґрунту, сума
ввібраних основ – 15,6—17,2 мг-екв. на 100 г ґрунту, легкодоступного азоту (за Корнфілдом) – 65—68 мг, рухомого фосфору і обмінного калію (за
Чириковим) – відповідно 127—174 і 69—155 мг на 1 кг ґрунту.
Гідротермічні умови в роки проведення досліджень (1992—2010 рр.)
не завжди були сприятливими для росту і розвитку рослин та формування
високого та стабільного врожаю сої, що дало можливість оцінити створений селекційний матеріал за стійкістю до несприятливих умов середовища.
Попередники в польових дослідах – озима пшениця, багаторічні трави; повторність – одноразова. Площа облікової ділянки – 1,8 м2. Сою висівали в оптимальні строки при настанні стійкої температури в ґрунті на
глибині 10 см – 12 оС. Спосіб посіву широкорядний з міжряддям 45 см.
Норма висіву 600—650 тис./га схожих насінин.
Для вивчення зразків сої за кількісними ознаками із світової колекції
щорічно відбиралось 50 сортозразків, більшість яких походили з Росії,
України, США, Молдови і Канади. Крім цього, вивчались зразки з республіки Бєларусь, Югославії, Франції, Німеччини, Китаю, Румунії, Угорщини,
Чехії та інших соєсіючих країн. Матеріал підбирався з урахуванням довжини вегетаційного періоду так, щоб повніше охватити генотипічну різноманітність культури.
Упродовж періоду вегетації рослин сої проводили фенологічні спостереження за Методикою державного сортовипробування сільськогосподарських культур [4]. Відмічали основні фази росту і розвитку рослин. За
початок фази приймали наявність її не менше як у 10 % рослин, за повну –
75 %.
Облік насіннєвої продуктивності сої проводили у міру дозрівання за
допомогою ручного збору сортів з ділянок. При цьому застосовувався метод пробного снопа, який передбачає відбір 25 рослин і більше для струк46
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турного аналізу, з подальшою оцінкою генотипів за елементами продуктивності. Математичну обробку даних проводили методами кореляційнорегресійного аналізу та варіаційної статистики на персональному комп'ютері із використанням спеціальних пакетів програм Statistika 6.0 та ін., які
підтвердили високу достовірність одержаних результатів досліджень.
Результати досліджень. Основним критерієм оцінки ефективності
вирощування зернобобових культур є урожайність зерна. Проте, показники
урожайності цих культур можна досить точно визначити лише при вирощуванні сорту на значній площі. Селекціонер має справу з продуктивністю
окремої рослини, або невеликої їх кількості (мікроділянки), і через значне
модифікаційне варіювання даного показника не можна досить чітко ідентифікувати генотипи. У селекційній популяції генотипічні відмінності за
продуктивністю рослин досягають 20 %, тоді як коефіцієнт модифікаційної
мінливості за даним показником знаходиться на рівні 50—60 % [5]. Таким
чином, селекційно-цінні генотипічні відхилення маскуються модифікаціями. Найбільш точна ідентифікація генотипів можлива за показниками, що
мають низьку екологічну дисперсію, оскільки в цьому випадку практично
вся фенотипічна мінливість визначається генотипічними відмінностями.
Було поставлене завдання оцінити модифікаційне варіювання різних
ознак у сої і визначити показники, що мають невисоку екологічну мінливість шляхом різних математично-статистичних методів.
У сої селекційний індекс, визначений методом дискримінантної функції, об'єднав шість ознак: кількість насінин, бобів і вузлів на рослині, масу
бобів з рослини, кількість насінин у бобі, масу 1000 насінин і дав змогу досягнути найбільшої ефективності відбору, яка за елементами структури
урожаю на 54 % переважала ефективність відбору за продуктивністю рослин.
У науковій літературі відомий метод розділення особин селекційних
популяцій, який, на основі теорії ідентифікації зразків з використанням багатомірного статистичного аналізу, потребує великої кількості спостережень та використання ЕОМ, тому створення експрес-методів оцінки екологічних параметрів є важливим для селекціонера.
Ступінь варіювання одних і тих же показників сортозразків, що вивчались в різні роки досліджень, порівнювали за величиною дисперсії
(@2), а для порівняння мінливості різних ознак використовували коефіцієнт варіації (Vс). Перевірка дисперсій на однорідність за F-критерієм показала, що ступінь варіювання визначається, в основному, природою ознаки і
мало залежить від сорту (генотипу) і умов періоду вегетації.
При оцінці кількісних ознак був диференційований підхід, де вони
умовно були поділені на три групи: ознаки цілої рослини (1), ознаки головного стебла (2) і ознаки бокових гілок (3). Для більш детальної характеристики цих ознак використовували коефіцієнти варіації (табл. 1).
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Аналіз одержаних результатів досліджень показав, що абсолютні показники в умовно поділених трьох групах мають однакові коефіцієнти варіації, що дає підставу брати до уваги лише абсолютні ознаки по цілій рослині.
1. Ступінь модифікаційного варіювання кількісних ознак у сої
(дані за 1992—2010 рр.) *
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ознака
Надземна маса рослини
Висота рослини
Висота прикріплення нижнього
бобу
Маса насіння з рослини
Маса рослини без бобів
Кількість бобів на рослині
Кількість насінин на рослині
Кількість всього вузлів на
рослині
Кількість продуктивних
вузлів на рослині
Маса стулок бобів з рослини

Коефіцієнт
варіації, %
29,4
9,7
23,0

Розмах варіації, %
min
max
15,2
32,6
4,7
11,0
10,2
39,4

38,9
43,4
34,4
39,7
18,6

31,8
19,2
21,5
25,2
12,8

63,8
57,9
57,4
51,2
27,5

27,3

19,7

41,5

33,6

15,0

46,3

Примітка* Наведені максимальні і мінімальні значення коефіцієнтів варіації
ознак, які одержані по сортозразках і у різні роки, що вивчались.

На основі проведених досліджень виявлено, що найбільш стабільним
є показник висоти рослини (Vс=9,7 %), тому ця ознака може використовуватись для ідентифікації генотипів, так як генотипічна мінливість значно
перевищує модифікаційне варіювання. Крім того, нами відмічено відносно
стабільні показники за кількістю вузлів на рослині (Vс=18,6 %) та висотою
прикріплення нижнього бобу (Vс=23,0 %). Модифікаційна мінливість таких показників як надземна маса рослини (Vс=29,4 %) і маса насіння з рослини (Vс=38,9 %) досить висока, тому проведення відбору за цими показниками є причиною низької ефективності ідентифікації генотипів.
Таким чином, абсолютні кількісні ознаки рослин сої через високу
модифікаційну мінливість неможливо ефективно використовувати для ідентифікації генотипів, крім висоти рослин, де коефіцієнт варіації складав
9,7 %, а розмах варіації – від 4,7 до 11,0 %.
Відбір рослин за абсолютними кількісними ознаками, в значній мірі,
не ефективний, так як не спроможний цілком відтворити продуктивність
генотипу. Тому було взято підхід по вивченню варіювання відносних показників, які відтворюють частку однієї ознаки, що приходиться на одиницю
іншої [6]. Наприклад, на одиницю маси рослини, на один вузол, на один
біб тощо. Ми розглядаємо прості індекси, що визначають відношення ве-
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личини однієї ознаки до величини другої. Відповідно, при вивченні були
включені індекси, які відтворювали доцільний зміст певної направленості.
Наші дослідження показали, що ступінь варіювання простих індексів
у повній мірі відповідає ознакам, за якими вони розраховуються. Суттєвих
відмінностей за ступенем варіювання індексів у різні роки не було виявлено. Модифікаційна мінливість деяких простих індексів більша, ніж мінливість ознак, які входять до розрахунку простого індексу.
Для селекції найбільш важливими є стабільні індекси, екологічна мінливість яких менша, ніж варіювання вихідних ознак. Середні значення
коефіцієнтів варіації найбільш стабільних індексів показано в табл. 2.
Надземна маса рослини визначається сукупністю маси її складових
частин: масою насіння, масою стебла та масою стулок бобів. Індекси 1, 2, 3
є відношенням кожного з них до маси рослини. Відмічені показники досить стабільні (Vс відповідно 11,3; 10,4 і 12,3 %). Відносний показник (маса насіння з рослини/масу рослини) збиральний індекс (1) широко використовується в селекційній практиці [7].
Якщо розглянути відношення між окремими показниками, які складають надземну масу рослини, то спостерігається інша картина. Так, відношення маси насіння з однієї рослини до маси стулок бобів (10) – показник мікророзподілу є стабільним показником (Vс=13,0%), а варіювання індексу 6 (маса насіння з рослини/масу рослини без бобів) – високе. Варіювання індексу 4 (маса рослини/кількість насінин на рослині) нижче на 0,6
%, ніж індексу 5 (маса рослини/кількість вузлів на рослині).
Індекси 7, 8, 9 характеризують масу насіння, що приходиться на один
біб, на одну насінину (величина насіння) і на один вузол рослини. Якщо
два перших показники є досить стабільними (Vс відповідно 11,7 % і 9,7 %),
то останній із них варіює значно сильніше (Vс=23,5 %). Різну модифікаційну мінливість мають індекси 11 і 12, які характеризують масу рослини
без бобів, що приходиться на одну насінину (Vс=22,3 %) і на один вузол
(Vс=16,2 %).
Індекси 13 і 15 (кількість насінин і маса стулок, що приходиться на
один біб однієї рослини) є екологічно стабільними показниками (Vс відповідно 9,7 % і 13,4 %), а індекси 14 і 16 (кількість бобів і маса стулок бобів,
що приходяться на один вузол рослини) варіюють у досить широких межах (Vс відповідно 23,6 % і 19,7 %). Індекси з 17 по 22 аналогічні до тих,
які розглянуті вище, проте розраховані вони за показниками головного
стебла, найбільш стабільними із них є показники кількість насінин в одному бобі на головному стеблі (19) (Vс=11,7 %) і маса однієї насінини на
ньому (21) (Vc=8,7 %). Всі інші показники варіюють значно сильніше або
однаково з відповідними їм індексами рослини.
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2. Ступінь варіювання екологічно стабільних простих індексів у сої,
1992—2010 рр.
№

Показник

1
2
3

Маса насіння з рослини / масу рослини
Маса рослини без бобів / масу рослини
Маса стулок бобів / масу рослини
Маса рослини/кількість насінин на рослині
Маса рослини / кількість вузлів на рослині
Маса насіння з рослини / масу рослини
без бобів
Маса насіння з рослини/кількість бобів
на рослині
Маса насіння з рослини/кількість насінин з рослини
Маса насіння з рослини/кількість вузлів
на рослині
Маса насіння з рослини/масу стулок
бобів з рослини
Маса рослини без бобів/кількість
Маса рослини без бобів/кількість вузлів
на рослині
Кількість насінин на рослині/кількість
бобів на рослині
Кількість бобів на рослині / кількість вузлів на рослині
Маса стулок бобів на рослині/кількість
бобів на рослині
Маса стулок бобів з рослини / кількість
вузлів на рослині
Маса головного стебла з бобами / кількість насінин на головному стеблі
Маса насіння з головного стебла / масу
головного стебла з бобами
Кількість насінин головного стебла/кількість бобів головного стебла
Маса насіння головного стебла/кількість бобів головного стебла
Маса насіння головного стебла / кількість насінин головного стебла
Кількість бобів головного стебла/кількість продуктивних вузлів головного стебла

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Коефіцієнт
варіації, %
11,3
10,4
12,3

Розмах варіації, %
min
max
4,7
15,9
5,8
14,2
7,8
13,52

12,7

8,6

16,2

13,3

6,4

16,3

24,5

13,4

38,4

11,7

8,1

17,5

9,7

5,1

15,3

23,5

13,4

28,5

13,0

10,1

25,3

22,3

13,5

29,6

16,2

11,3

25,16

9,7

5,9

10,3

23,6

12,6

27,0

13,4

8,3

18,9

19,7

13,0

26,4

18,8

12,4

19,6

16,7

13,3

27,5

11,7

7,3

17,3

12,1

8,4

22,3

8,7

4,2

32,6

24,5

13,7

32,6

Аналіз отриманих даних показує, що для сої найбільш екологічно
стабільними є наступні прості індекси: збиральний індекс (Vс=11,3 %),
маса 1000 насінин, або однієї насінини (Vс=9,7 %), кількість насінин
у бобі (Vс=9,7 %), а також показник мікророзподілу (Vс=13,0 %). Більш
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високою модифікаційною мінливістю відмічаються індекси, в яких розрахунок зроблено на один вузол рослини. Серед них: маса рослини
(Vc=13,3 %), маса насінин (Vс=23,5 %), кількість бобів (Vс=23,5 %) і маса
стулок бобів (Vс=19,7 %).
Показник кількість вузлів на рослині (знаменник) підданий меншій
модифікаційній мінливості, ніж показник, що знаходиться в чисельнику
при розрахунку даних індексів. Крім того, до уваги було взято загальну кількість вузлів на рослині, а не продуктивних, в результаті чого навантаження на один вузол (за масою насінин, кількістю бобів та інших) змінюється в широких межах. При відборі селекціонером продуктивних форм на
практиці (у польових умовах) найефективнішими індексами можуть бути:
величина насінин, кількість насінин у бобі та кількість бобів у вузлі.
Вивчення внутрісортових кореляцій між кількісними ознаками рослин дає змогу визначити вклад окремих елементів структури врожаю в загальній біологічній і насіннєвій продуктивності рослин, і виявити закономірність мінливості ознак рослин під впливом гідротермічних умов.
Внутрісортові кореляційні зв'язки вивчались на тих самих об’єктах,
що і модифікаційна мінливість ознак. Нами виявлено, що недоцільно брати
окремо показники головного стебла і бокових гілок. І тому, для встановлення кореляційних зв'язків між елементами продуктивності рослини, обмежились показниками цілої рослини. Також виявлено, що внутрісортові
коефіцієнти кореляції показують узгоджену мінливість окремих ознак рослини під впливом гідротермічних умов. Дослідження виявили значну подібність систем кореляції ознак різних генотипів у роки досліджень.
Перевірку відсутності суттєвих відмінностей між коефіцієнтами кореляцій і середніми даними за роками виконували за допомогою перетворень Фішера. Зв'язок достовірний на 5 % рівні значимості. Узагальнені коефіцієнти кореляції між 10 кількісними ознаками сої подано в таблиці 3.
Надземна маса однієї рослини найбільше корелює з масою рослини
без бобів (r=0,676 ± 0,059), більш слабкий взаємозв'язок відмічений з кількістю бобів (r =0,515 ± 0,056), кількістю вузлів (r=0,508 + 0,021), масою
стулок бобів (r=0,482 ± 0,071), масою насіння (r=0,473 + 0,030), кількістю
насінин (r=0,415 + 0,034), кількістю продуктивних вузлів (r=0,410 + 0,041),
тоді як найменший зв'язок відмічений з висотою прикріплення нижнього
бобу (r=0,3511 + 0,028) та висотою рослини (r=0,319 + 0,027). Показник висоти рослини у сої слабо корелює з елементами продуктивності, що обумовлено його високою екологічною стабільністю. Цей показник найбільш
тісно пов'язаний з кількістю насінин (r=0,474 ± 0,025) і їхньою масою
(r=0,453 ± 0,034).
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Маса рослин без бобів

Кількість продуктивних
вузлів

0,383 0,420 0,426 0,474 0,453 0,346 0,282

Маса стулок бобів

0,279

Маса насіння

0,508 0,410 0,515 0,415 0,473 0,676 0,482

Кількість насінин

0,351

Кількість бобів

0,319

Кількість вузлів

Висота прикріплення
нижнього бобу

Надземна маса
–
рослини
Висота рослини
Висота прикріплення нижнього
бобу
Кількість вузлів
Кількість продуктивних вузлів
Кількість бобів
Кількість насінин
Маса насіння
Маса рослин
без бобів
Маса стулок бобів

Висота рослини

Надземна маса рослин

Ознаки

3. Внутрішньосортові парні коефіцієнти кореляції кількісних ознак сої

0,320 0,374 0,356 0,291 0,277 0,270 0,315
0,924 0,720 0,642 0,789 0,399 0,653
0,867 0,737 0,831 0,417 0,804
0,940 0,906 0,485 0,985
0,914 0,320 0,740
0,458 0,724
0,288
-

Виявлено, що показник висоти прикріплення нижнього бобу слабо
корелює з елементами продуктивності, хоч він екологічно не стабільний.
Цей показник характеризує технологічність сорту, тому сильно впливає на
комплексний показник урожайності з одиниці площі. Кількість вузлів сильно корелює з кількістю продуктивних вузлів (r=0,924 + 0,018), масою насіння (r=0,789 ± 0,031), кількістю бобів (г=0,720 + 0,062), слабкіший зв'язок
з масою стулок бобів (r=0,653 ± 0,043), кількістю насінин (r=0,642 + 0,041),
а найменший зв'язок – з масою рослини без бобів (r=0,399 ± 0,019).
Що ж стосується показника кількості продуктивних вузлів, то ця картина залежностей аналогічна кількості вузлів. При цьому парні коефіцієнти кореляції вищі. Показник кількості бобів на рослині тісно корелює з масою стулок бобів (г=0,985 + 0,029), кількістю насінин (r=0,940 ± 0,032) і
масою насіння (r=0,906±0,017). Нами виявлено слабкий зв'язок між кількістю бобів та масою рослини без бобів (г=0,485 + 0,019).
Високий кореляційний зв'язок відмічено між кількістю насінин і їх
масою (r=0,914 ± 0,021) та масою стулок бобів (r=0,740 ± 0,050), слабкіше
корелює маса насіння і маса стулок бобів (r=0,740 + 0,011). Для тісних зв'язків, де коефіцієнти кореляції більше 0,5 спостерігається закономірність:
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якщо ознака тісно корелює з двома іншими, то між цими ознаками існує
така ж сила зв'язку.
Матриця кореляцій між кількісними ознаками може успішно використовуватись для пошуку стабільних індексів під час відбору продуктивних генотипів. В основу методики визначення стабільних індексів покладена закономірність: чим сильніша кореляція між двома ознаками, тим менше варіювання індексу, який одержали за допомогою відношення цих
ознак.
Математична суть цієї закономірності полягає в тому, що чим більше
значення коефіцієнта кореляції, тим більший зв'язок між двома ознаками.
Цей зв'язок наближається до функціонального і виражається лінійною регресією.
Висновки
1. У результаті досліджень колекційних сортозразків сої виявлено
високу варіабельність абсолютних кількісних ознак, де модифікаційна мінливість складала 20—45 %. Тому відбір на продуктивність за цими ознаками не ефективний.
2. Знайдено 15 екологічно стабільних індексів, варіювання яких в 2—
3 рази менше, ніж у відповідних ознак.
3. Насіннєва продуктивність рослин сої обумовлена не однією ознакою, а оптимальним поєднанням декількох елементів продуктивності, головними з яких є маса рослини, кількість продуктивних вузлів, бобів і насінин. При цьому коефіцієнти кореляції між ними високі (r > 0,7 ).
4. Виявлено тісні та стабільні генетичні кореляції між урожайністю
генотипів і показниками маси насіння і кількістю бобів, що приходиться на
один вузол рослини. Ці індекси доцільно використовувати, як маркери при
непрямій оцінці селекційних зразків і відборі елітних рослин за урожайністю з одиниці площі.
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ВПЛИВ ХІМІЧНИХ МУТАГЕНІВ НА МІНЛИВІСТЬ ОЗНАК
РОСЛИН СОЇ
У результаті проведення досліджень встановлені мутагенні властивості хімічних речовин, виявлені рослини зі змінами морфо-біологічного
характеру, проведено їх облік та прослідковано реакцію сорту на обробку
хімічними речовинами.
Ключові слова: соя, сорт, габітус, морфо-анатомічні ознаки, експозиція, мутагенез, мутагени, мутанти.
Для отримання нового вихідного матеріалу велике значення має метод експериментального мутагенезу, за допомогою якого можливо отримати велику кількість різноманітних спадкових змін, які у подальшому використовуються для створення нових сортів. Проте для широкого впровадження цього методу в селекційній практиці необхідно подальше вивчення
закономірностей мутаційної мінливості [5].
Застосовуючи хімічні мутагени, як і будь-які інші зовнішні фактори
впливу на біологічні об’єкти, пов’язані з методом експериментального мутагенезу, важливо виявити ступінь реакції сорту на вплив чинника, що досліджується, дає можливість виявити рівень сортових відмінностей щодо
мінливості ознак. Зокрема, інтерес викликають частота і спектр прояву
морфозів у М1, які пов’язані з порушенням діяльності генів соматичних
клітин, пов’язаних ритмом росту, поділом клітин, елімінацією окремих
клітин тощо. Саме ця інформація може слугувати одним з критеріїв відбору вихідного матеріалу для подальшої селекційної роботи з ними [4].
Мутаційна селекція сої відстала від інших економічно важливих культур. Та не зважаючи на це, в селекції сої було досягнуто певних результатів за допомогою використання індукованого мутагенезу.
Завдяки використанню хімічного мутагенезу виділені лінії сої із збільшеною толерантністю до гербіцидів [10], генетичною чоловічою стерильністю [6], форми з підвищеною стійкістю до нітратів [7]. Він є результативним інструментом для створення мінливості жирно-кислотного вмісту в
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сої. Отримані лінії як з низьким, так і з підвищеним вмістом ліноленової
кислоти [9, 11], а також лінії з пониженим вмістом насичених жирних кислот (пальмітинової і стеаринової) [8].
Вищезгадані дослідження підтверджують те, що мутаційна селекція є
альтернативним методом створення вихідного матеріалу поряд з методами
гібридизації та біотехнології.
Методика досліджень. Дослідження по вивченню дії хімічних мутагенів на рослини сої проводили протягом 2007—2010 рр. в Інституті кормів НААН.
За вихідний матеріал для обробки мутагенами використовували насіння сортів сої Феміда та Подільська 416. При цьому вивчали дію 10 мутагенів: Д-5, Д-6, Д-7, ДМССО-11, ДМССО-12, ДМСНПИР-11,
ДМСНПИР-111, ДУДМС-12, Д2ДМС-11В, ДТЭПДМС-11. Метод обробки
полягав у замочуванні повітряно-сухого насіння у водному розчині мутагенів. Варіанти обробки насіння мутагенами представлені у табл. 1. Експозиція замочування становила 2, 4, 8, 16 годин. За контроль брали насіння
відповідних сортів, які замочували у дистильованій воді.
1. Вихідний матеріал і варіанти обробок хімічними мутагенами
(2007 р.)
Сорт

Феміда
Подільська
416

Мутаген

Концентрація, г/л

Д-5
Д-6, Д-7,
ДМССО-11,
ДМССО-12,
ДМСНОПИР-11,
ДМССОНПИР-111,
ДУДМС-12,
Д-2ДМС-11В,
ДТЭПДМС-11

0,05 0,5 5

0,05 0,5 5 10

Експозиція,
год.
2
4
8
16

При закладці польових дослідів керувались «Методикою польового
досліду» [1], «Методичними вказівками по селекції та насінництву сої» [3],
«Методикою державного сортовипробування сільськогосподарських культур» [2]. Упродовж вегетації рослин проводили фенологічні спостереження за їх ростом і розвитком. У розсаднику мутантів проводили оцінки на
виявлення мутантних форм, окремих рослин з різними набутими вегетаційними ознаками, які в наступних поколіннях висівались окремими родинами з метою встановлення генетичної достовірності нових ознак.
Результати досліджень. У 2007 році проводилась обробка мутагенами насіння сортів сої Феміда та Подільська 416, яке висівали в розсаднику мутантів першого року М1 в кількості 312 номерів (156 номерів кожного
сорту).
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Під час вегетації рослин були виявлені рослини сої з певними відмінними ознаками, не характерними для контролю.
Одною з найпоширеніших змін було порушення форми габітусу рослин: не характерним гілкуванням (утворювалась одна потужна потовщена
при основі бокова гілка); подвоєнням стебла (утворення двох рівноцінних
гілок). Спостерігались також зміни і в типу росту. Були виявлені рослини
(за наявності розвитку гілкування) головне стебло та бокові гілки яких закінчувались видовженою верхівковою китицею, що не характерне для контролю. При цьому налічувалось до десяти продуктивних бобів і більше. В
результаті досліджень в розсаднику мутантів першого року було М1 відібрано 566 рослин – 248 рослин сорту Феміда та 318 рослин сорту Подільська 416.
У 2008 році у розсаднику мутантів другого року М2 продовжувалось
дослідження рослин сортів Феміда та Подільська 416, відібраних у розсаднику мутантів першого року.
У 2008 році під час фенологічних спостережень у розсаднику мутантів другого року проводився облік видимих змін рослин сої сорту Феміда
та Подільська 416. Були відмічені рослини зі зміненим типом росту (закінченим і незакінченим типом росту), опушенням, цвітінням, укороченим
стеблом, розвинутим гілкуванням, скоростиглі та пізньостиглі форми. Слід
зазначити, що у сортів Феміда, і Подільська 416 зміненні рослини були відмічені на всіх ділянках дії мутагенів (табл. 2). Однак, при дії мутагенів Д7 в концентрації 0,5 г/л, ДМССО-12 в концентрації 0,5 г/л, Д2-ДМС-11В в
концентрації 5 г/л, ДТЭПДМС-11 в концентрації 0,05 г/л у сорту Феміда
змінених рослин не виявлено. Тоді як при дії мутагену ДТЭПДМС-11 у
цьому сорті була відмічена найбільша кількість типів змінених рослин, зокрема у концентрації 0,5 г/л три типи змін, що становили 2,68% до загальної кількості рослин цього варіанта. Найменша кількість змінених рослин
відмічена при дії мутагену Д-5 у концентрації 5 г/л (0,7%), а найбільша при
дії мутагену ДУДМС-12 в концентрації 10 г/л (26,38%).
У сорту Подільська 416 змінених рослин не відмічено при дії мутагену
ДТЭПДМС-11 в концентрації 0,5 г/л. При дії мутагену Д-6 виявлена найбіль- ша кількість типів змінених рослин, зокрема при концентрації 10 г/л
чотири типи змін, що становили 20,78% від загальної кількості рослин цього варіанта. Найменша кількість змінених рослин відмічена при дії мутагену ДТЭПДМС-11 у концентрації 0,05 г/л (0,83%), найбільша при дії мутагену ДМСНОПИР-11 в концентрації 5 г/л (23,09%).
Слід відмітити також, що в розсаднику мутантів другого року М2
(2008) сорт сої Подільська 416 виявився більш мутабільним у порівняні з
сортом Феміда. Оскільки кількість виявлених рослин зі змінами у даного
сорту більша ніж у сорту Феміда при майже однаковій кількості обстежених рослин.
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Мутаген

Д-5
Д-6

Д-7
ДМССО-11

ДМССО-12

ДМСНОПИР-11

ДМСНОПИР111

ДУДМС-12

Д2-ДМС-11В

ДТЭПДМС-11

Концентрація
г/л

2. Облік видимих мутацій і змін в розсаднику мутантів другого року
М2, 2008 р.

0,5
5
0,05
0,5
5
10
0,5
5
10
0,5
5
10
0,05
0,5
5
10
0,05
0,5
5
10
0,05
0,5
5
10
0,05
0,5
5
10
0,05
0,5
5
10
0,05
0,5
5
10

Кількість
рослин
в М2,
шт.
246
710
453
451
400
340
412
448
1329
796
907
405
403
857
327
655
1411
256
151
806
502
834
314
478
781
794
1712
241
1196
1006
90
354

Феміда
Кількість
Кільрослин
зі
кість
змінами
типів
змін,
шт.
%
шт.
1
11
4,47
1
5
0,70
1
17
3,75
1
15
3,33
1
5
1,25
1
19
5,59
1
18
4,02
1
34
2,56
1
17
2,14
2
77
8,49
1
22
5,43
1
21
2,45
1
13
3,98
2
76
11,60
1
67
4,75
1
11
4,30
1
11
7,28
1
112 13,90
1
15
1,80
1
12
3,82
1
11
2,30
1
206 26,38
1
15
1,89
1
11
4,56
3
27
2,68
1
11
12,22
1
10
2,82

Подільська 416
Кількість
КільКільрослин
зі
кість
кість
змінами
рослин типів
змін,
в М2,
шт.
%
шт.
шт.
608
1
25
4,11
1256
2
56
4,46
322
1
45 13,99
634
2
23
3,63
436
1
88 20,17
1112
4
231 20,78
211
1
18
8,52
560
1
21
3,75
550
1
81 14,74
896
1
12
1,34
559
1
15
2,68
548
1
14
2,56
1111
1
22
1,98
922
1
17
1,84
1209
1
20
1,65
856
1
18
2,10
332
1
12
3,62
1549
1
189 12,20
390
1
90 23,09
181
1
15
8,28
1033
3
65
6,29
804
1
25
3,11
989
1
21
2,12
676
1
12
1,77
373
1
32
8,59
423
1
31
7,33
776
1
28
3,61
1329
1
45
3,39
502
1
89 17,74
1192
1
11
0,92
702
1
17
2,42
602
2
82 13,63
1086
1
9
0,83
352
1
17
4,83
370
1
13
3,51

Для подальшого вивчення в розсаднику мутантів другого року М2
проводились добори рослин за продуктивністю та іншими цінними ознаками.
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Висновки. 1. У розсаднику мутантів першого року М1 виявлено
вплив хімічних речовин на рослини сої , який проявлявся у вигляді різноманітних порушень форми габітусу рослин, що свідчить про певні мутагені
властивості цих речовин.
2. У розсаднику мутантів другого року М2 спостерігалось збільшення
кількості змінених рослин і частоти появи змін, які мали в основному морфо-біологічний характер.
3. Також, слід відмітити, що як і в перший так і в другий рік проведення досліджень сорт сої Подільська 416 виявився більш мутабільним у
порівняні з сортом Феміда.
4. Проведені добори змінених форм для подальшої селекційної роботи.
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Соя – одна из важнейших многофункциональных культур в мире.
Одним из основных продуктов переработки семян сои является масло, которое обладает высокой биологической активностью среди растительных
масел [5, 6].
Широкое использование соевого масла в различных отраслях промышленности, привело к резкому увеличению спроса на семена сои,
вследствие чего увеличились посевные площади, отводимые под эту культуру. Повысившийся спрос на семена сои активизировал селекцию высокомасличных сортов культуры пищевого и технического направлений. При
селекции на высокую масличность перед селекционерами возникает сложная проблема - подбор родительских форм, так как маслообразовательный
процесс в семенах сои подвержен значительному влиянию факторов внешней среды [7]. Поэтому особенно важно выявить морфо-биологические
особенности растений, способствующие увеличению накопления масла.
Для этого необходимо определить характер и значимость влияния морфобиологических признаков на содержание масла в семенах сои, чтобы в
дальнейшем использовать оптимальные значения этих признаков при составлении селекционной программы или модели высокомасличного сорта
сои [3, 4].
Материал и методы. В качестве объекта исследований использовали образцы мировой коллекции ВИР, селекционные линии и сорта сои,
созданные во ВНИИЗК имени И. Г. Калиненко и других научноисследовательских учреждениях.
Полевые опыты проводились по общепринятым методикам. Образцы
высевали на делянках, площадью – 10 м2, в троекратном повторении. Во
время вегетации проводились фенологические наблюдения. Элементы
структуры урожая определяли по пробным снопам. Для определения геометрических параметров семян проводили замер 30 семян каждого образца
при помощи индикаторного толщиномера.
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Биохимическую оценку семян сои проводили с помощью инфракрасного анализатора Spectra - Star 2200. Для статистической обработки
результатов фенологических наблюдений использовали методы дисперсионного и корреляционного анализа, и программы EXCEL и
STATISTICA 6.0.
Результаты и обсуждение. Растение – это биологический организм,
обладающий сложным характером взаимосвязей между признаками. Исследователи при изучении взаимосвязей стараются двигаться от простого к
сложному, сначала принимая гипотезу о прямолинейном характере зависимости, если она отвергается, переходят к изучению криволинейных зависимостей.
Для того чтобы выяснить степень влияния морфо-биологических
признаков растения на содержание масла в семенах был проведен корреляционный анализ Пирсона [1] (табл. 1).
1. Корреляционная зависимость между содержанием масла в семенах с
хозяйственно-ценными и морфо-биологическими признаками и свойствами
Показатель

Критерий существенноКоэффициент корреляции
сти коэффициента корПирсона, r
реляции, tr
-0,19*
2,02
-0,40***
4,40
0,47***
5,37
0,21*
2,16
0,20*
2,13

Высота стебля, см
Длина листа, см
Ширина листа, см
Число цветков в кисти, шт.
Число боковых ветвей, шт.
Число бобов на одном растении,
0,26**
2,73
шт.
Число семян в бобе, шт.
-0,22*
2,1
Масса 1000 семян, г
0,35***
3,83
Урожайность семян, т/га
0,18*
1,98
Коэффициент значим на уровне * - 0,05, ** - 0,01, *** - 0,001
Значение табличного критерия tтабл. 0,05=1,98, tтабл. 0,01=2,63, tтабл. 0,001=3,39

Анализ экспериментальных данных показал, что содержание масла в
семенах сои имеет различный характер зависимостей с хозяйственноценными и морфо-биологическими признаками и свойствами растения.
Определен коэффициент корреляции прямолинейной зависимости содержания масла с такими признаками, как высота стебля (r = -0,19), длина
листа (r = -0,40), ширина листа (r = 0,47), число цветков в кисти (r = 0,21),
число боковых ветвей (r = 0,20), число бобов на одном растении (r = 0,26),
число семян в бобе (r = -0,22), масса 1000 семян (r = 0,35), урожайность семян (r = 0,18).
Зависимость между содержанием масла в семенах и рядом других
признаков и свойств растения отклонялась от линейной. Для подтверждеКорми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69
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ния гипотезы о нелинейности характера зависимостей были построены точечные графики и гистограммы, отражающие влияние морфобиологических признаков на содержание масла в семенах (рис. 1—8).
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Рис. 5. Зависимость между со- Рис. 6. Зависимость между содердержанием масла в семенах и дли- жанием масла в семенах и толщиной семени
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Построенные графики подтверждают гипотезу о сложном нелинейном характере влияния морфо-биологических признаков на содержание
масла в семенах сои. Следовательно, необходим показатель, который измерил бы степень связи. Таким показателем является корреляционное отношение η [1].
Результаты расчета корреляционных отношений влияния морфобиологических признаков на содержание масла в семенах сои представлены в таблице 2.
2. Криволинейные зависимости между содержанием масла в семенах с
хозяйственно-ценными и морфо-биологическими признаками и свойствами
Показатель

Корреляционное от- Критерий существенношение, η
ности,tη
0,30***
3,44
0,28**
3,12
0,26**
2,93

Вегетационный период, дней
Окраска волосков опушения стебля
Число листьев на одном растении, шт.
Число продуктивных узлов на одном расте0,29**
нии, шт.
Число семян на одном растении, шт.
0,24**
Длина боба, см
0,31***
Ширина боба, см
0,30***
Длина семени, мм
0,32***
Ширина семени, мм
0,26**
Толщина семени, мм
0,27**
Окраска кожуры семени
0,25**
Отношение значимо на уровне * - 0,05, ** - 0,01, *** - 0,001
Значение табличного критерия tтабл. 0,05=1,98, tтабл. 0,01=2,63, tтабл. 0,001=3,39
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3,33
2,72
3,59
3,43
3,69
2,86
3,08
2,78
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В результате математической обработки экспериментальных данных
была доказана криволинейная связь между содержанием масла в семенах
сои и признаками: окраска волосков опушения стебля η( =0,28), число л истьев на растении η( =0,26), число продуктивных узлов η( =0,29), длина
боба (η =0,31), ширина боба (η =0,30), длина семени (η =0,32), ширина с емени (η =0,26),толщина семени η( =
0,27), окраска кожуры семени
(η =0,25), продолжительность вегетационного периода (η =0,21). Связь о стальных признаков с содержанием масла в семенах не выявлена.
Общая совокупность выявленных зависимостей между содержанием
масла в семенах с морфо-биологическими и хозяйственно ценными признаками и свойствами стала научно обоснованной моделью среднеспелого
масличного сорта сои (табл. 3).
3. Параметры модели среднеспелого масличного сорта сои
Показатель
1
Вегетационный период, дней
Высота стебля, см
Окраска волосков опушения стебля
Форма листа
Число листьев на растении, шт.
Число цветков в кисти, шт.
Число боковых ветвей, шт.
Число продуктивных узлов, шт.
Число бобов на растении, шт.
Число семян на растении, шт.
Длина боба, см.
Ширина боба, см
Число семян в бобе, шт.
Масса 1000 семян, г
Форма семени
Окраска кожуры
Содержание белка, %
Содержание масла, %
Устойчивость к полеганию
Устойчивость к растрескиванию бобов при созревании
Высота прикрепление нижнего боба, см
Устойчивость к болезням и вредителям
Урожайность семян, т/га

Количественная
характеристика
2
121—130
71—90
Белая
Широкояйцевидная
>25
6,1—8
1,1—2
>12
>27,5
>55
4,1—5
0,9—1,1
1,6—2
160—190
Округлая
Желтая
<37
>23
Высокая
Высокая
16
Высокая
3,0

Модель масличного сорта сои среднеспелой группы с малой высотой
стебля, белой окраской опушения, с листом широкояйцевидной формы, с
оптимальными элементами структуры и малой ветвистостью, длина и ширина боба средние, семена средней крупности округлой формы с желтой
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окраской кожуры, с высоким содержанием масла в семенах и низким содержанием белка. Модель масличного сорта сои высоко технологична и
устойчива к болезням и вредителям.
Выводы. В результате комплексного изучения 123 коллекционных
образцов сои различного эколого-географического происхождения, выявлен характер влияния морфо-биологических признаков и свойств растения
на содержание масла в семенах сои.
1. По характеру влияния морфо – биологические признаки разделились на две группы:
- линейные зависимости: высота стебля (r = -0,19), длина листа (r = 0,40), ширина листа (r = 0,47), число цветков в кисти (r = 0,21), число боковых ветвей (r = 0,20), число бобов на одном растении (r = 0,26), число семян в бобе (r = -0,22), масса 1000 семян (r = 0,35), урожайность семян
(r = 0,18).
- нелинейные зависимости: окраска волосков опушения стебля
(η =0,28), число листьев на растении η
( =0,2 6), число продуктивных узлов
(η =0,29), длина боба η( =0,31), ширина боба (η =0,30), длина семени (η
=0,32), ширина семени (η =0,2 6), толщина семени (η =0,27), окраска кож уры семени (η =0,25), продолжительность вегетационного периода ( η =0,21).
2. Обобщающим итогом проведенных исследований является эмпирическая модель среднеспелого масличного (>23% масла) сорта сои для
условий неустойчивого увлажнения южной зоны Ростовской области, которая представляет собой совокупность морфологических и биологических
признаков, выявленных в процессе изучения коллекционного материала.
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ННЦ «Інститут землеробства НААН»
СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ СОЇ
З ВИКОРИСТАННЯМ БАГАТОКВІТКОВИХ ФОРМ
Виділені форми сої з кількістю квіток у суцвітті до 43 і її довжиною
до 15,6 см, які обумовлені генотипом. Ці форми є більш продуктивними,
високорослими і пізньостиглими порівняно з сортами і селекційними номерами із звичайним суцвіттям.
У гібридів першого покоління в різних комбінаціях схрещування відмічено зверх домінування. неповне домінування більшої і меншої кількості
квіток.
У гібридів сої другого покоління домінантними є ознаки меншої кількості квіток.
Ключові слова: селекція сої, багатоквіткові форми, суцвіття, схрещування, гібриди.
Рядом авторів були описані кількісні і якісні ознаки у сої та показана
кореляційна залежність продуктивності від інших показників [1, 2, 3, 5, 6,
7, 8, 10, 11]. Зокрема, було доведено, що продуктивність залежить від кількості бобів та насінин. У свою чергу ці показники обумовлені кількістю
квіток та довжиною суцвіття. У сої довжина суцвіття та кількість квіток у
ньому дуже мінливі, вони значно піддаються впливу умов вирощування і
довжина суцвіття у одних і тих же сортів може змінюватись від 0,5 до 4,5
см. В. Б. Єнкен показав, що довжина суцвіття може досягати 15 см з кількістю квіток до 50 [4]. Проте, ні в даній монографії, ні в інших джерелах не
наведені приклади зразків культурної сої Glycine max. з зазначеною довжиною і кількістю квіток у суцвітті. Серед колекційного матеріалу українського та зарубіжного походження нами таких форм не виявлено. Така довжина суцвіття з великою кількістю квіток зустрічається у деяких диких
родичів сої, зокрема в підродах G. tomentella, G. сanescens та інших. Ряд
вчених робили спроби схрестити окремі форми зазначених підродів з сортами культурної сої використовуючи методи гібридизації та біотехнології.
Проте, в даний час невідомі фертильні гібриди між підродами сої хоч деякі
види характеризуються багатоквітковими суцвіттями, стійкістю до хвороб
та несприятливих погодних умов, підвищеною кількістю насінин у бобі
[9, 12, 13, 14, 15].
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Матеріали і методика досліджень. Матеріалом досліджень обрано,
перш за все, багатоквіткові форми 8749-05, 8635-06, 8761-06, 8632-06,
8745-06, а також сорти і селекційні номери селекції ННЦ «Інститут землеробства УААН», зокрема, Устя, Легенда і № 803 та інших науководослідних установ такі, як: Юг-30, Аннушка і Віжіон. Робота проводилась
в ДП ДГ «Чабани» ННЦ «Інститут землеробства УААН». Досліди були закладені на лучно-чорноземних та темно-сірих опідзолених ґрунтах в полях
селекційних сівозмін по попереднику озима пшениця. Сіяли 14 травня.
Площа ділянки – 1,35 кв. м. Під час вегетації проводили фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин, відмічались дати сівби, сходів,
цвітіння і достигання. В період цвітіння підраховували кількість квіток у
різних суцвіттях, вимірювали довжину квіткової китиці. Після збирання
рослини аналізували за всіма цінними господарськими ознаками.
Результати досліджень. Для визначення зв’язку ознак суцвіття з
елементами продуктивності в сої упродовж трьох років (2008—2010) досліджувався колекційний та гібридний матеріал, на основі аналізу якого за
структурою продуктивності були вирахувані прості парні коефіцієнти кореляції. У вивченні знаходилось 98 сортозразків. Аналіз показав, що маса
насіння з рослини позитивно корелює з довжиною суцвіття у 5 вузлі та максимальною довжиною суцвіття на рослині (r=0,256 та 0,369 відповідно).
Високий достовірний зв’язок відмічений також між масою насіння з рослини і максимальною кількістю квіток у суцвітті (r=0,349). У свою чергу
максимальна кількість квіток у суцвітті залежить від висоти рослини
(r=0,287) та тривалості періоду вегетації. Кількість насінин та кількість бобів з рослини також мали позитивну достовірну кореляцію з максимальною довжиною суцвіття та максимальною кількістю квіток у суцвітті.
У колекційних зразків також відмічений тісний зв’язок між кількістю квіток у суцвітті з його довжиною (r=0,782).
У 9 популяцій другого покоління досліджено по 100 рослин. Коефіцієнти кореляції у популяціях другого покоління мають дещо інший характер і в значній мірі залежать від комбінації схрещування. Так, значення коефіцієнта кореляції максимальної довжини суцвіття з масою насіння з рослини в залежності від комбінації схрещування змінювалась від 0,369 у
комбінації схрещування №176/№427 до -0,211 у №176/Староукраїнська.
Коефіцієнти кореляції між кількістю квіток у суцвітті і кількістю насінин з рослини змінювались від 0,128 до 0,294. У свою чергу, максимальна довжина суцвіття і максимальна кількість квіток у суцвіттях в багатьох
комбінаціях схрещування мали тісний кореляційний зв’язок з тривалістю
періоду вегетації; тут коефіцієнти кореляції дорівнювали 0,410 і 0472 відповідно (у комбінації Isuzu /Чернятка), з висотою рослини r=0,789 і 0620
(у комбінації № 427 / Isuzu). Максимальна кількість бобів у вузлі також в
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значній мірі залежить від довжини суцвіття та кількості квіток у суцвітті
(r=0,463 і 0,832 відповідно).
У ННЦ «Інститут землеробства НААН» виділені багатоквіткові форми 8749-05, 8632-05 і 8745-05, які вивчені за ознаками продуктивності.
Вони перевищують за продуктивністю зареєстровані сорти Устя та Юг-30,
але мають тривалість періоду вегетації на межі дозрівання в умовах Київської області.
Коефіцієнти успадкування довжини суцвіття і кількості квіток в ньому
вищі при визначенні їх максимального значення на рослині, ніж при вимірюванні у 7 вузлі. Високі коефіцієнти успадкування цих ознак (відповідно
0,81 і 0,77) дають змогу зробити висновок про їх чітку генетичну обумовленість.
Проведено схрещування цих форм, а також сортів і селекційних номерів, зокрема, Чернятка, Анжеліка, №176 та №427.
За сприятливих умов у лінії 8749-05 зафіксовано 50 квіток у суцвітті.
В даному досліді максимальна кількість квіток сягнула 45 квіток. При
схрещуванні номера 427, у якого було в середньому 15,67 квіток у суцвіття
з № 176, у якого було лише 3 квітки на короткому суцвітті, у гібриду нарахували 14 квіток, тобто спостерігалось домінування більшого показника.
В комбінації схрещування №427 /Чернятка де обидва сорти мають приблизно однакову кількість квіток у суцвітті (15,67 і 14,38) спостерігався гетерозис за даною ознакою. У гібридів F1 налічувалось в середньому 17 квіток
у суцвітті. Ступінь гетерозису у даній комбінації незначний 8,5%, проте
ступінь фенотипового домінування чітко вказує на наддомінування за даною ознакою. Також незначний гетерозис спостерігався і в комбінації №
176/8635-05. В інших комбінаціях гетерозис відсутній, проте ступінь домінування свідчить про різні типи успадкування: у комбінацій №176/8749-05
і № 176/8745-05 – відсутнє домінування, у Анжеліка/8749-05 - неповне домінування більшого показника ознаки, а в комбінації №427/8745-05 домінує менша кількість квіток.
За кількістю квіток у суцвітті у гібридів сої першого покоління в різних комбінаціях схрещування відмічено наддомінування, неповне домінування більшої та меншої кількості квіток.
Кількість квіток у суцвітті популяцій сої F2 і їх батьківських форм
представлена у таблиці 1.
Як видно з наведених в таблиці 1 даних, батьківські форми №176,
№427, Чернятка і №8745-05 значно відрізнялись за кількістю квіток у суцвітті. Найменше (3,6) їх було у №176, значно більше у №427 і Чернятка (15,9
і 16,0 відповідно), найбільше у №8745-45 (33,1). Середня кількість квіток у
гібридних популяцій F2 №176/№427 (6,6) була проміжною між обома батьківськими формами, а максимальна кількість квіток у суцвітті (19,0) була на
рівні максимальної кількості квіток у кращої батьківської форми №427
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(19,0), а мінімальна кількість квіток (3,0) на рівні мінімальної кількості квіток у кращої батьківської форми №176 (3,0). Лінія розподілу форм за кількістю квіток у суцвітті даного гібрида зміщена в сторону №176, тобто з меншою кількістю квіток (рис. 1).
Всі ці дані показують, що домінує менша кількість квіток у даного гібрида. При схрещуванні двох форм з більшою кількістю квіток (15,9 і 16,0 у
№427 і Чернятка відповідно) середня кількість квіток у гібрида F2 (10,7) була меншою ніж у обох батьків. Максимальна кількість квіток у гібриду F2
(26,0) була більшою за обох батьків (19,0 і 18,0), а мінімальна кількість квіток (3,0) значно меншою (11,7 і 14,0). Лінія розподілу максимальної кількості квіток у гібриду показує, що країні межі варіації виходили далеко за межі
як меншого, так і більшого значення обох батьківських форм (рис. 2).
1. Кількість квіток у суцвітті у гібридів сої другого покоління
Батьківські форми та комбінація схрещування
♀
♀♂
♂
♂
F2
F2
F2
F2

№ 176
№ 427
Чернятка
№8745-05
F2 № 176 / № 427
F2 № 427 / Чернятка
№ 176/8745-05
№ 427/8745-05

Максима- МінімальСереднє
Коефіцієнт
льне зна- не зна- Дисперсія
значення
варіації
чення
чення
3,63
5,00
3,00
0,80
24,64
15,95
19,00
11,00
4,27
12,96
16,05
18,00
14,00
1,05
6,39
33,10
37,00
30,00
3,99
6,03
6,61
19,00
3,00
11,27
50,76
10,72
26,00
3,00
26,94
48,42
11,38
20,00
4,00
20,86
40,12
14,45
24,00
7,00
20,19
31,07
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Рис. 1. Лінії розподілу кількості квіток у суцвітті популяцій сої
№176/№427 другого покоління.
При схрещуванні селекційного номера №176 з №8745-05 з кількістю
квіток вдвічі більшою (33,1), ніж у №427 і Чернятка, середня кількість кві70
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ток (11,4) була проміжною між обома батьківськими формами. Максимальна
кількість квіток у суцвітті (20,0) хоч і була проміжною, але наближалась
ближче до батьківської форми № 8745-05 з більшою кількістю квіток, а мінімальна кількість квіток у гібрида F2 була більшою, ніж у №176 з меншою
кількістю квіток. У той же час лінія розподілу фенотипів у гібридів F2 значно зміщена в сторону батьківською форми з меншою кількістю квіток, що
вказує на домінування ознаки меншої кількості квіток (рис. 3).
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Рис. 2. Лінії розподілу кількості квіток у суцвітті гібрида сої
№ 427/Чернятка другого покоління.
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Рис. 3. Лінії розподілу кількості квіток у суцвітті гібрида сої
№ 176/8745-05 другого покоління.
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При схрещуванні №427тз №8745-05 середня кількість квіток дорівнювала 14,4, тобто майже стільки, скільки у №427 (15,9). Максимальна кількість квіток (24,0) була проміжною між обома батьками (19,0 і 37,0) з деяким наближенням до меншої кількості квіток. Мінімальна кількість квіток
у гібрида F2 (7,0) була меншою, ніж менші значення обох батьківських
форм. Це вказує на домінування меншої кількості квіток у даного гібрида.
Висновки
1. У колекційних зразків головні ознаки продуктивності – маса насіння з рослини, кількість насінин та кількість бобів позитивно корелюють
з максимальною довжиною суцвіття та кількістю квіток; максимальна кількість квіток залежить від висоти рослин та тривалості періоду вегетації.
В популяціях сої F2 ознаки продуктивності мають більшу варіабельність з
довжиною суцвіття і кількістю квіток; останні ознаки мають більшу залежність з тривалістю періоду вегетації та висотою рослин, ніж у колекційних зразків.
2. Ознаки суцвіття в залежності від розміщення на рослині найбільше
проявляються в середній частині стебла; багатоквіткові форми за продуктивність перевищують зареєстровані сорти Устя та Юг-30, але мають тривалість періоду вегетації на межі дозрівання в умовах Київської області;
високі коефіцієнти успадкування суцвіття і кількості квіток в ньому (0,81 і
0,77) дали можливість зробити висновок про їх чітку генетичну обумовленість.
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Наведені результати досліджень впливу біологічно активних препаратів на формування структури урожаю і біологічної урожайності сої на
чорноземі типовому. Встановлено, що більш урожайним при вирощуванні
на чорноземах типових виявився ультраранній сорт сої Аннушка. Обробіток насіння комплексом ризогумін + хетомік сприяв формуванню врожайності сої на рівні 2,45 т/га у сорту Аннушка і 2,32 т/га у сорту Устя.
Ключові слова: соя, урожайність, продуктивність, інокуляція, передпосівна обробка насіння, біопрепарати.
Серед низки заходів, що спрямовані на реалізацію генетичного потенціалу сучасних сортів сої інтенсивного типу, на особливу увагу заслуговує передпосівна підготовка до сівби. Встановлено, що у структурі витрат
на вирощування сої частка посівного матеріалу становить 10—15 %, тому
для одержання дружніх, рівномірних і здорових сходів із подальшою високою азотфіксуючою здатністю посівів насінню слід приділяти велику увагу, особливо його передпосівній підготовці [1, 2]. Важливою особливістю
сої є її здатність до ендосимбіозу з азотфіксуючими суббактеріями – ризобіями. Завдяки азотфіксації, яка проходить в сформованих в симбіозі з ризобіями бульбочками, соя може, в значній мірі або навіть повністю задовольняти свою потребу в азоті (симбіотрофне живлення азотом). Це знижує
залежність рослини від наявності азотних сполук в недешевих і екологічно
небезпечних азотних добривах [3].
Не дивлячись на значну кількість робіт, присвячених аналізу фізіологічно-біологічних механізмів фіксації молекулярного і асиміляції азоту бобовими, співвідношення симбіотичного і автотрофного азотного живлення
не може вважатись достатньо вивченим. У сої відносна ефективність використання фіксованого азоту і азоту з мінеральних добрив суттєво залежить
від сорту і умов вирощування рослин і врожайність від інокуляції в багатьох випадках може бути вищою, ніж від внесення азотних добрив. Таким
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чином, одним з важливих зовнішніх факторів, які впливають на утворення
і розвиток кореневих бульбочок сої і їх азотфіксуючу активність, є мінеральний азот. Його високий вміст в ґрунті затримує появу бульбочок і знижує інтенсивність азотфіксації, тоді як невеликі дози азоту можуть здійснювати стимулюючу дію [4, 5]. За оптимальних умов симбіотичної азотфіксації рослини сої можуть засвоювати до 150—190 кг/га біологічного азоту, що дає можливість покращити баланс азоту в ґрунтах сівозміни, зменшити обсяги використання мінерального азоту та суттєво підвищити урожайність та рентабельність. Поряд з цим завдяки діяльності мікроорганізмів у ґрунті нагромаджується не лише азот, а й значною мірою фосфор та
калій у доступній формі, які засвоюються з більш глибокого шару, з материнської породи. Розроблені та впроваджені сучасні технології вирощування сої в Україні передбачають передпосівну інокуляцію активними
штамами бульбочкових бактерій, які надходять на ринок у вигляді біоактивних препаратів (ризоторфіну, ризобофіту, ризоаргіну та ін.) [3—5].
Особливо ефективна інокуляція на тих ґрунтах, де відсутнє спонтанне зараження активними соєвими расами мікроорганізмів роду Rhizobium
japonicum. Однак слід зазначити, що утворення бульбочок у сої можливе і
без передпосівної бактеризації. На полях тривалого вирощування сої формується аборигенна популяція бульбочкових бактерій, яка здатна спонтанно інфікувати корені молодих рослин, проте вони малоактивні і малоефективні, часто знижують активність виробничих штамів, унаслідок чого застосування бактеріальних препаратів може виявитись неефективним. Тому
для кожного виду бобових культур виготовляють свій особливий препарат
на основі специфічних бульбочкових бактерій. В разі використання невідповідного штаму, його дія не проявляється, оскільки штам бактерій не може утворити бульбочки на нечутливій бобовій рослині. Тобто в інтенсивній технології вирощування сої необхідно використовувати тільки високоефективні та конкурентоспроможні штами бульбочкових бактерій, специфічні для даної культури [1, 3].
Матеріали і методика досліджень. Мета досліджень – визначити
особливості формування продуктивності сої залежно від передпосівної обробки насіння біологічно активними препаратами. Польові дослідження
проводили на полях кафедри рослинництва у ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція». Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий малогумусний. Агротехніка у досліді загальноприйнята для північного Лісостепу. Сою висівали при температурі ґрунту на глибині загортання насіння
10—12 °С овочевою сівалкою СОН-4,2. Загальна площа елементарної ділянки – 84 м2, облікової – 52,8 м2. Повторність досліду чотириразова. Під
передпосівну культивацію вносили мінеральні добрива з розрахунку
N30P60K60. Норма висіву сої – 700 тис. насінин на 1 га. Для боротьби з
бур’янами проводили до сходові боронування та застосовували суміш герКорми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69
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біцидів арамо (1,0 л/га) і базагран (2,0 л/га). Дослід двофакторний: фактор
А – рекомендовані для зони Лісостепу сорти сої: ультраранній Аннушка
(ПП «Наукова селекційно-насінницька фірма «Соєвий вік», м. Кіровоград)
та ранньостиглий Устя (ННЦ «Інститут землеробства НААН», смт Чабани); фактор Б – інокуляція насіння біоактивними препаратами Інституту
сільськогосподарської мікробіології УААН з розрахунку 200 г препарату
на 1,2 л води і на одну гектарну норму насіння за 2 дні до сівби [3]: 1) ризогумін, 2) хетомік, 3) ризогумін + хетомік. Програма досліджень включала фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин сої, оцінку
структури врожаю і біологічної врожайності [6, 7].
Результати досліджень. Висота рослин сої сорту Аннушка при інокуляції біопрепаратами зростала до 96,7—98,8 см при 96,2 см на контрольному варіанті. У сорту Устя відповідні показники досягали 73,9—74,5 см
на варіантах з інокуляцією. При цьому зростала і висота кріплення нижніх
бобів, що відіграє суттєву роль при механізованому збиранні культури
(табл.).
На варіантах з інокуляцією насіння нижні боби на рослинах сої закладалися на висоті 10,9—13,3 см в розрізі сортів. Аналіз показників структури врожаю сої показав, що за різних варіантів передпосівної обробки насіння спостерігається збільшення кількості бобів на рослинах. При цьому
найкращі результати отримано на варіанті поєднання біопрепаратів ризогумін + хетомік: 19,0 шт. у сорту Устя і 23,2 шт. у сорту Аннушка. На даному варіанті досліду одержано кращі результати і за іншими показниками
індивідуальної продуктивності рослин сої: довжина бобів, кількість насінин в бобі, маса насіння з рослини. Зокрема, маса насіння з рослини у сорту Аннушка склала 6,2 г (5,8 г на контрольному варіанті), у сорту Устя –
4,9 г (4,1 г на контролі). Маса 1000 насінин сої сорту Аннушка в цілому по
досліду варіювала в межах від 119,1 до 122,5 г, у сорту Устя – від 145,7 до
149,6 г. На варіанті досліду з застосуванням для обробки насіння сої комплексом ризогумін + хетомік маса 1000 насінин становила 122,5 г у сорту
Аннушка і 149,5 г у сорту Устя.
Застосування передпосівної обробки насіння сої мало позитивний
вплив і на формування урожайності культури. Так, на варіантах з інокуляцією насіння сої ризогуміном і хетоміком урожайність культури була
вищою на 1,2—2,5 ц/га в порівнянні з контролем. Разом із тим більш
врожайним при вирощуванні на чорноземах типових виявися ультраранній сорт сої Аннушка. Обробка насіння комплексом ризогумін + хетомік сприяла формуванню врожайності сої на рівні 2,45 т/га у сорту
Аннушка і 2,31 т/га у сорту Устя.
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Довжина бобів, см

Кількість бобів на
рослині, шт.

Кількість плодоносних вузлів, шт.

Урожайність, т/га

73,4
74,5
73,9
74,1
1,40

Маса 1000 насінин,
г

Контроль
Ризогумін
Хетомік
Ризогумін + хетомік
НІР 0,5

Маса насіння з однієї рослини, г

96,2
98,8
96,7
98,5
1,08

Сорт Аннушка
13,0 10,4 20,6 4,1
13,3 10,5 21,6 4,2
13,2 10,5 21,2 4,1
13,2 10,6 23,2 4,2
0,31 0,44 0,23 0,12
Сорт Устя
10,6
7,9
18,0 3,5
10,9
8,1
18,2 3,3
11,9
8,2
18,8 3,4
11,6
8,2
19,0 3,2
0,15 0,16 0,73 0,08

Кількість насінин
в бобі, шт.

Контроль
Ризогумін
Хетомік
Ризогумін + хетомік
НІР 0,5

Висота кріплення
нижніх бобів, см

Варіанти обробки насіння

Висота рослини,
см

Структура врожаю сої залежно від передпосівної обробки насіння,
2008—2010 рр.

2,41
2,42
2,45
2,46
0,06

5,8
5,8
5,9
6,2
0,36

121,0
121,5
119,1
122,5
0,56

2,26
2,34
2,33
2,45
0,19

1,82
1,84
1,96
2,12
0,08

4,1
4,3
4,8
4,9
0,24

145,7
147,9
146,4
149,5
0,85

1,94
2,22
2,28
2,31
0,22

Висновки. На основі проведених у 2008—2010 рр. досліджень з вивчення впливу біологічно активних препаратів ризогумін і хетомік на продуктивність сої на чорноземах типових нами встановлено, що ефективнішою на реалізацію генетичного потенціалу продуктивності сої є комплексна дія біопрепаратів ризогумін + хетомік. Врожайність сорту Аннушка на
даному варіанті досліду склала 2,45 т/га (2,26 т/га на варіанті контролю),
сорту Устя – 2,31 т/га (1,94 т/га на контролі).
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Інститут сільського господарства степової зони НААН
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ІНКРУКСТАЦІЇ
НАСІННЯ СОЇ
Наведені результати досліджень про вплив інкрустації насіння сої
ефективною сполукою фосфору, регулятором росту та комплексонатами
молібдену і бору в умовах північного Степу України.
Ключові слова: інкрустація, протруйник, антистрес, комплексонати металів Мо та В, біоглобін, соя.
Стабільність виробництва зерна сої, на сучасному етапі і в
перспективі може бути успішно реалізованою лише за умови підвищення
продуктивності даної культури шляхом подальшого вдосконалення і впровадження конкурентоспроможних адаптивних технологій вирощування з
високим рівнем окупності. Адаптовані технології вирощування повинні
бути спрямовані на максимальне використання природних факторів, всього
комплексу ґрунтово-кліматичних умов, сортового добору, комплексу добрив і мікроелементів для максимального розкриття потенційних можливостей інтенсивних сортів.
В агропромисловому виробництві постійно розширюються посівні
площі сої, йде пошук рентабельного виробництва продукції. За складних
економічних умов не завжди в кожному господарстві є можливим використовувати в повному обсязі мінеральні добрива, особливо під бобові культури. Як відомо, бобові рослини завдяки процесу біологічної фіксації азоту
з повітря, можуть на 80% забезпечити себе цим поживним елементом, а також мають підвищену можливість до засвоєння важкорозчинних сполук
фосфору.
У північній зоні Степу досить часто навесні відмічаються складні
погодні умови, спостерігається швидке наростання середньодобової температури повітря і на час оптимальних строків сівби, за температурним
режимом ґрунту, зберегти необхідні запаси вологи в посівному шарі не
завжди вдається. Розроблені та удосконалені агротехнічні заходи повинні
суттєво зменшити енерговитрати та забезпечити раціональне використання
вологи для одержання повноцінних та дружних сходів сої. Важливим фактором, який суттєво стримує ріст її продуктивності є вологозабезпеченість
Корми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69

79

особливо на час сівби та в період вегетації. Критичним періодом для рослин сої відносно запасів продуктивної вологи є фаза цвітіння та формування бобів. Вирішити цю проблему можливо за рахунок удосконалення
цілого ряду елементів у технології вирощування даної культури. В таких
умовах особливу увагу приділять підготовці ґрунту до сівби. Якщо питання підготовки ґрунту постійно удосконалюється, то підготовку насіннєвого
матеріалу в кращому випадку проводять лише шляхом його калібрування
та інокуляції і рідко застосовують передпосівну інкрустацію насіння. Цей
агрозахід
повинен
стати
основним
елементом
ресурсота
енергозберігаючої технології вирощування сої. Проте даному питанню при
її вирощуванні приділено ще мало уваги, а також не враховуються
біологічні особливості цієї культури та вимоги до тепла і вологи, що призводить до спрощення елементів технології вирощування і зниження
продуктивності агроценозів. Тому виникла необхідність у подальшому
вдосконаленню цього агрозаходу при передпосівній підготовці насіння сої.
Медодика досліджень. Дослідження проводили на Ерастівській
дослідній станції Інституту сільського господарства степової зони НААН у
сівозміні з таким чергуванням культур: зайнятий пар (вико-вівсяна
сумішка на зелений корм) – озима пшениця – соя – ячмінь ярий.
Ґрунтовий покрив дослідних ділянок чорнозем звичайний малогумусний важко суглинковий на лесі. Вміст гумусу в орному шарі 3,5—4,0%,
валового азоту 0,23—0,26, фосфору 0,11—0,12 і калію 2,0—2,5%. Реакція
ґрунтового розчину нейтральна, рН водної витяжки 6,5—7,0.
Перед проведенням сівби проводили передпосівну інкрустацію
насіння сої. Посівний матеріал обробляли сумішшю, до складу якої входять такі компоненти: протруйник (гранівіт 2,5 л/т), плівкоутворювач Марс
ЕL (200 г/т) (ППКФ «ІМПТОРГСЕРВІС»), а також препарат антистрес
(200 г/т ППКФ «ІМПТОРГСЕРВІС» ) та комплексонати металів Мо і В
(по 100 г/т кожного). В боротьбі з бур’янами застосовували фонове внесення гербіциду харнес під передпосівну культивацію в дозі 2 л/га.
Згідно зі схемою польового досліду сою висівали широкорядним
способом з міжряддям 45 см і нормою висіву 600 тис. шт./га схожого
насіння. Посівна площа ділянки складала 86,4 м2, облікова – 43,2 м2.
Повторність триразова. В досліді висівали районований для Степу ранньостиглий сорт сої Аметист.
Результати досліджень. Погодні умови за роки проведення
досліджень були досить складними, що дало можливість всебічно охарактеризувати ефективність передпосівної інкрустації насіння сої в посушливих умовах північного Степу. В нашому регіоні в другій половині літа (липень-серпень) досить часто спостерігаються складні погодні умови. За
останні роки в липні та серпні відмічається суттєве підвищення температу-
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ри повітря, а опади які надходять є непродуктивними або їх кількість у
декілька раз менша середньо багаторічного рівня.
Вегетаційний період у 2009 році за зволоженням був вкрай несприятливим. Температура повітря була більшою на 1,3 0С, сума опадів за
вегетаційний період була меншою на 91 мм, а відносна вологість повітря –
на 4% порівняно з багаторічними даними. Гідротермічний коефіцієнт за
вегетаційний період (травень-серпень) складав 0,47, що характеризує
погодні умови, як гостро посушливі. В 2010 році погодні умови характеризувались, як середньо посушливі при зростанні середньодобової температури повітря за період вегетації на 3,00С та близькими показниками по зволоженню до середньо багаторічних даних. Відносна вологість повітря була
меншою на 2% порівняно з багаторічними даними. За вегетаційний період
(травень-серпень) гідротермічний коефіцієнт складав 0,70. Такі складні
фактори погоди значно погіршували умови необхідні для реалізації
потенційних можливостей сої.
Проведені спостереження в період «сівба-сходи» показали, що сходи
сої були відмічені на 11—12 день, а повні на – 14—16 після проведення
сівби. Фаза першого трійчастого листка зареєстрована через 15—18 днів, а
фаза гілкування на 30—32 день після одержання повних сходів. Початок
цвітіння у рослин сої спостерігали на 35—36 день, а масове цвітіння на –
40—43 день після повних сходів. Формування бобів у нижньому ярусі
відмічали на 46 день вегетації рослин сої. Повна стиглість насіння у рослин сої наступала на 98—102 день вегетації.
Важливим показником при одержанні дружніх, повноцінних сходів у
посівах є польова схожість насіння, а під час проведення інкрустації дана
властивість набуває особливого значення. За період проведення
досліджень на контрольних ділянках без використання інкрустації зійшло
лише 77,6 % насіння сої. Застосування протруйника гранівіт (2,5 л/т) з
плівкоутворювачем Марс ЕL забезпечило незначне (4,3%) зростання
кількості схожого насіння. Використання тільки одного антистресу, що
включає в себе калій фосфорно кислий – легко розчинне добриво та
плівкоутворювач, обумовило підвищення схожості на 6,4% порівняно з
контролем. Інкрустація насіння сої із застосуванням протруйника, антистресу або плівкоутворювача Марс ЕL з Мо і В та біоглобіном забезпечило
підвищення польової схожості на 9,8—11,8%.
Біометричні показники рослин в агроценозах характеризують умови
вирощування, що склались впродовж вегетації. Обробка насіння сої забезпечила кращі умови для росту і розвитку рослин. Проведений аналіз цих
показників показав, що висота рослин залежала від проведеної інкрустації
насіння. Так, рослини сої без цього агрозаходу сягали висоти 43,9 см, а при
застосуванні
протруювача
при
обробці
насіння
разом
із
плівкоутворювачем Марс ЕL – 45,9 см. Використання комплексу
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компонентів по підготовці насіння до сівби, що включає застосування
плівкоутворювача, протруйника, комплексонату молібдену або бору обумовило формування висоти рослин сої в межах 48,0—48,2 см. Найвищі показники висоти рослин сої (50,1—50,2 см) було зареєстровано на ділянках,
де насіння було оброблене плівкоутворювачем, протруйником і регулятором росту або антистресом та комплексонатом молібдену і бору (табл. 1.).
Важливим кількісним показником фотосинтетичної діяльності агроценозу є площа асиміляційної листової поверхні. За несприятливих погодних умов упродовж вегетації посіви сої формували різну асиміляційну листкову поверхню залежно від застосованих компонентів при інкрустації
насіння. Облік площі листкової поверхні показав, що на контрольних
ділянках вона складала 21,7, а при застосуванні протруювача при обробці
насіння разом із плівко-утворювачем Марс ЕL – 24,2 тис. м2/га. Застосування при інкрустації препарату антистресу з протруйником забезпечило
формування асиміляційної поверхні в межах 26,4 тис. м2/га. Найбільшу
асиміляційну поверхню (31,2 тис. м2/га) формували посіви сої при
поєднанні під час інкрустації протруйника, препарату антистресу з комплексонатами металів молібдену та бору. Проведення інкрустації сумісно з
протруювачем, плівкоутворювачем, або препарату антистресу сумісно з
регулятором росту біоглобіном обумовило формування дещо меншої
асиміляційної поверхні (28,2—28,8 тис. м2/га) агроценозу сої.
Застосування інкрустації насіння, певною мірою, позначилось на
складових елементах морфологічної структури врожаю. Проведений аналіз
структури врожаю показав, що в посівах, де створюються кращі умови для
росту і розвитку рослин сої на одній рослині формувалась більша кількість
гілочок та бобів. Так, використання при інкрустації протруйника з
плівкоутворювачем та комплексонатами Мо і В обумовило зростання
кількості гілок на 1 рослині сої з 1,4 на контролі до 1,6—1,8, а поєднання
протруйника з антистресом та комплексонатами Мо і В – до 1,8—2,0 штук.
Кількість бобів при цьому відповідно зросла на 8,3—13,8 та 28,4—32,1%.
Аналіз насіннєвої продуктивності рослин сої показав, що завдяки
проведеній передпосівній інкрустації формувалась більша кількість
насіння. Так, на ділянках без проведення інкрустації на рослині нараховували
23,7—24,5
насінин,
а
при
застосуванні
протруйника,
плівкоутворювача з комплексонатом бору кількість зерна в бобах зросла на
4,8—8,9 штук. Найкращі показники кількості зерна в бобах відмічались за
рахунок поєднання в суміші для інкрустації насіння протруйника, антистресу бору і молібдену при цьому його кількість зросла на 10,0—12,1
штук. Застосування регулятору росту біоглобіну з вищевказаними компонентами при інкрустації насіння забезпечило дещо менше зростання його
кількості в бобах до 8,4—8,7 штук.
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1. Вплив інкрустації насіння з використанням ефективної фосфорної
сполуки, регулятора росту та комплексонатів металів Мо і В на
продуктивність посівів сої (у середньому за 2009—2010 рр.)
Варіанти
Контроль
Протруйник + Марс ЕL
Антистрес
Протруйник + Марс ЕL + Мо
Протруйник + Марс ЕL + В
Протруйник + Антистрес + Мо
Протруйник + Антистрес + Мо + В
Протруйник +Марс ЕL + біоглобін
Протруйник +Антистрес + біоглобін
Протруйник +Антистрес + біоглобін +
Мо + В

НІР 0,05 т/га

Польова
схожість,
%

Висота
рослин,
см

77,6
81,9
84,0
82,7
87,5
87,4
89,4
86,7
89,1

43,9
45,9
47,3
47,6
48,0
48,2
50,2
46,7
47,5

Площа
асиміляційн
ої поверхні,
тис. м2/га
21,7
24,2
26,4
28,5
29,7
30,3
31,2
28,2
28,8

87,5

50,1

28,8

Урожай
насіння
сої, т/га
1,42
1,50
1,58
1,59
1,63
1,66
1,71
1,59
1,65
1,65

0,04—0,06

Одержанні урожайні дані свідчать, що при застосуванні хімічних
засобів боротьби з бур’янами найбільша продуктивність (1,71 т/га) рослин
сої в посушливих умовах формувалась при використанні для інкрустації
насіння протруйника, антистресу та комплексонатів металів Мо і В.
Поєднання вищезгаданих компонентів з регулятором росту біоглобіном
виявило дещо меншу (1,65 т/га) продуктивність посівів сої. Регулятор росту біоглобін досить чутливий до впливу мікроелементів, які при взаємодії з
амінокислотами частково блокують його активність. Тому його необхідно
застосовувати окремо від інших компонентів.
Висновки. За складних посушливих погодних умов кращий врожай
насіння (1,71 т/га) формували посіви сої, де використовували для
інкрустації насіннєвого матеріалу протруйник (гранівіт 2,5 л/т), антистрес
(200 г/т) та комплексонати молібдену і бору (100 г/т кожного).
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СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ
СОРТІВ СОЇ З ПІДВИЩЕНОЮ АДАПТИВНОЮ ЗДАТНІСТЮ
Узагальнені результати по створенню вихідного матеріалу і виділені
генотипи з цінним потенціалом. При цьому була врахована різниця між
батьківськими парами, чим сильніше вони відрізняються географічно, філогенетично, і екологічно за елементами продуктивності та іншими властивостями, тим більша вірогідність виділення в гібридних популяціях
трансгресивних форм.
Ключові слова: соя. вихідний матеріал, селекція сортів,вегетаційний
період, хімічний склад, врожайність,
Розв’язання проблеми рослинного білка в Україні значною мірою залежить від рівня продуктивності зернобобових і олійних культур, зокрема
сої [2].
В Україні за останнє десятиріччя площі посіву сої збільшились з
16 тис. га (1996 р.) до 748 тис. га у 2006 р., а виробництво насіння – відповідно з 22 тис. т до 960 тис. т [1, 3].
За останні роки площі посіву і виробництво сої в світі як і в Україні
стрімко зростають. У забезпеченні високого валового збору сої найважливіше значення має впровадження нових високопродуктивних сортів цієї
культури.
Тому вдосконалення методів селекції сої і створення конкурентоздатних сортів є однією з найактуальніших проблем аграрної науки [6].
Зростання частки зернобобових культур до 20%, у тому числі сої, повинно оптимізувати структуру посівних площ сільгоспкультур у землеробстві України й зберегти та підвищити рівень родючості ґрунтів [4, 5].
Стратегічним завданням селекції сої на сучасному етапі є створення
високопродуктивних сортів, які мають великий рівень генетичного захисту
врожаю від біотичних і абіотичних факторів середовища та спроможні максимально реалізувати потенціал урожаю в поєднанні з високою якістю зерна.
Матеріали і методика досліджень. У дослідженнях використовували
36 сортів сої селекції наукових установ України, які занесені до державного реєстру.
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Упродовж вегетаційного періоду проводили фенологічні спостереження. Основними критеріями цінності генотипу є вегетаційний період,
продуктивність сортозразків (врожай насіння з одиниці площі), вміст в насінні білка та жиру, також проводився відбір сортозразків з підвищеною
адаптивною здатністю.
У нашій роботі ми застосовували метод штучної гібридизації без кастрації квітки. Схрещування проводили на рослинах сої в ранкові години, з 7
до 10 години, в похмурі дні на 2 години довше. Для схрещування вибирали
квітки в нижньому і середньому ярусах стебла і гілок. При цьому добирали
лише ті квітки, яких пелюстки віночка показалися з під чашолистків на 1—
2 мм. Всі інші квіти і боби, що зав’язалися на квітконіжці, видаляли. Для
ізоляції залишених квіток використовували невеликий шар вати і зверху
обмотували листочком.
Технології підготовки ґрунту, сівби і догляду за сортозразками сої були загальноприйнятими.
Результати досліджень. У роботі викладено результати, які було
отримано у Буковинському інституті АПВ, Кіровоградському інституті
АПВ та Селекційно-генетичному інституті НЦНС.
За результатами отриманих із трьох наукових установ (БІ АПВ, СГІ,
КІ АПВ) було відібрано кращі сорти, які виділилися за такими показниками як урожайність, вегетаційний період, вміст білка і жиру.
У таблиці 1 викладено характеристики кращих сортів сої, які виділилися за вищезгаданими показниками у Буковинському інституті АПВ.
Із 36 сортів, що досліджувалися, виділилося 17 сортів з різним вегетаційним періодом, але всі вони характеризуються високими показниками за
урожайністю та хімічним складом (білок, жир), упродовж двох років випробування.
Також отримані результати за врожайністю, хімічним складом та вегетаційним періодом із Селекційно-генетичного інституту НЦНС НААН.
Характеристику цих сортів наведено у таблиці 2.
Із таблиці 2 видно, що до числа кращих сортів попали сорти з високими вмістом білка і жиру з високою врожайністю (хоча врожайність тут дещо нижча ніж у Буковинському інституті АПВ із за нестачі вологи).
Із Кіровоградського інституту АПВ ми отримали результати за урожайністю, вегетаційним періодом та хімічним складом лише за 2003 рік.
Результати викладені у таблиці 3.
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1. Характеристика кращих сортів сої по Буковинському інституту
АПВ в екологічному випробуванні 2003—2004 рр.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Сортозразки
Чернівецька 9
Чернівецька 8
Іванка
Ксенія
Феміда
Васильківська
Харківська 35
Чернятка
Аполон
Деймос
Медея
Успіх
Одеська 150
Артеміда
Чорнобура
Романтика
Берегиня

Вегетаційний
період, дні

Урожай, ц/га

2003
125
137
119
119
140
129
131
126
132
144
125
145
133
129
130
130
135

2003
26,2
22,4
22,6
24,4
25,2
24,2
21,2
22,7
25,8
26,2
21,2
24,2
24,2
25,1
22,6
23,1
23,1

2004
124
131
118
117
136
129
130
130
140
132
127
141
129
131
129
132
133

Білок, %

Роки
2004
2003
24,7
39,4
20,7
38,5
22,4
40,2
24,1
37,2
23,0
38,6
25,9
39,4
22,4
40,2
23,3
39,6
26,4
37,8
27,6
38,0
25,2
39,3
26,2
39,4
22,3
36,3
24,3
38,2
23,0
38,4
20,8
29,1
23,8
37,2

2004
39,9
38,7
41,4
38,1
38,5
40,0
40,0
37,3
38,2
38,1
40,2
38,5
36,2
38,2
39,0
38,8
36,7

Жир, %
2003
19,9
19,9
21,7
22,3
20,4
21,6
19,3
19,2
19,3
21,0
19,6
19,4
20,3
19,2
20,1
21,1
19,6

2004
20,6
20,6
21,6
21,9
21,4
21,1
20,4
21,0
19,7
20,8
19,4
19,5
20,5
19,2
20,0
21,3
20,0

2. Характеристика кращих сортів сої Селекційно-генетичного інституту НААН
№
з/п

Сортозразки

1 Чернівецька 9
2 Іванка
3 Чернівецька 8
4 Феміда
5 Васильківська
6 Харківська 35
7 Чернятка
8 Аполон
9 Деймос
10 Медея
11 Успіх
12 Одеська 150
13 Аметист
14 Устя
15 Київська 98
16 Аркадія Одеська
17 Юг 30

Вегетаційний
період, дні
2003
116
112
119
115
112
117
115
112
113
106
121
116
105
104
109
111
111

2004
122
111
121
116
112
109
109
115
121
109
125
125
105
105
106
125
109

Урожай, ц/га
2003
17,4
16,4
16,2
19,6
22,6
18,6
14,3
20,2
17,2
19,6
18,4
18,0
14,4
20,4
21,2
20,2
20,3

Білок, %

Роки
2004
2003
18,8
39,6
18,1
39,2
17,8
36,4
21,4
36,7
25,3
38,8
19,2
38,1
16,6
38,7
20,0
37,8
19,9
38,9
21,7
38,6
21,3
38,5
18,3
39,6
16,2
38,6
19,1
38,3
20,3
38,3
22,0
40,2
24,6
38,2

2004
39,8
40,1
36,1
37,4
39,7
40,0
38,6
37,6
39,6
39,4
38,6
39,9
39,6
39,1
38,7
39,8
38,4

Корми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69

Жир, %
2003
19,4
26,0
20,2
20,0
20,2
20,0
19,2
19,3
20,4
19,9
19,6
20,4
20,0
20,3
20,0
21,2
24,3

2004
19,6
21,6
19,8
19,7
21,1
21,4
19,4
20,0
21,0
19,8
19,8
20,6
20,3
20,1
20,1
24,6
21,3
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3. Характеристика кращих сортів сої Кіровоградського інституту АПВ
за 2003 рік
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Назва зразка, сорту
Чернівецька 9
Іванка
Подільська 1
Феміда
Васильківська
Харківська 35
Альтаїр
Аполон
Аркадія Одеська
Демос
Одеська 150
Юг – 30
Медея
Романтика
Успіх

Вегетаційний
період, дні
117
113
118
124
116
126
121
120
117
121
124
118
114
119
126

Урожайність
ц / га
21,2
19,3
19,2
21,1
22,6
20,1
20,4
23,7
24,2
22,0
19,3
19,4
23,6
21,3
20,6

Білок

Жир

39,4
40,2
36,4
38,5
39,2
40,2
38,4
37,8
38,5
38,0
35,0
37,6
40,8
38,4
38,5

19,9
21,6
19,3
21,4
21,8
20,6
21,2
19,2
21,6
21,0
21,2
22,7
19,9
21,6
19,5

Із матеріалів таблиці 3 видно, що виділилося 15 сортів різних селекційних установ, різних груп стиглості з високими показниками за хімічним
складом та врожайністю.
Проаналізувавши таблиці 1, 2 та 3 виділили сорти: Іванка, Ксенія, Чернівецька 8, Чернівецька 9 – Буковинського інституту АПВ; Аркадія Одеська, Васильківська, Феміда, Одеська 150, Успіх – Селекційно-генетичного
інституту НЦНС; Харківська 35 – Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва
НААН; Аполлон, Юг-30, Деймос – Інституту землеробства південного регіону; Медея – Кіровоградського інституту АПВ; Чернятка – Інституту землеробства НААН та Інституту кормів НААН.
Виділили 16 сортозразків, які мають високі показники за врожайністю,
хімічним складом та вегетаційним періодом. У 2005 році на дослідних полях Буковинського інституту АПВ було закладено розсадник батьківських
форм для проведення гібридизації. Усі вищезгадані сорти включені у програму схрещувань. Комбінації батьківських пар підібрано так, щоб батьківська форма мала лише опушення, а материнська – біла, в подальшому
це полегшувало роботу по встановленню справжності гібридів. Батьківські
форми висівали окремими рядочками з міжряддями 0,45 см між батьківськими формами і 0,9 м між комбінованими.
У 2005 році запилено 249 квіток по 12 комбінаціях. Фаза цвітіння в
середньому по розсаднику тривала близько 36 днів. Причому перші 15 днів
цвітіння проходило при надмірній кількості опадів і понижених середньодобових температурах повітря, а друга половина періоду цвітіння проходила при підвищених температурних показниках. Гібридизацію проводили
у другій половині цвітіння, погодні умови, що склалися в період проведен88
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ня схрещувань негативно вплинули на зав’язування бобів. Високі температурні показники спричинили часткове опадання і відмирання запилених
бутонів. Внаслідок чого ми отримали всього 29 гібридних бобів (табл. 4).
4. Результати проведення гібридизації у 2005 році
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва комбінації

Кількість бобів

♀ Чернівецька 8 х ♂ Чернівецька 9
♀ Медея х ♂ Чернівецька 9
♀ Медея х ♂ Іванка
♀ Київська 98 х ♂ Деймос
♀ Одеська 150 х ♂ Іванка
♀ Чернівецька 8 х ♂ Аркадія Одеська
♀ Чернівецька 8 х ♂ Васильківська
Всього:

9
2
2
7
6
2
1
29

На наступний рік (2006) висіяне гібридне насіння Fо врожаю 2005 року
з якого отримано 26 гібридних рослин F1. Восени усі рослини зібрані для
подальшого вивчення.
Також у цьому році був закладений розсадник батьківських форм за
схемою 2005 року. Запилено 164 квітки по 9 комбінаціях. Фаза цвітіння
проходила при достатній кількості опадів і тепла, тому строки цвітіння в
порівнянні з 2005 роком дещо скоротилися. В результаті ми отримали 33
гібридні боби, які будуть висіяні наступного року у гібридному розсаднику
(табл. 5).
5. Результати проведення гібридизації у 2006 році
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва комбінації

Кількість бобів

♀ Харківська 35 х ♂ Чернівецька 9
♀ Чернівецька 8 х ♂ Ксенія
♀ Медея х ♂ Чернівецька 9
♀ Київська 98 х ♂ Одеська 150
♀ Феміда х ♂ Чернівецька 8
♀ Чернівецька 8 х ♂ Чернівецька 9
♀ Київська 98 х ♂ Медея
Всього:

3
2
3
4
2
14
5
33

У 2007 році в гібридному розсаднику висіяна 26 гібридних зразків F1
та 33 насінини F0 із розсаднику гібридизації 2006 року. Усі гібриди F1 висіяні окремо від інших, по краю висівались батьківські форми для порівняння. На протязі вегетаційного періоду проводили фенологічні спостереження та порівнювались гібридні лінії до вихідного матеріалу (батьківських
форм). Під час збирання у лабораторії було відібрано гібридні рослини
(F2), які володіють кращими показниками (висота рослини, висота прикріКорми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69
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плення нижнього бобу, колір насінини, опушення, тривалість вегетаційного періоду, урожайність) ніж батьківські форми.
Також у цьому році висіяно 33 насінини F0, одержано 24 рослини гібридів першого покоління (F1).
У наступні роки проведено вивчення гібридів F2 та F1 у гібридному
розсаднику, відбір кращих і вибраковка гірших ліній для подальшого вивчення.
Висновки. Вивчивши сорти сої української селекції, які занесені до
державного реєстру в трьох наукових установах ми відібрали найкращі за
такими показниками як: тривалість вегетаційного періоду, урожайність,
вміст жиру і білка. У 2005—2006 році у Буковинському інституті АПВ закладено розсадник батьківських форм, в якому методом гібридизації створені гібриди. Протягом наступних років у Буковинському інституті АПВ
буде продовжено вивчення, розмноження, вибраковка гірших і добір кращих гібридних ліній, з яких у майбутньому буде створено сорти сої з підвищеною адаптивною здатністю. Тобто ці сорти мають володіти широкою
базою пристосованості до лімітуючих факторів та давати високі і стабільні
врожаї в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України.
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Наведені результати селекційної роботи з соєю, дана характеристика сортів сої, які створені за останні роки.
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Значне поширення і використання сої і соєвих продуктів у світі зумовлено різноманіттям і високою якістю їх хімічного складу.
В арсеналі світових рослинних ресурсів соя є найдешевшим продуктом збалансованого за амінокислотами білка, придатного для харчового і
кормового використання [1].
У зв’язку з цим площі під соєю у світі постійно зростають. У 2010
році її посіви перевищили 100 млн га. Суттєвий ріст виробництва насіння
сої спостерігається і в Україні. В 2010 році її посіви перевищили 1 млн га і
за обсягами виробництва сої Україна вийшла на перше місце в Європі і тепер входить до дев’яти країн найбільших виробників цієї культури у світі.
Постійно збільшуються площі посівів сої в Кіровоградській області і в минулому році площі під нею в області склали 114 тис. га.
Збільшення виробництва сої в усіх зонах вирощування, обумовлено,
як розширенням площ посіву, так і, що дуже важливо, підвищенням її
урожайності, чому передувала велика робота проведена науковими установами країни, в тому числі і Кіровоградським інститутом АПВ.
Кіровоградський інститут АПВ в історії соєсіяння відіграв одну із
провідних ролей, тому що саме тут була створена одна із перших селекційних точок в Україні. За 62 роки роботи створено і зареєстровано, в різні
роки, 25 сортів, в тому числі, широко відомі в Україні і за її межами Кіровоградська 3, Кіровоградська 4, Кіровоградська 5, Ланка, Веселка та інші.
Основними напрямками досліджень є селекція сої на високу продуктивність, високу якість насіння, стійкість до хвороб, шкідників та вилягання, осипання, несприятливих умов середовища.
За цей час накопичений різноманітний вихідний і селекційний матеріал з високим генетичним потенціалом продуктивності, створені форми
стійкі і толерантні до основних хвороб і лімітуючих умов вирощування,
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ранньостиглі, що дуже важливо для умов Лісостепу і Полісся, різних напрямків використання із зразків української і зарубіжної селекції. Це дало
можливість в останні роки створити нові більш урожайні та високоякісні
сорти, пристосовані до ґрунтово-кліматичних умов Степу та Лісостепу
України [2]. До них відносяться: Ізумрудна, Медея, Валюта, Знахідка,
Ювілейна.
Сорт Ізумрудна створений шляхом індивідуально-групового добору з
гібридів від схрещування SD-10-78 (Угорщина) х Blacwood (Канада). Сорт
універсального напрямку використання, високоврожайний (30—32 ц/га) з
підвищеною якістю насіння (40,0—41,0 % протеїну, 21,0—22,0 % жиру).
Середньостиглий, вегетаційний період – 120—125 днів. Рослини високорослі від 95 до 140 см, мають високе кріплення нижнього бобу, що дуже важливо при механізованому збиранні врожаю, стійкий до посухи, вилягання,
осипання, має високу пластичність і слабку реакцію до фотоперіодизму,
толерантний до бактеріозу, стійкий до септоріозу і вірусних хвороб, добре
адаптований до умов вирощування в Степу і Лісостепу України [3]. Сорту
властива здатність слабо накопичувати солі важких металів та радіонуклідів [4].
Головна перевага сорту Ізумрудна в поєднанні високої продуктивності і підвищеної якості зерна, а також високої стійкості до лімітуючих умов
вирощування і високої чутливості до інтенсивних факторів землеробства.
Сорт доцільно вирощувати на зерно, на корм та харчові цілі. Насіння жовте без пігменту, має гарний товарний вигляд. На полях агрофірми «Росія»
Новоукраїнського району на площі 250 га забезпечив урожайність насіння
28,0 ц/га.
Сорт Медея створений шляхом гібридизації з наступним індивідуально-груповим добором з гібридів від схрещування сорту Білосніжка з канадським номером 0085. Сорт зернового напрямку використання. Скоростиглий, вегетаційний період 105—110 днів. Завдяки короткому вегетаційному періоду сорт Медея може бути добрим попередником під озимі культури. Урожайність насіння становить до 35 ц/га. Насіння високотоварне,
високоякісне. Вміст сирого протеїну в насінні – 39,2—40,3 %, має підвищений вміст жиру – 23,5 %, абсолютно придатне для використання в харчовій промисловості. Насіння крупне, маса 1000 насінин 180—250 г, жовте
без пігменту з світло-коричневим рубчиком [5]. У фермерському господарстві «Бойко» Новоархангельського району на площі 350 га одержано урожай зерна 35,0 ц/га.
В Україні за даними «Української асоціації виробників і переробників сої», сорт Медея, за площею посіву, займає друге місце. В 2009 році
сорт внесений до Реєстру сортів рослин в Росії.
Сорт Валюта створений індивідуально-груповим добором з гібридів
від схрещування сортів Петровка х Аврора. Зерноукісний, середньоранній,
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вегетаційний період 110—115 днів. Сорт високорослий, технологічний.
Вміст сирого протеїну в насінні 40,0—41,5 %, жиру – 21,0—22,5 %. Важливою особливістю сорту є поєднання високої урожайності та якості насіння із стійкістю до екстремальних умов вирощування. Зерно можна використовувати як на кормові, так і на харчові цілі. У виробничих умовах
господарства «Кіровоградська сільськогосподарська компанія» Добровеличківського району сорт Валюта на площі 180 га забезпечив урожайність
насіння 23,8 ц/га [6].
Сорт Знахідка створений шляхом індивідуально-групового добору з
гібридів, одержаних від схрещування сортів Ізумрудна х Медея. Сорт зернового напрямку використання, ранньостиглий, вегетаційний період –
105—110 днів. Маса 1000 насінин – 160—210 г. Насіння жовтого кольору з
світло-коричневим рубчиком. Стійкий до посухи, осипання, основних хвороб і шкідників, жаростійкий. Вміст сирого протеїну в насінні 38,0—
39,0 %, жиру 22,0—23,0 %. Урожайність насіння в Кіровоградському інституті АПВ становила 30,4 ц/га, що перевищує стандарт Юг-30 на 38 %
[7]. У сорту Знахідка поєднується висока врожайність, ранньостиглість,
високий вміст жиру в насінні, висока маса 1000 насінин і дуже висока
стійкість до посухи. В 2010, дуже посушливому році, сорт Знахідка мав
найвищу схожість насіння. Пропонується для вирощування в Степу і Лісостепу України та на Поліссі.
Сорт Ювілейна створений шляхом індивідуально-групового добору з
гібридів, одержаних від схрещування сортів Ізумрудна х Медея. Сорт зернового напрямку використання. Характеризуються детермінантним типом
росту. Висота кріплення нижнього бобу 18—20 см. Сорт середньостиглий
з вегетаційним періодом 115—125 днів. Стійкий до вилягання, осипання,
посухи, хвороб і шкідників. Вміст сирого протеїну в насінні 38—40 %, жиру 21,0—22,5 %. Аналіз структури урожаю протягом трьох років показав,
що даний сорт перевищує інші сорти за кількістю вузлів, бобів, насінин на
рослині, масою насінин з рослини, висотою кріплення нижніх бобів. Сорт
сої Ювілейна характеризується високою врожайністю, технологічністю та
якістю насіння. Пропонується для вирощування в Степу і Лісостепу України. Урожайність насіння в Кіровоградському інституті АПВ склала 38,2
ц/га, що на 46 % вище стандарту Аркадія Одеська [8].
Сорти сої створені в Кіровоградському інституті АПВ, займають
значні площі і забезпечують добрі врожаї насіння у виробничих умовах господарств Кіровоградської та інших областях України та Росії, успішно
конкурують з іноземними сортами (табл. 1.)
Дані таблиці 1 свідчать про те, що сорти Кіровоградського інституту
АПВ перевищують за урожайністю насіння їх зарубіжні аналоги на 1,0—
3,1 ц/га та за вмістом протеїну в насінні на 3,5 % і жиру на 1,8 %.
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1. Порівнювальна характеристика сортів селекції Кіровоградського
інституту АПВ з їх зарубіжними аналогами в демонстраційному полігоні за продуктивністю та якістю насіння (2008—2010 рр.)
Сорт
Медея
Віжіон
Ізумрудна
Комет
Валюта
Агассі
Знахідка
Корада
Ювілейна
Ламберт

Походження
Кіровоградський
інститут АПВ
Канада
Кіровоградський
інститут АПВ
Канада
Кіровоградський
інститут АПВ
США
Кіровоградський
інститут АПВ
Канада
Кіровоградський
інститут АПВ
США

Урожайність, ц/га
+ до
Вміст, %
Роки
Серед- вітчизня- протенє
2008 2009 2010
жиру
ного їну
18,5

20,4

19,8

19,6

15,4

19,8

18,1

17,8

20,2

18,2

16,8

18,4

16,6

17,1

14,3

16,0

18,3

17,8

16,4

17,5

14,9

15,2

13,1

14,4

18,9

17,1

16,9

17,6

19,8

15,7

14,4

16,6

23,9

19,6

17,4

20,3

22,9

16,8

15,6

18,4

-1,8

-2,4

-3,1

-1,0

-1,9

Вегет.
період,
днів

40,7

22,9

102

39,8

21,4

99

39,8

22,0

122

38,9

21,1

125

41,1

22,8

117

38,9

22,1

120

38,9

21,7

105

38,7

21,1

104

40,1

22,8

126

37,6

22,5

132

Результати аналізу зразків насіння сої за урожайністю, вмістом білка
та жиру в екологічному сортовипробуванні Буковинського інституту АПВ
НААН представлені в таблиці 2.
2. Результати аналізу зразків насіння сої за урожайністю, вмістом білка і жиру, 2010 р.
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назва сортів
Іванка St
Ізумрудна
Медея
Валюта
Знахідка
Ювілейна
Золушка
Ромашка

Вміст, %
Установа- Урож.
оригінатор ц/га білка жиру
БІАПВ
КІАПВ
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–

24,5
26,5
30,0
29,9
29,4
30,4
32,2
37,4

34,6
33,4
38,1
36,9
38,5
36,4
33,4
36,7

20,8
22,3
19,0
20,7
18,2
18,0
23,1
18,5

+ до St
Урож. ц/га Білка,% Жиру,%
+2,0
-1,2
+1,5
+5,5
+3,5
-1,8
+5,4
+2,3
-0,1
+4,9
+3,9
-2,6
+5,9
+1,8
-2,8
+7,7
-1,2
+2,3
+12,9
+2,1
-2,3

Дані таблиці 2 свідчать про те, що в Лісостепу України сорти Кіровоградського інституту АПВ за урожайністю насіння значно перевищують
сорт стандарт Іванка від 2,0 у сорту Ізумрудна до 12,9 ц/га у нового сорту
Ромашка. Майже всі сорти, за виключенням Ізумрудна і Золушка, перевищують стандарт за білком від 1,8 % у сорту Ювілейна до 3,9 % у сорту
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Знахідка, але за вмістом жиру, за виключенням сортів Ізумрудна і Золушка, сорти поступаються стандарту.
До державного сортовипробування передано два нових сорти сої гібридного походження – ранньостиглий Золушка і середньостиглий Ромашка. За результатами польових досліджень кваліфікаційної експертизи у
2010 р. сорт Золушка забезпечив максимальну урожайність насіння
36,4 ц/га на Кіровоградській сортодільниці в зоні Степу, що на 13,1 ц/га
перевищив стандарт Аннушка. Сорт Ромашка забезпечив максимальну
урожайність насіння 26,1 ц/га на Кілійській сортодільниці Одеської області.
Поряд зі створенням сортів розробляються технології їх вирощування, які ми застосовуємо, вони мають сортову специфіку з урахуванням зональних ґрунтово-кліматичних умов.
Висновки. 1. Результатом багаторічної науково-дослідної роботи з
селекції сої в Кіровоградському інституті АПВ є 25 сортів, які внесені до
Держреєстру сортів рослин України, а сорт Медея до Держреєстру сортів
рослин Росії. Вони займають значні площі і успішно конкурують з іноземними сортами.
2. Сорт Медея за площами посіву займає друге місце в Україні.
3. Сорти Золушка і Ромашка проходять державне сортовипробування
і за результатами польових досліджень кваліфікаційної експертизи у 2010
році забезпечили максимальну урожайність насіння 36,4 ц/га і 26,1 ц/га відповідно.
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СТАНОВЛЕННЯ, СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ СЕЛЕКЦІЇ СОЇ
НА ПОЛТАВЩИНІ
Коротко висвітлена історія дослідження культури сої на Полтавщині та результати селекційної роботи в лабораторії селекції, насінництва та сортової агротехніки сої ПДАА. Створений в лабораторії сорт
Алмаз, занесений до Реєстру у 2007 р., сорт Антрацит визнано перспективним на 2011 р. Створена, зберігається та вивчається колекція не опушених форм сої.
Ключові слова: історія, дослідження, культура сої, селекція, обсяги
виробництва, урожайність, властивості.
Перші згадки про сою на Полтавщині датуються кінцем 19 століття.
У 1878—1883 рр. у Кобеляцькому повіті, Полтавської губернії сою вивчав
Л. А. Чорноглазов, отримуючи врожай насіння від 82—144 пудів з десятини [5]. Вже у 1898 році, завідувач хімічної лабораторії Полтавського дослідного поля Третяков С. Ф. досліджував хімічний склад різних колекційних
зразків сої, вирощених в цій установі. А у 1926—1927 роках на Полтавській дослідній станції вивчали 6 зразків сої різних груп стиглості та досліджували їх біохімічний склад [6].
У 1927 році П. П. Бордаков на дослідному полі Полтавського сільськогосподарського політехнікуму вивчав колекцію з 19 сортів сої. На
1928 рік, він планував закласти велику колекційну ділянку цієї культури
для вивчення низки питань в т. ч. і селекційних, збирався вести селекцію за
двома напрямами: харчовий і олійний [4]. З 1928 по 1935 роки професор
Бордаков П. П. очолював селекційну роботу з соєю на колишній Харківській державній селекційній станції (нині інститут рослинництва
ім. В. Я. Юр’єва) [1].
Неможливо не згадати той факт, що відомий селекціонер, автор 21
сорту сої, випускниця Полтавського сільськогосподарського інституту
Лещенко А. К., працюючи асистентом на кафедрі ботаніки, розпочала вивчати колекцію зернобобових культур саме в Полтаві.
У 70-х роках минулого століття завдяки науковим підходам та творчому ентузіазму працівника Полтавської державної дослідної станції
ім. М. І. Вавилова В. Наріжняка на Полтавщині щорічно сіяли сою на площі більше 20 тис. га. Під його керівництвом розроблено і впроваджено те96
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хнології, що дало змогу отримати 25—30 ц/га насіння і 250—300 ц/га зеленої маси цієї культури. Він був одним із організаторів Української соєвої
асоціації.
З 2001 р. селекційну роботу в Полтавській області веде доцент кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської Державної аграрної академії Білявська Л. Г. На Полтавщині це перші селекційні дослідження сої з
використанням сучасних методів селекції.
Упродовж останніх років Полтавська область є беззаперечним лідером за обсягами виробництва сої, площі якої становлять більше 150 тис. га,
за середньої урожайності 14—16 ц/га. Однією з причин невисокої урожайності є використання сортів, які виведені в інших кліматичних умовах
(Югославія, Канада, США та ін.), вони в умовах Полтавщини, як правило
пізньостиглі, менш врожайні, мають незадовільні показники якості насіння, вражаються хворобами і схильні до розтріскування бобів. У зв’язку з
цим актуальною є робота по виведенню сортів, адаптованих до умов регіону, яка була розпочата в 2001 році в ПДАА.
Матеріали і методи досліджень. Основним методом селекції сої в
ПДАА є внутрішньовидова гібридизація з наступним індивідуальним добором в гібридних потомствах. Як вихідний матеріал використовуємо нові
гібридні форми, створені за участю джерел адаптивності до лімітуючих
факторів регіону [2]. Закладку дослідів, обліки і спостереження проводили
згідно державних стандартів України та методичних рекомендацій Державної комісії по сортовипробуванню. З метою виявлення посухостійких, жаростійких та стійких до кислотності ґрунту (рН 4,5—5,5) нових форм застосовували ряд польових, лабораторних та аналітичних методів та методик.
Результати досліджень. Дослідження з питань адаптивної селекції
сої були розпочаті нами у 1987 році на Красноградській дослідній станції
Інституту зернового господарства НААН, яка в 1911 році була заснована,
як філія Полтавського дослідного поля, для обслуговування найбільш посушливої частини тодішньої Полтавської губернії. В ході виконання програми селекційних досліджень був проведений пошук і виявлення джерел
адаптивності до несприятливих факторів навколишнього середовища. На
першому етапі виведені сорти, які занесені до національного Реєстру сортів рослин – Аметист, Агат, Артеміда, які вирощуються в Україні на десятках тисяч гектар. Причому поширеність цих сортів має місце в різних ґрунтово-кліматичних зонах країни, що практично доводить їх екологічну
пластичність.
З 2002 року в ПДАА Білявською Л. Г. було засновано лабораторію
«Селекції, насінництва та сортової агротехніки сої». Основними завданнями якої є виведення нових сортів. Інноваційними розробками лабораторії є
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сорти Алмаз, занесений до Реєстру у 2007 р., та сорт Антрацит визнаний
перспективним на 2011 р.
З метою впровадження цих сортів у виробництво області у 2009—
2010 рр. вони були висіяні на демонстраційному полігоні у насінницькому
господарстві ФГ «Грига», Полтавського району, (в якому відкрита філія
кафедри селекції, насінництва та генетики ПДАА). У досліді вивчали 86
зареєстрованих в Україні сортів, що дало змогу виробничникам Полтавської та прилеглих областей наочно ознайомитися із їхніми показниками господарської придатності.
1. Урожайність сортів сої на демонстраційному полігоні ФГ «Грига»
Сорт
Аннушка
Легенда
Діона
Ворскла
Алмаз
Антрацит
Білосніжка
Київська 98
Медея
Романтика
Аметист
Агат
Корада
Полтава
Галина
Інна
Ірина
Таврія
НіР 05

Дата збирання
2009 р.
16.08.09
16.08.09
16.08.09
16.08.09
22.08.09
22.08.09
22.08.09
28.08.09
28.08.09
28.08.09
28.08.09
05.09.09
05.09.09
14.10.09
14.10.09
14.10.09
14.10.09
14.10.09

2010 р.
15.08.10
15.08.10
15.08.10
15.08.10
20.08.10
20.08.10
25.08.10
25.08.10
25.08.10
01.09.10
25.08.10
20.09.10
15.10.10
15.10.10
30.10.10
30.10.10
30.10.10
30.10.10

Урожайність, ц/га
(у відношенні до базової вологості 12%)
2009 р.
2010 р.
20,0
23,6
19,8
19,2
20,7
22,2
23,4
22,9
26,6
27,2
23,5
26,7
20,6
20,2
21,5
21,1
26,1
20,4
20,5
22,5
22,6
23,8
21,1
17,8
20,5
19,7
22,5
19,0
21,2
18,3
21,9
17,2
21,8
17,3
22,6
18,9
1,5
1,7

Вологість насіння під
час збирання, %
2009 р.
12,0
12,8
12,5
13,0
12,2
13,5
13,2
14,2
14,0
13,8
13,6
14,0
13,7
15,0
15,6
18,1
16,2
19,2
0,5

2010 р.
10,8
11,2
11,3
11,5
11,6
11,8
12,0
12,5
12,3
12,5
12,2
14,6
18,4
15,5
18,4
18,2
17,4
18,8
0,6

У табл. 1. представлені результати вивчення лише тих сортів, які
найбільш поширені в області. З них видно, що максимальну врожайність,
за оптимального вегетаційного періоду та низької вологості насіння, сформували сорти Алмаз та Антрацит, що є переконливим доказом важливості
ведення регіональної селекції сої. Крім того був зроблений біохімічний
аналіз зразків насіння наданих оригінаторами і зразків цих сортів, вирощених на полігоні.
Спільно з лабораторією агроекології та захисту рослин Полтавського
інституту АПВ ім. М. І. Вавилова НААН проводимо дослідження спрямовані на вивчення дії комплексу біопрепаратів та умов, що створюють їх ви98
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соку ефективність при інокуляції насіння сортів сої нашої селекції [3].
Адже підбір ефективних біопрепаратів для конкретних сортів є важливим
елементом сортової технології, який сприятиме збільшенню виробництва
сої.
Результатом плідної співпраці з Інститутом кормів НААН є зареєстровані сорти: Агат, Артеміда, Вінні, Вежа.
Нами також створена, зберігається та вивчається колекція не опушених форм сої. Ці лінії унікальні і потребують вивчення їх систематичного
положення, а також є цінним джерелом для виведення нових сортів різних
напрямів використання. Частина ліній у 2005 році передана в лабораторію
селекції сої Інституту кормів НААН. Одна з новостворених не опушених
ліній – Анаконда перевищує за показниками господарської придатності
національні стандарти Аннушка, Юг-30, Устя. У 2011 році її буде передано
для вивчення з метою реєстрації у НЦГРРУ. Всі інші не опушені форми
вивчаються у різних ланках селекційного процесу з метою виведення кормового сорту.
У табл. 2 подано характеристику господарсько-цінних властивостей
зразка Анаконда у порівнянні із материнською формою Кобра та національним стандартом Юг-30.
2. Характеристика господарсько-цінних властивостей зразків сої
(2009—2010 рр.)
Господарсько-цінні властивості
Вегетаційний період (дні)
Висота рослини (см)
Кріплення нижнього бобу (см)
Урожайність (ц/га)
Кількість бобів на рослині (шт.)
Маса насіння з рослини (г)
Маса 1000 насіння (г)

стандарт
(Юг-30)
95
85
10
21
40
14
185

Рівень вираження ознак
зразок
вихідна фо(Анаконда)
рма (Кобра)
100
105
80
70
12
8
24
10
55
32
18
9
165
170

Окремим видом діяльності лабораторії є ведення первинного насінництва сортів нашої селекції.
Наукова робота лабораторії проводиться у тісному зв’язку з навчальним процесом і є його невід’ємною складовою, що сприяє поглибленню
якості підготовки фахівців агрономічного профілю.
Висновки. Полтавщина має багату історію та великий досвід вирощування сої. З 2001 року в ПДАА започаткована селекційна робота з соєю,
результатами якої є зареєстрований сорт Алмаз та перспективний сорт Антрацит. Ці сорти, у виробничих умовах області, формують 24—27 ц/га і є
гарантованим попередником під озимі. Створена унікальна колекція не
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опушених форм, які є цінним джерелом для виведення нових сортів різних
напрямів використання.
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ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ СОЇ ЗА КОМПЛЕКСОМ
МАКРООЗНАК
Наведено результати використання системного аналізу при вивченні колекційного матеріалу сої, що дало змогу провести ідентифікацію вихідного матеріалу з колекції Національного центру генетичних ресурсів
рослин України з урахуванням генетичної організації формоутворення вегетативної та репродуктивної сфер, визначити селекційну цінність вихідного матеріалу, згрупувати його у п’ять класів. Сформована робоча колекція з 74 зразків сої, більшість яких походять з Росії, Канади, США та
інших країн, яка представляє інтерес для створення середньоранніх високопродуктивних сортів сої.
Ключові слова: соя, системний аналіз, селекційна цінність, колекція,
вихідний матеріал.
Створення макросистем рослин з відповідними функціональними
особливостями сортів і гібридів за генетичною організацією формоутворення макроознак і визначають їх комерційну цінність. Макроознаки за
своєю природою групові і відображають всі системні процеси популяційного рівня, зокрема генетичні особливості цілісності макросистеми в індивідуальному розвитку (морфогенетичну норму, адаптивну норму, чи екотип). Для макроознак характерне успадкування генетичної організації їх
формоутворення, специфіка якої проявляється в нормі реакції.
На основі моделі теоретично обґрунтована і аналітично вирішена
оцінка селекційної цінності і донорських властивостей вихідного матеріалу
за генетичною організацією формоутворення з розробкою для конкретних
селекційних програм, з урахуванням біологічних особливостей культури,
стратегії системного аналізу.
Обґрунтовані параметри кількісної оцінки системних властивостей
та розроблені на їх основі процедури системного аналізу забезпечили ідентифікацію відмінностей вихідного матеріалу за генетичною організацією
формоутворення макроознак, ідентифікацію їх селекційної цінності для
конкретних програм комбінаторної селекції.
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Матеріал і методика досліджень. Матеріалом для досліджень були
358 колекційних зразків сої різного еколого-географічного походження
Національного центру генетичних ресурсів рослин України. Вивчення колекційних зразків сої проводили згідно «Методических указаний ВИР по
изучению зернобобовых культур» [1], морфологічний опис зразків, їх класифікація за господарськими, біологічними властивостями та хімічним
складом - за класифікаторами роду Glycine [2, 3, 4] та методичних рекомендацій щодо використання класифікаторів [5, 6].
Колекційні зразки вивчали в польових та лабораторних дослідах.
Польове вивчення проводили на полі сівозміни № 1. Трирічне вивчення
колекційного зразка включає морфологічний опис, оцінку господарських
ознак, вивчення біологічних особливостей розвитку рослин за результатами фенологічних спостережень. Сівбу проводили в оптимальні строки ручними сівалками без повторень. Схема сівби 30 х 10 см, облікова площа –
1 м2 .
При проведенні досліджень використовували методи популяційної
генетики, математичної біології та математичної статистики, кібернетичного моделювання, засоби інформаційних технологій та розробки алгоритмів і програм, які реалізували на сучасній комп’ютерній техніці.
Основне місце в дослідженнях відведено оригінальним методам, які
були розроблені П. П. Літуном [7, 8], а саме: методи аналізу тектологічної
(епігенетичної) мінливості, системного аналізу макрознак з використанням
метрик функціонального простору їх складових субознак, інтегральної
оцінки селекційної цінності і донорських властивостей за комплексом макроознак, оцінки специфічності адаптивності до динаміки біотичних та абіотичних факторів зовнішнього середовища, кібернетичне (математичне)
моделювання процесів індивідуального розвитку, формоутворення макроознак та реакції на зміну фенотипічного та екологічного середовища.
Результати досліджень. Оцінка селекційної і генетичної цінності
вихідного матеріалу за макроознаками повинна бути орієнтована на конкретні програми селекції. Це передбачає в першу чергу оцінку за конкретними ознаками і властивостями, які є об’єктами селекції конкретних культур. Особливий підхід має бути до оцінки селекційної цінності за макроознаками, які визначають комерційну цінність сорту чи гібрида. Зокрема, це
продуктивність рослин і урожай, генетичний захист від біотичних організмів та лімітів факторів навколишнього середовища.
Макроознаки мають системний контроль, так як їх формоутворення
об’єднує на основі певної просторово-часової взаємодії відповідну чисельність субпроцесів. Виявити селекційну цінність за простором ознак, які відображують реалізацію окремих субпроцесів та макроознакою за безпосередніми фенотипічними значеннями принципово неможливо, так як успадковуються не їх фізичні значення, а генетична організація макропроцесу.
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Саме стан і особливості генетичної організації формоутворення макроознак і в цілому процесів індивідуального розвитку і формування життєвої
форми в цілому. Селекція на продуктивність згідно з твердженням багатьох відомих вчених і селекціонерів, а також дослідженнями за темою, відбувається за генетичною організацією продукційного процесу. Це потребує
прийняття рішення на основі інформації про відмінність селекційного матеріалу за системними властивостями як цілісної макросистеми в індивідуальному розвитку, так і формоутворення макроознак, на які ведеться селекція. До останнього часу були відсутніми теоретично обґрунтовані критерії
оцінки відмінності селекційного матеріалу за системними властивостями.
Розробка методів системного аналізу і критеріїв оцінки селекційної цінності за генетичною організацією макропроцесів і було метою наших досліджень.
Технологія селекції на макроознаки передбачає руйнування застабілізованого епігенотипу методом добору з родоначальної системи рослин
нижче порогової чисельності, необхідної для проявлення всіх рівнів генетичної організації індивідуального розвитку чи методом гібридизації і наступну селекційну роботу з вихідними селекційними формами. Різні методи потребують різних підходів до оцінки селекційної і генетичної цінності
вихідного матеріалу.
Нами теоретично розроблені алгоритми системного аналізу результатів вивчення колекції сої генетичних ресурсів НЦГРРУ та обґрунтовані
підходи щодо створення робочих колекцій сої під конкретні напрями селекції. В даній статті наведено алгоритм системного аналізу для формування
робочої колекції з метою створення ранньостиглих високопродуктивних
сортів сої.
У результаті досліджень виділені наступні етапи проведення системного аналізу: оцінка наявного генетичного різноманіття вихідних форм за
генетичною організацією макропроцесів; класифікація вихідного матеріалу
за типами генетичної організації макропроцесів; формування робочої колекції для конкретних програм селекції.
Оцінку наявного генетичного різноманіття колекції вихідних форм
для визначення придатності зібраного різноманіття щодо створення на його основі робочих колекцій для конкретних програм селекції можна забезпечити за результатами факторного аналізу. Надійність оцінок і можливість змістовного пояснення результатів залежить від простору ознак, які
включені в конкретний багатомірний аналіз. Факторний аналіз, як етап системного аналізу, має в даному випадку стверджуючий характер.
За результатами аналізу (рис. 1) можна ідентифікувати прояв ознак у
фенотипі чотирьох блоків генетичної організації індивідуального розвитку.
За ступенем прояву блоків генетичних програм (факторні навантаження)
можна ідентифікувати ознаки при формоутворенні яких вони рельєфно
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проявляються. Ознака з найвищим значенням факторного навантаження є
основною в проявленні блоку. Зміна фенотипу цієї ознаки дає можливість
ідентифікувати проявлення конкретного блоку генетичної організації, що
дає можливість ідентифікувати зчеплені в своїй мінливості ознаки і прогнозувати зміни при доборі за основною ознакою чи однією із блоку зчеплення. Ранг фактору указує на частку мінливості в загальній мінливості досліджуваного вихідного матеріалу, яка контролюється конкретним блоком
генетичної організації
Біологічна урожайність

Фактор 1

Фактор 4

Репродуктивна здатність
Маса 1000 насінин, г

Фактор 2

Продуктивність рослин
Кількість бокових гілок, шт.

Фактор 3

Висота прикріплення нижніх бобів, см
Висота рослин, см
Сходи-повна стиглість
Формування бобів-повна стиглість
Сходи-початок формування бобів
Сходи-повне цвітіння
Сходи-початок цвітіння
Посів-сходи
-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Факторні нагрузки

Рис. 1. Фактори і факторні навантаження - блоки генетичної організації за макроознаками продуктивність і тривалість вегетаційного періоду, 2006—2008 рр.
У конкретному випадку найбільш рельєфно проявляється перший
фактор з основною ознакою «тривалість періоду сходи-формування бобів».
За зчепленими за фенотипічним проявленням ознак можна стверджувати,
що в даному випадку мова йде про генетичні механізми регуляції взаємодії
процесів формування вегетативної і репродуктивної сфери. Другий фактор
відноситься до контролю інтенсивності формування репродуктивної і генеративної сфер (кількість бобів, кількість насінин в бобі тощо) з основною ознакою репродуктивної здатності. Третій – з процесами формування
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нового насіннєвого покоління і, останній – з процесами ендоспермогенезу і
ембріогенезу. Таким чином, факторний аналіз дає можливість теоретично
обґрунтувати шляхи добору і прогнозувати його ефективність при використанні конкретного вихідного матеріалу.
Другий етап системного аналізу орієнтований на визначення різноманіття за типами генетичної організації. Для цієї мети нами застосовані
методи багатомірної класифікації, зокрема методи кластерного аналізу.
Результати аналізу (рис. 2) показують, що в досліджуваній колекції
вихідного матеріалу мають місце п’ять типів за структурою факторів, тобто за структурою генетичної організації онтогенезу.
Для типу 1 характерне рельєфне проявлення першого фактора, для
типу 2 – фактора 3, для типу 3 – урівноважене проявлення всіх факторів,
для типу 4 - фактор 4 і для типу 5 – фактора 2. Таким чином, спираючись
на результати аналізу можна стверджувати, що досліджувана колекція вихідного матеріалу за генетичною організацією індивідуального розвитку та
наявністю вихідного матеріалу різноманітного за екотипом чи за морфологічною та адаптивною нормами, містить п’ять різноманітних типів. Відповідно ці типи мають різну селекційну цінність і придатність до реалізації
різних програм селекції. Тип 1 і тип 2 мають селекційну цінність для програм селекції пізньо- і середньостиглих сортів з різною тривалістю генетичної організації онтогенезу.
Для типу 1 характерною є пропорційна тривалість періоду формування вегетативної та репродуктивної генеративної сфер і формування насіннєвого покоління. Це дає можливість стверджувати про оптимальність
формування фотосинтетичної поверхні листків і, як результат, висока продуктивність рослин і урожай.
Тип 2 має диспропорційну за структурою організацію онтогенезу з
непропорційно скороченим періодом формування вегетативної сфери і
тривалим періодом реалізації репродуктивної здатності. Для цих форм мають місце проблеми в інтенсивності накопичення ресурсів за рахунок метаболізму з зовнішнім середовищем та задоволення потреб в них для реалізації життєвих функцій на високому рівні реалізації продукційного процесу.
Тип 3 характеризується найбільш сприятливим сполученням за станом епігенетичних систем, які обумовлюють реалізацію репродуктивної
здатності і альтернативні за формуванням насіння.
Тип 4 має виражену скоростиглість за рахунок скорочення тривалості всіх етапів вегетаційного періоду, що знаходить місце в зниженій репродуктивній здатності, яка в свою чергу компенсується формуванням підвищеної маси 1000 насінин.
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Біологічна урожайність

Репродуктивна здатність

Маса 1000 насінин
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Висота рослин

Сходи-повна стиглість
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Сходи-початок формування бобів
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Тип 3

Сходи-початок цвітіння

-2

Посів-сходи

Нормовані значення ознак, t

4
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Рис. 2. Типи вихідного матеріалу сої за організацією продукційного
процесу, періоду організації онтогенезу
П’ятий тип має виражену адаптивну норму за структурою вегетаційного періоду з вираженою репродуктивною здатністю. Для цього типу механізми реалізації репродуктивної здатності потребують подальшого вивчення, зокрема через реєстрацію кількості бобів, кількості насінин у бобі,
тобто вивчення структури репродуктивної сфери.
Висновки. Таким чином, для реалізації селекційних програм зі створення середніх ранньостиглих високопродуктивних сортів сої методом добору необхідно формувати робочу колекцію з вихідного матеріалу четвертого типу. Для створення сортів ранньостиглих можливо рекомендувати
вихідний матеріал третього типу.
Для створення середньоранніх та середньостиглих високопродуктивних сортів придатні третій і п’ятий типи, а для селекції сортів з формуванням максимально можливої продуктивності, але відносно пізньостиглих,
придатних для південного регіону України – перший та другий типи.
Використовуючи системний аналіз нами сформовано робочу колекцію в кількості 74 зразків, яка орієнтована на селекційні програми зі створення середньоранніх високопродуктивних сортів сої, в складі якої зразки,
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походженням з Канади, США, Росії, а саме: UD0201713, OP05X (Канада);
UD0200027, Morsoy (США); UD0201068, Астра (Росія); UD0201616, Balkan
(Югославія); UD0201717, Riode 525 (Чехія) та інші.
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Хмельницький інститут агропромислового виробництва НААН
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ В УМОВАХ
ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКОГО ЛІСОСТЕПУ
Представлено результати досліджень щодо динаміки посівних
площ, урожайності та валового збору сої в Хмельницькій області за
2001—2010 рр. Обґрунтовано основні складові успішного вирощування високих врожаїв сої в умовах регіону.
Ключові слова: соя, посівні площі, урожайність, валовий збір.
В Україні здавна на великих площах вирощують однорічні зернобобові культури. Вони займають важливе місце в структурі посівів, балансі
зерна і кормів, сприяють підвищенню культури землеробства, родючості
ґрунтів і покращенню азоту в них. Без зернобобових культур практично не
можливе біологічне землеробство. Народногосподарська цінність зернобобових культур не обмежується тільки цими перевагами, а, насамперед, це
виробництво високобілкового зерна і вирішення проблеми кормового білка, які на сучасному етапі розвитку сільськогосподарського виробництва є
однією із головних проблем аграрного сектора економіки України.
Завдяки тому, що соя є основним джерелом збалансованого за амінокислотним складом і вмістом екологічно чистого білка в останні роки у
світі, зокрема, і в Україні відбулося зростання популярності сої та розширення площ під посівами цієї культури. Так, якщо в 1999 році посівна
площа сої становила 49,2 тис. га, то у 2009 р. – 626,0 тис. га або у 12,7 разу
більша [1].
Матеріали та методика досліджень. Дослідження стану соєсіяння
на Хмельниччині проводили на основі комплексного аналізу за допомогою
економіко-статистичного та розрахунково-конструктивного методів. Джерелом інформації слугували матеріали Хмельницького обласного статистичного управління, результати досліджень Хмельницького інституту АПВ
НААН [2].
Результати досліджень. За визначенням академіка А. О. Бабича в
перспективі виробництво сої передбачає формування в Україні соєвого поясу в Лісостепу. Тут ґрунтово-кліматичні умови найкраще відповідають
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біологічним потребам цієї культури, завдяки чому вона досягає повної стиглості та формує високий врожай [3]. Вдале розташування та природнокліматичні умови Хмельницької області дають всі підстави для успішного
вирощування та одержання стабільно високих урожаїв сої.
Клімат області помірно-континентальний. Середньодобова температура повітря найтеплішого місяця (липня) становить 18—19°С, а найхолоднішого січня – від -5,0 до -6,0°С. Максимальна температура повітря влітку
може досягати 36-38 ос, середньорічна температура повітря 7—8°С. Кількість опадів за рік становить 750—1050 мм. Найбільша кількість опадів
випадає в літні місяці. Середньомісячна відносна вологість повітря найменша у травні (69%) і в серпні (75%), однак, ніколи не знижується до критичної. Тривалість вегетаційного періоду становить 155—165 днів. Сума
ефективних температур понад 10°С коливається від 1300°С до 1500°С.
Загальною особливістю клімату Хмельницької області є більша порівняно із відповідними широтами на сході помірність: літо тут холодніше,
зима – тепліша, перехід однієї пори року в іншу – поступовий.
Крім того, ґрунтовий покрив області відповідає вимогам вирощування сої, яка добре росте на чорноземах (типових, опідзолених), темно-сірих
опідзолених. Таких ґрунтів в області більшість, частка їх в загальній площі
складає 73,6%. На цих ґрунтах можна вирощувати досить високі врожаї
сої.
У ХХІ столітті у зв’язку із розвитком ринкових відносин, глобального потепління клімату агроформування різних форм власності України
значно розширили соєве поле, надаючи їй перевагу, порівняно із традиційними горохом, кормовими бобами та люпином, як більш економічно привабливій. Безумовно, така ж структурна перебудова посівів зернобобових
культур у напрямку збільшення частки сої, зменшення гороху, кормових
бобів і люпину відбувається протягом 2001—2010 рр. і в Хмельницькій
області.
Аналізуючи динаміку посівних площ, урожайності та валового збору
сої в умовах Хмельницької області нами встановлено, що вирощування сої
в агроформуваннях області, як зернобобової культури, співпадає із початком ХХІ ст. У 2001 році посівні площі сої становили 0,9 тис. га, урожайність зерна – 11,2 тис. га, а валовий збір – 1,01 тис. тонн, тоді як у 2000 році відомості про посівні площі, врожайність та валовий збір сої на Хмельниччині в статистичній звітності були відсутніми.
Підраховано, що у 2010 році посівні площі сої в агроформуваннях
області порівняно із 2001 роком зросли в 82,2 разу і становили 74,1 тис. га
або близько 10% в структурі посівних площ сільськогосподарських культур. Для порівняння посівні площі гороху у 2000 році становили 33,5 тис.
га, а у 2010 році зменшилися до 13,4 тис. га або в 2,5 разу (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка посівних площ сої та гороху у Хмельницькій області
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Рис. 2. Урожайність та валовий збір сої в Хмельницькій області
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Варто зазначити, що зростання посівних площ сої в регіоні супроводжувалось підвищенням рівня врожайності та, як наслідок, валового збору
зерна. Якщо у 2001 році урожайність зерна сої в середньому по області
становила 11,2 ц/га, то у 2010 році вона зросла до 19,5 ц/га, а валовий збір
становив 144,5 тис. тонн. Безумовно, основними складовими такого успіху
стало впровадження сучасних технологій вирощування, вдало підібраний
сортовий склад, а також гідротермічні умови 2010 року, адже сума ефективних температур понад 10°С була найвищою за останні 10 років і становила 1535,0°С при достатньому вологозабезпеченні (рис. 2).
Аналізуючи динаміку посівних площ сої в розрізі районів Хмельницької області відмічено істотне їх зростання навіть в тих районах, де у
2005 році в структурі посівних площ соя була відсутня. Завдяки швидкому
зростанню посівних площ сої у 2010 році в окремих районах області частка
її в структурі посівних площ досягла 5—10% (табл.).
Динаміка посівних площ та врожайність сої в сільськогосподарських
підприємствах Хмельницької області
Назва районів
1. Білогірський
2. Віньковецький
3. Волочиський
4. Городоцький
5. Деражнянський
6. Дунаєвецький
7. Ізяславський
8. Кам’янець-Подільський
9. Красилівський
10. Летичівський
11. Новоушицький
12. Полонський
13. Славутський
14. Старокостянтинівський
15. Старосинявський
16. Теофіпольський
17. Хмельницький
18. Чемеровецький
19. Шепетівський
20. Ярмолинецький
Всього по області

Площа, га
2005
118
308
116
113
93
75
300
75
105
285
50
43,3
136
107
25
34
2374

2010
1025
2545
6375
3276
151
5064
2654
7521
2862
2239
3438
4796
4692
4600
1370
1754
5286
5415
3089
3172
71324

Роки

Урожайність, ц/га
2005
9,9
13,9
12,7
8,9
12,9
8,8
8,0
14,6
8,9
10,3
15,6
13,5
11,0
13,8
5,4
17,9
11,6

2010
12,7
16,4
23,1
20,6
22,0
24,0
19,6
16,6
16,4
16,2
22,9
19,5
11,7
14,4
14,7
16,5
22,2
22,5
24,8
23,9
19,5

Незважаючи на те, що окремі райони Хмельниччини розташовані в
зоні Полісся, соя набула значного поширення по всій території області.
Безумовно, кращі умови для росту і розвитку сої складаються в центральній та південній частині області. Однак, навіть в таких північних районах
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як Полонський, Славутський та Шепетівський посівні площі сої в сільськогосподарських підприємствах у 2010 році відповідно становили 4,8 тис. га,
4,7 тис. га та 3,1 тис. га, а урожайність при цьому становила в Полонському районі 19,5 ц/га, Шепетівському – 24,8 ц/га, тоді як у 2005 році показники врожайності в цих районах становили 8,9 та 5,4 ц/га.
Висновки. Таким чином, Хмельниччина, маючи значні земельні ресурси, родючі ґрунти, достатню кількість вологи, тепла, світла має велику
перспективу у збільшенні посівних площ, урожайності та валового збору
сої, як головної зернобобової культури світового землеробства, що сприятиме зміцненню економіки аграрного сектора.
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Викладено результати п’ятирічних досліджень з вивчення впливу
окремих елементів технології вирощування на продуктивність сортів сої.
Обґрунтовано вплив системи удобрення, обробітку ґрунту в короткоротаційних сівозмінах на урожайність сої. Розкрито залежність продуктивності сої від впливу бактеріальних добрив, позакореневих підживлень та
десикації. Обґрунтовано шляхи оптимізації сортової технології вирощування сої в умовах Лісостепу України.
Ключові слова: соя, короткоротаційні сівозміни, обробіток ґрунту,
система удобрення, десикація, урожайність.
Соя є основною зернобобовою культурою в світі, яка має велике
продовольче, технічне та агротехнічне значення. Її вирощування було однією з умов процвітання стародавніх цивілізацій. Вона й тепер відіграє
ключову роль у виробництві зерна, білка, олії, фіксує біологічний азот з
атмосфери.
Батьківщиною сої вважається Південно-Східна Азія. В Китаї вона відома понад 6000 років до н. е. Понад 4000 років до н. е. сою вирощували в
Кореї, Індії, Японії та інших країнах. В Європі сою почали вирощувати
лише у XVIII столітті, а в Україні – з 70-х років XIX століття.
За площею посіву у світі вона посідає перше місце серед зернобобових культур та четверте – за посівними площами після пшениці, кукурудзи
і рису, потіснивши останніми роками ячмінь.
Слід зазначити, що виробництво сої в Україні характеризується динамічним зростанням посівних площ і валових зборів. Так, якщо в 2001
році площа посіву культури становила 189,6 тис. га, валовий збір
231,9 тис. т, то у 2010 році відповідно вже 1038,0 тис. га та 1671,0 тис. т.
Поряд з цим, також слід відмітити, що рівень урожайності насіння сої у
виробничих умовах за ці роки не в значній мірі, але зріс із 1,22 до 1,61 т/га,
хоча порівняно із рівнем урожайності в провідних соєсіючих країнах, таКорми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69
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ких як США, Аргентина, Бразилія він удвічі менший. Тому, актуальною
проблемою в Україні є зростання обсягів виробництва сої.
Згідно регіональної програми з виробництва олійних культур на
2011—2015 рр. планується збільшити виробництво насіння сої до
3,5 млн т. Таке нарощування виробництва має відбуватись за рахунок максимальної реалізації генетичного потенціалу сучасних сортів цієї культури,
а не екстенсивним шляхом – за рахунок збільшення площ посіву. Одним із
шляхів формування максимальної продуктивності сортів сої є впровадження у виробництво для конкретного регіону адаптованої технології вирощування цієї культури. Концепція розвитку технології вирощування насіння сої передбачає розробку моделей формування високопродуктивних
агрофітоценозів з урахуванням ґрунтово-кліматичного потенціалу регіону,
біології сортів нового покоління, що забезпечить своєчасне визначення факторів, які негативно впливатимуть на реалізацію генетичного потенціалу
продуктивності агрофітоценозу, і дасть змогу активно керувати продукційним процесом у процесі онтогенезу. Технологія вирощування сої тільки
тоді буде ефективною, коли вона буде гармонійно працювати в системі:
ґрунтово-кліматичний потенціал регіону – рівень родючості ґрунту – попередник – раціональний обробіток ґрунту – сорт – строк сівби – кількісне та
просторове розміщення рослин на площі – збалансовані системи живлення,
захист від шкідливих організмів і своєчасний збір врожаю.
Методика досліджень. З метою вивчення впливу ефективності та
оптимізації технології вирощування сої на формування високопродуктивних її агрофітоценозів в умовах Лісостепу України упродовж 2006—
2010 рр. проводились дослідження на полях лабораторії технології вирощування зернобобових культур Інституту кормів НААН, які передбачали
вивчення та розробку моделі короткоротаційної сівозміни, насиченої соєю
та кукурудзою; розробку способу передпосівної обробки насіння на основі
біологічних, хімічних та фізіологічно-активних речовин; оптимізацію системи удобрення сої та розробку способу підготовки посівів середньопізніх
та пізньостиглих сортів сої до збирання.
Ґрунти дослідних ділянок сірі лісові середньосуглинкові на лесі, орний шар яких (0—20 см) містить гумусу – 1,94 %, легкогідролізованого
азоту – 8,9 мг/кг, рухомого фосфору (за Чіриковим) – 129,0 мг/кг, обмінного калію (за Чіриковим) - 97,0 мг/кг, рН – 5,5, сума ввібраних основ –
20,0 мг-екв./100 г ґрунту.
Дослідження супроводжувалися спостереженнями, вимірами, обліками та аналізами відповідно до загальноприйнятих та широко апробованих методик.
Результати досліджень. Одержані результати багаторічних досліджень із соєю в зоні Лісостепу України показали, що продуктивність куль-
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тури значною мірою залежала від факторів інтенсифікації, які вивчались в
дослідах.
Відомо, що сорт є найдоступнішим і найдешевшим засобом підвищення урожайності сільськогосподарських культур, у тому числі і сої.
В той же час сорти сої відрізняються вузьким екологічним пристосуванням, що обумовлює їх вирощування у вузькій смузі завширшки 160 км з
півночі на південь [1, 2]. Вирощування сортів сої за межами цієї смуги
призводить до значного погіршення реалізації їх генетичного потенціалу.
Тому, в Інституті кормів НААН обґрунтовано соєвий пояс України, де розміщено 2/3 посівів сої, виділено зону стійкого та нестійкого її виробництва на незрошуваних землях і зону гарантованого виробництва на зрошуваних землях [3, 4]. Створення в останні роки нових високопродуктивних
скоростиглих сортів Інститутом кормів НААН спільно з іншими науководослідними установами, сприяло розширенню соєвого поясу на північ Лісостепу та на південь Полісся України. Проведена екологічна оцінка сортів
сої показала, що такі сорти як Золотиста, Артеміда, КиВін, Омега Вінницька, Монада, Хуторяночка в умовах різних регіонів вирощування України
забезпечують урожайність насіння на незрошуваних землях 2,8—3,5 т/га, в
умовах зрошення 4,0—4,5 т/га і збір сирого протеїну 1,2—1,4 т/га.
Правильне розміщення сої в сівозміні дає можливість збільшити її
урожайність не тільки завдяки запобіганню хворобам і пошкодженню фітофагами, зниженню забур’яненості поля, але й поліпшенню воднофізичного режиму ґрунту, раціональнішому використанню поживних речовин. Ряд авторів [5, 6] зазначає, що соя менш чутлива до монокультурного вирощування, ніж горох, боби кормові, люпин. Проте, все таки доцільно
вирощувати сою у двопільних короткоротаційних сівозмінах: соя – кукурудза, соя – озима пшениця, соя – ярий ячмінь.
Так, проведені дослідження в стаціонарному досліді показали, що
вирощування сої беззмінно протягом 16 років забезпечило урожайність насіння на рівні 1,26—1,49 т/га. Встановлено, що за рахунок агротехнічних
прийомів є можливість збільшити урожайність насіння сої в беззмінних
посівах. При органо-мінеральній системі удобрення (гній, 15 т/га +
N45P60K60) урожайність сої становила 1,51—1,77 т/га, що більше на 0,25—
0,28 т/га порівняно з варіантами, де застосовували лише органічну систему
удобрення (гній, 15 т/га). Крім цього нами встановлено, що проведення
глибокого основного обробітку ґрунту (27—30 см) також підвищувало
урожайність сої на 0,23—0,26 т/га за монокультурного вирощування в порівнянні з ділянками, де проводили основний обробіток ґрунту завглибшки
20—22 см (табл. 1).
Поряд з цим, у дослідженнях відмічено, що співвідношення посівів
сої і кукурудзи в короткоротаційних сівозмінах суттєво впливає на урожайність насіння сої. Так, порівняно із монокультурним вирощуванням сої,
Корми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69

115

співвідношення сої і кукурудзи як 1:1, 1:2 і 1:3 збільшувало урожайність
відповідно на 0,55, 1,27 та на 1,04 т/га. Проте, найбільша урожайність насіння сої (2,19—2,91 т/га) відмічена на варіантах при співвідношенні її із
кукурудзою як 1:3. При вирощуванні сої і кукурудзи як 1:1 та 1:2 урожайність складала відповідно 1,75—2,38 та 1,94—2,62 т/га.
На основі вивчення впливу факторів інтенсифікації на урожайність
насіння сої незалежно від співвідношення сої і кукурудзи в короткоротаційній сівозміні нами встановлено, що застосування органо-мінеральної
системи удобрення (гній, 15 т/га + N45P60K60) забезпечило підвищення рівня урожайності культури на 0,37—0,40 т/га в порівнянні з органічною системою удобрення (гній, 15 т/га). Проведення глибокого основного обробітку ґрунту (27—30 см) сприяло зростанню рівня урожайності насіння сої на
0,26—0,32 т/га порівняно із середнім основним обробітком завглибшки
20—22 см.
1. Урожайність насіння сої залежно від системи удобрення, глибини
оранки і співвідношення посівів сої і кукурудзи в короткоротаційних
сівозмінах, т/га (у середньому за 2006—2010 рр.)
Співвідношення посівів сої і
кукурудзи в сівозміні
Беззмінно
16 років
1:1
(соя – кукурудза)
1:2
(соя кукурудза – кукурудза)
1:3
(соя – кукурудза – кукурудза
– кукурудза)

Система удобрення
Гній 15 т/га
Гній 15 т/га + N45P60K60
Гній 15 т/га
Гній 15 т/га + N45P60K60
Гній 15 т/га
Гній 15 т/га + N45P60K60
Гній 15 т/га
Гній 15 т/га + N45P60K60

Основний обробіток ґрунту
Середній
Глибокий
(20—22) см (27—30 см)
1,26
1,49
1,51
1,77
1,75
2,00
2,11
2,38
1,94
2,23
2,31
2,62
2,19
2,51
2,58

2,91

Фактори: А - співвідношення посівів сої і кукурудзи; В - система удобрення ; С
- основний обробіток ґрунту
НІР 0,95, т/га: (у середньому за 2006—2010 рр.): А – 0,087; В –0,075 ; С-0,079; АВ
– 0,115; АС – 0,130; ВС – 0,112; АВС – 0,148.

Застосування короткоротаційних сівозмін є досить актуальним, особливо в даний час, для крупних приватних товаровиробників та фермерських господарств, яке не вимагає додаткових витрат коштів та у більшості
випадків при переході до таких сівозмін немає необхідності заново проводити землевпорядкування.
Не секрет, що стабілізуючою основою більшості систем землеробства є бобові рослини, особливо соя, яка в симбіозі із бульбочковими бактеріями спроможна фіксувати на сірих лісових ґрунтах за вегетаційний період до 100—120 кг/га біологічного азоту. Тому передпосівна обробка насін116
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ня бактеріальними добривами – простий у використанні, дешевий і
обов’язковий агротехнічний захід, що забезпечує підвищення азотфіксуючої здатності сої її продуктивності і покращення якості врожаю не тільки
інокульованих посівів, але й наступних за ними культур в сівозміні [7, 8].
Встановлено, що у зв’язку із розширенням площ сої, ґрунти містять
велику кількість (від десятків до мільйонів життєздатних клітин в 1 г ґрунту) аборигенних популяцій бульбочкових бактерій, які можуть суміщати з
високою конкурентною здатністю слабку активність азотфіксації. Подолати конкуренцію зі сторони спонтанних популяцій бульбочкових бактерій,
які переважно формують до 100 % бульбочок, котрі мають низький потенціал азотфіксації, можна шляхом застосування висококонкурентних штамів ризобій. Однак слід зазначити, що багатьом сортам бобових культур
властиве недостатньо високе сприйняття до інокуляції активними штамами
бульбочкових бактерій, внаслідок чого їх кореневу систему заселяють «місцеві» малоактивні штами. Тому симбіоз потрібно розглядати не тільки в
розрізі культура – азотфіксуючі бактерії, але й сорт – штам азофіксуючих
бактерій. У попередніх дослідженнях Інституту кормів НААН (2001—
2003 рр.) з сортом сої Агат відмічено, що найбільшу урожайність 2,81 та
2,84 т/га сформовано на ділянках, де інокуляцію проводили штамами бульбочкових бактерій 71-Т та 22 [9].
У 2006—2010 рр. на основі п’ятирічних досліджень встановлено, що
інокуляція насіння сої сорту Феміда на фоні вапнування забезпечувала підвищення рівня її урожайності на всіх ділянках досліду. Крім цього, нами
встановлено, що за різних погодних умов року штами бульбочкових бактерій по різному впливали на симбіотичну продуктивність та урожайність
насіння в цілому. Так, в умовах 2006 року максимальну урожайність насіння сої на фоні вапнування забезпечили такі штами бульбочкових бактерій
як 71–Т, 634 б та Х–2, яка склала відповідно 2,45 т/га, 2,39 та 2,25 т/га, що
перевищує контроль (без інокуляції) на 0,18–0,38 т/га (табл. 2). В умовах
2007 року найефективнішими штамами мікроорганізмів виявились 71–Т і
634 б (2,02 т/га) та М-8 (1,90 т/га), в 2008 – № 19 (2,83 т/га), № 33
(2,78 т/га) та 640 б (2,74 т/га). У 2009 році найвища урожайність формувалася на ділянках, де насіння перед посівом обробляли штамами 640 б
(2,30 т/га), Х-2 (2,29 т/га), 33 (2,16 т/га) та 19 (2,13 т/га). Приріст урожаю
порівняно з контролем склав 0,14–0,31 т/га.
В умовах 2010 року найбільш комплементарними штамами мікроорганізмів виявились 71–Т (2,87 т/га), М - 8 (2,83 т/га) та Х–2 (2,81 т/га). Тому, виходячи з одержаних даних можна стверджувати, що найбільш адаптивними штамами бактеріальних препаратів в умовах Лісостепу є: 71-Т,
634 б, Х-2 та № 36, які в середньому за п’ять років досліджень забезпечили
найвищу урожайність насіння сої – 2,36—2,43 т/га, що відповідно більше
на 0,22—0,29 т/га або на 10,3—13,6 % порівняно з ділянками контролю
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(без інокуляції). Інші штами бульбочкових бактерій забезпечили дещо меншу прибавку урожаю, яка коливалася від 0,09 до 0,17 т/га або від 5,6
до 7,9 %.
2. Урожайність насіння сої сорту Феміда залежно від штаму бульбочкових бактерій, т/га (у середньому за 2006—2010 рр.)
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Штами бульбочкових бактерій
Без інокуляції (контроль)
634 б
М-8
Х–2
71-Т
640 б
36
19
33
НІР0,95 т/га

2006
2,07
2,39
2,09
2,25
2,45
2,12
2,10
2,08
2,06
0,037

2007
1,77
2,02
1,90
1,84
2,02
1,84
1,80
1,83
1,81
0,028

Урожайність, т/га
Роки
2008
2009
2,40
1,99
2,73
2,12
2,48
2,02
2,49
2,29
2,73
2,07
2,74
2,30
2,56
2,11
2,83
2,13
2,78
2,16
0,039
0,031

2010
2,45
2,79
2,83
2,81
2,87
2,79
2,58
2,68
2,72
0,042

Середнє
2,14
2,41
2,26
2,38
2,43
2,36
2,23
2,31
2,31

Серед зернобобових культур соя досить вимоглива до вмісту в ґрунті
поживних речовин, хоча ефективність внесених добрив під сою, насамперед, залежить від агрохімічних показників ґрунту, вологозабезпечення, сорту тощо. Тому, при застосуванні добрив необхідний диференційований
підхід. Встановлено, що на формування 1 т насіння і відповідної кількості
побічної продукції соя використовує 72—101 кг азоту, 24—41 кг фосфору,
22—44 кг калію, 23—28 кг кальцію тощо [10]. За попередніми результатами досліджень Інституту кормів НААН, враховуючи потреби сої в елементах живлення на сірих лісових ґрунтах, вадою яких є низька біологічна активність і, як наслідок цього, не досить сприятливий для рослин поживний
режим, необхідно вносити під зяблеву оранку по 60 кг/га д. р. фосфорних,
калійних та 45 кг/га д. р. азотних добрив [2]. Проте внесення повного мінерального добрива в ґрунт не вирішує повністю проблему забезпечення потреби рослин у необхідних елементах мінерального живлення. Нестача
поживних речовин, особливо загострюється в період формування генеративних органів. За несприятливих гідротермічних умов, навіть, за оптимальної кількості в ґрунті доступних сполук макро- та мікроелементів засвоєння їх кореневою системою є недостатнім, що сповільнює темпи росту і
розвитку рослин. Особливо знижується здатність засвоєння кореневою системою азоту. Тому, в системі мінерального живлення сої застосовують
допоміжний спосіб застосування макро- та мікроелементів на хелатній основі, що обумовлюється позакореневим (листковим) підживленням. Ступінь засвоєння елементів живлення з цих добрив через листки є досить високим, на рівні 80—95 %.
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Вивчення впливу системи удобрення, яка передбачала внесення мінеральних добрив в основне та передпосівне удобрення, а також позакореневе підживлення у єдиному технологічному процесі на формування урожайності насіння сої показало, що дія кожного з факторів залежала від
ефективності їхньої взаємодії. Дослідженнями встановлено високу ефективність застосування позакореневих підживлень на фоні внесення повного
мінерального добрива в нормі N45Р60К60. Так, у середньому за чотири роки
досліджень, проведення двох позакореневих підживлень комплексним водорозчинним добривом Плантафол (0,75 кг/га) у фазах бутонізації та утворення зелених бобів забезпечує максимальний рівень урожаю насіння
2,45 т/га у сорту Золотиста та 2,75 т/га у сорту Омега Вінницька (табл. 3).
3. Урожайність насіння сортів сої залежно від позакореневих підживлень, т/га (у середньому за 2007—2010 рр.)
Позакореневі підживлення
Без підживлень
Підживлення у фазі бутонізації
Підживлення у фазі утворення зелених
бобів
Поєднання підживлення у фазах бутонізації та утворення зелених бобів

Золотиста
2,08
2,27

Сорти
Омега Вінницька
2,32
2,52

2,28

2,53

2,45

2,75

Примітка: А-сорт; В – позакореневі підживлення.
НІР0,95 т/га А-0,026; В-0,036; АВ-0,053

Приріст урожаю до контролю, де вносили в основне удобрення мінеральні добрива в нормі N45Р60К60 становив 0,37 т/га у сорту Золотиста та
0,43 т/га у сорту Омега Вінницька. Слід відмітити, що проведення одноразових позакореневих підживлень Плантафолом (0,75 кг/га) у фазі бутонізації або утворення зелених бобів забезпечило зростання рівня урожайності
насіння сортів Золотиста та Омега Вінницька в межах 0,19—0,21 т/га.
У роки з надмірною кількістю опадів і, відповідно подовженням вегетаційного періоду на завершальному етапі органогенезу сої, особливо у
сортів середньопізньої та пізньої групи стиглості, для вчасного збору урожаю з високими посівними показниками доцільно застосовувати хімічне
підсушування посівів – десикацію.
На основі попередніх досліджень Інституту кормів НААН, встановлено, що найкращий строк проведення десикації посівів сої настає за
вологості насіння 40—45 % та найбільше прискорення процесу дозрівання (10—12 діб) забезпечила композиція реглон (1 л/га) + NO4NO3 +
соєве молоко [11]. Дослідженнями в 2006—2010 рр. встановлено позитивний вплив на продуктивність сої різних видів десикантів із зниженими нормами та їх композицій з азотнокислим амонієм (10 кг/га). Так,
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композиція (Скорпіон, 1,0 л/га + NO4NO3, 10 кг/га) забезпечувала прискорення процесу дозрівання на 10—12 діб, вологість насіння на час повної стиглості склала 13,9 %. При цьому маса 1000 насінин становила
163 г, лабораторна схожість – 95,8 %, енергія проростання – 88,3 %.
Урожайність насіння сої становила 2,66 т/га при рівні на контролі без
проведення дисикації 2,62 т/га. При цьому вартість десикаційної обробки
склала 119,0 грн./га. Інші десиканти та їх композиції з азотнокислим амонієм характеризувались нижчою десикаційною активністю та вищими витратами на десикацію.
Висновки. Таким чином, впровадження у виробництво ефективних
конкурентоспроможних, з високим рівнем окупності енергії, адаптованих
до умов середовища технологій вирощування сої, які базуються на науково-обґрунтованому розміщенні сої у сівозміні, диференційованому обробітку ґрунту, раціональній, оптимізованій системі мінерального і бактеріального живлення із урахуванням потреби рослин в поживних речовинах за
етапами органогенезу, а також ефективних методах десикації в передзбиральний період забезпечить одержання високих і сталих урожаїв сої.
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АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ
НАСІННЯ СОЇ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ
УКРАЇНИ
Серед зернобобових культур перспективною є соя. Особливо варто
підкреслити високу здатність сої до симбіотичної азотфіксації. В умовах
України соя може засвоювати із повітря 80—100 кг/га азоту.
Ключові слова: соя, азотфіксація, фотосинтез, біопрепарати, врожайність, спосіб сівби.
Соя – унікальна кормова, продовольча, технічна і лікарська культура,
яка стала однією з головних стратегічних культур землеробства. Вона забезпечила динамічний розвиток сільського господарства в тих країнах світу, де культивується на мільйонах і десятках мільйонів гектарах. За даними
академіків А. Бабича, В. Петриченко, Ф. Адаменя в США за рахунок введення сої в сівозміну і зміни структури посівів взагалі одержують до 40%
приросту продуктивності наступних культур – кукурудзи, ячменю, пшениці [1, 2].
На відміну від України, у світовому сільському господарстві соєві
боби належать до основних олійних культур. Із загального їхнього виробництва у 2009/10 маркетинговому році (МР) на рівні 441 млн т соєві боби
займають 59%, тоді як ріпак – 14, соняшник – 7 відсотків.
Згідно з даними Міністерства сільського господарства США (USDA),
у 2009/10 МР виробництво сої становило 259 млн т, що більше, порівняно з
попереднім сезоном, на 22%.
Минулорічне виробництво сої в обсязі більше 1 млн т дало можливість підійти до вирішення проблеми виробництва високоякісних енергетично збалансованих кормів, проте не задовольняє потреби тваринництва в
повному обсязі.
За даними Інституту кормів НААН, вітчизняному тваринництву відтепер необхідно 1,1 млн т шроту, в тому числі: для свинарства – 500 тис. т,
скотарства та птахівництва – по 300 тисяч. Для отримання такої кількості
продуктів переробки сої потрібно висіяти її на площі близько 950 тис. га та
зібрати врожай на рівні 1,6 млн тонн.
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Крім того, вирощування різних сортів сої дало можливість підійти
до розв’язання проблеми виробництва високоякісного і продуктивного насіння сої в Україні [7].
Враховуючи зростання площ посіву сої в Україні, яке ми спостерігаємо протягом п’яти останніх років, та збільшення урожайності і валового
збору, можна констатувати, що такий підхід до основного виробництва соєвих бобів є правильним і науково обґрунтованим (табл. 1).
Будучи активним фіксатором біологічного азоту з атмосфери, соя
збагачує ґрунт екологічно чистим азотом, залишаючи з пожнивними рештками до 80—120 кг/га. Коренева система, що глибоко проникає в ґрунт,
збагачує орний шар елементами живлення, підвищує біологічну активність
ґрунтів, поліпшує водно-фізичні властивості та збільшує врожайність наступних посівів сівозміни. Це – добрий попередник і джерело збагачення
азоту в ґрунті для більшості сільськогосподарських культур [3, 4].
1. Динаміка вирощування сої в Україні за 2005—2010 роки
Роки
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Площа, тис. га
427,0
714,8
582,8
547,7
622,3
702,5

Валовий збір, тис. т
520,9
889,6
721,7
812,9
1043,5
1159,2

Урожайність, т/га
1,22
1,24
1,24
1,54
1,68
1,65

При вирішенні проблеми біологічного азоту в землеробстві важливо
направити агротехнічні прийоми технології вирощування на підвищення
інтенсивності біологічної фіксації і збільшення питомої ваги біологічного
азоту в урожаї зерна сої.
Україна має потрібні матеріальні і трудові ресурси для виходу на
провідні позиції у світовому сільському господарстві. Підвищення продовольчого попиту в світі відкриває перед Україною великі можливості, якими обов'язково слід скористатися.
Матеріали і методика досліджень. Польові дослідження закладались протягом 2005—2010 років на дослідному полі Подільського державного аграрно-технічного університету відповідно до загальноприйнятої методики.
Дослідження проводились із районованими сортами сої: Золотиста,
Агат, Анжеліка, Артеміда. Також предметом досліджень були: система
удобрення, передпосівна обробка насіння інокулянтом і регулятором росту, а також мікродобривами, способи сівби та вплив цих факторів на насіннєву продуктивність сортів сої.
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Ризоторфін представляє собою препарат високоефективних бульбочкових бактерій, розмножених в стерильному торфі і знаходиться в активному стані. Він має вигляд зволоженої сипучої маси темного кольору, який
при розчиненні у холодній воді утворює суспензію. В одному грамі препарату знаходиться не менше 2,5—3,0 млрд активних бульбочкових бактерій.
На 1 га посіву сої вносили 80—100 г ризоторфіну. Обробку насіння сої
(інокуляцію) здійснювали безпосередньо перед сівбою з розрахунку 0,8—
1,0 л водного розчину на 1 ц насіння з ранцевого обприскувача.
Для інокуляції значної партії насіння сої застосовують серійні агрегати та машини для протруювання насіння: ПУ-3, ПСШ-3, АС-2, АПЗ-10,
ПС-10, «Колос», «Мобітокс» та інші.
Відомо, що для створення ефективної симбіотичної системи
Rhizobium - бобовим рослинам необхідний ретельний добір симбіотичних
партнерів, який вимагає постійного оновлення сортів вирощуваних бобових рослин і штамів бульбочкових бактерій [5, 6, 7].
Біологічна азотфіксація тісно пов’язана з фотосинтезом. Тому для
формування високої продуктивності посівів сої необхідно добитися того,
щоб ці два біопроцеси мали максимальне значення. Хороші результати для
покращення їх дії дала обробка насіння сої одночасно біостимулятором –
вермистимом К, а також мікродобривами В і Мо – тобто його обробка перед сівбою розчинами борної кислоти і молібденовокислого амонію з розрахунку по 50 г кожного препарату на гектарну норму насіння. Як показали наші дослідження, протягом 2005—2010 років такі комплексні агробіологічні заходи різко активізують азотфіксацію і фотосинтез рослин сої, що
в кінцевому результаті призвело до збільшення урожайності насіння.
Важливим досягненням у біології за останнє сторіччя є обгрунтування необхідності мікроелементів для життєдіяльності рослин, тварин і людей. Значна увага науковців приділяється вивченню ролі бору у житті рослин. Дослідженнями встановлено, що бор має властивість утворювати велику кількість органо-мінеральних комплексів, котрі беруть участь у важливих процесах обміну речовин [6].
Борна кислота Н3ВО3 – це дрібнокристалічний порошок білого кольору, що містить 17,1—17,3% бору. Використовується для обробки насіння сої – 50 г. на гектарну норму насіння.
Ризоторфін – (бактеріальне добриво) Інституту фізіології рослин і
генетики НААН. Доза препарату становить 80 мл на гектарну норму насіння яку розбавляють в 500—800 мл прохолодної води і одержаною суспензією обробляють насіння сої, в захищеному від прямих сонячних променів
місці, в день сівби.
В якості органо-мінерального добрива ми використовували екогран,
до складу якого входить 70% курячого посліду, 6 – СаСО3, 6 – Р2О5, 6 –
К2О, з вологістю до 12—13%.
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Результати досліджень. За результатами досліджень нами було
встановлено, що використання біопрепаратів, макро- і мікродобрив, а також органо-мінерального добрива екогран сприяло підвищенню врожайності та якості різних сортів сої.
Найвищу урожайність при рядковому способі сівби (15 см) показав сорт
сої Артеміда. При використанні ризоторфіну в поєднанні з вермистимом К
на фоні удобрення екограном в нормі 0,3 т/га урожайність становила
2,83 т/га, що на 0,13 т/га більше, ніж на контролі (табл. 2).
2. Вплив передпосівного і припосівного удобрення на продуктивність
насіння сортів сої при рядковому способі сівби (15 см), у середньому за
2005—2010 роки
Сорт

Золотиста
(контроль)

Агат

Анжеліка

Артеміда

Передпосівна
обробка насіння
Ризоторфін
(контроль)
Ризоторфін +
вермистим К
Ризоторфін +
бор (В)
Ризоторфін +
молібден (Мо)
Ризоторфін
(контроль)
Ризоторфін +
вермистим К
Ризоторфін +
бор (В)
Ризоторфін +
молібден (Мо)
Ризоторфін
(контроль)
Ризоторфін +
вермистим К
Ризоторфін +
бор (В)
Ризоторфін +
молібден (Мо)
Ризоторфін
(контроль)
Ризоторфін +
вермистим К
Ризоторфін +
бор (В)
Ризоторфін +
молібден (Мо)

Припосівне внесення добрив
Р30К30

Р60К60

Р90К90

N30P60K60

екогран
0,3 т/га

1,41

1,49

1,68

1,56

1,73

1,52

1,89

1,77

1,71

1,71

1,56

1,97

1,81

1,74

1,81

1,50

1,72

1,79

1,63

1,80

1,93

2,16

2,25

2,23

2,36

2,29

2,44

2,42

2,37

2,58

2,22

2,53

2,37

2,31

2,55

2,38

2,59

2,46

2,39

2,40

2,56

2,43

2,34

2,50

2,55

2,61

2,58

2,56

2,53

2,64

2,48

2,57

2,51

2,54

2,62

2,41

2,66

2,64

2,57

2,50

2,63

2,59

2,48

2,61

2,70

2,72

2,85

2,82

2,78

2,83

2,77

2,71

2,69

2,68

2,80

2,66

2,76

2,67

2,71

2,79
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Така сумісна обробка насіння сої показала найвищу урожайність і на
інших сортах. Припосівне внесення фосфорно-калійних добрив у різних
дозах сприяло дещо меншій урожайності. Так, у сорту Артеміда, сумісна
обробка інокулянтом і регулятором росту на фоні Р60К60 сприяла одержанню урожайності 2,76 т/га.
Відомо, що значний вплив на інтенсивність фотосинтезу чинять умови живлення рослин. Бор, як і інші мікроелементи, підвищує інтенсивність
і зменшує денну депресію фотосинтезу. Урожайність сої при обробці насіння бором сприяла підвищенню урожаю по сортах від 0,10 до
0,15 т/га [6].
Важливість молібдену є не меншою ніж бору, передусім в тому, що
він активізує діяльність бульбочкових та інших азотфіксувальних бактерій,
що сприяє підвищенню урожаю бобових культур, покращенню складу білків у насінні. Поєднання інокулянту і молібдену при рядковому способі сівби сої дало змогу отримати досить високий урожай – 2,79 т/га.
Молібден бере участь у процесах забезпечення енергією синтезу білків. Його дефіцит впливає на перетворення неорганічних фосфатів в органічні [6].
Дещо вищу урожайність від використання препаратів нами отримано
при широкорядному способі сівби сортів сої (табл. 3).
Така ж тенденція щодо збільшення урожайності відбулась і на цих
сортах. Найкраще показав себе сорт Артеміда – 3,09 т/га при комплексі
стимулятора та інокулянта на фоні екограну. Непогані результати відмічались і у сорту Анжеліка, де урожай становив 2,88 т/га. Найнижча продуктивність утворення бобів була у сорту Золотиста – 1,84 т/га, про те найменша різниця на варіанті між використанням ризоторфіну і бору та ризоторфіну і вермистиму К становила 0,03 т/га, що, в свою чергу, підтверджує
важливість бору у симбіотичній азотфіксації.
Висновки. У ході проведених досліджень можна зробити висновок
про те, що на ефективність симбіотичної азотфіксації впливають вміст рухомих форм азоту, фосфору, калію, наявність молібдену, бору та інших
елементів. Вивчення впливу цих факторів на ефективність симбіозу рослини і бульбочкових бактерій дає змогу визначити їхнє оптимальне значення
і розробити заходи по збільшенню продуктивності насіння сортів сої.
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3. Вплив передпосівного і припосівного удобрення на продуктивність
насіння сортів сої при широкорядному способі сівби (45 см), у середньому за 2005—2010 роки
Сорт

Золотиста
(контроль)

Агат

Анжеліка

Артеміда

Передпосівна
обробка насіння
Ризоторфін
(контроль)
Ризоторфін +
вермистим К
Ризоторфін +
бор (В)
Ризоторфін +
молібден (Мо)
Ризоторфін
(контроль)
Ризоторфін +
вермистим К
Ризоторфін +
бор (В)
Ризоторфін +
молібден (Мо)
Ризоторфін
(контроль)
Ризоторфін +
вермистим К
Ризоторфін +
бор (В)
Ризоторфін +
молібден (Мо)
Ризоторфін
(контроль)
Ризоторфін +
вермистим К
Ризоторфін +
бор (В)
Ризоторфін +
молібден (Мо)

Припосівне внесення добрив
Р30К30

Р60К60

Р90К90

N30P60K60

екогран
0,3 т/га

1,68

1,86

1,94

1,89

1,76

1,70

2,17

2,12

2,04

1,84

1,72

2,03

2,08

2,05

1,81

1,75

2,20

2,16

2,09

1,74

2,36

2,45

2,52

2,47

2,42

2,44

2,67

2,63

2,54

2,70

2,51

2,59

2,58

2,51

2,65

2,57

2,71

2,66

2,62

2,70

2,62

2,77

2,81

2,79

2,87

2,66

2,96

2,94

2,87

2,88

2,73

2,85

2,86

2,80

2,84

2,79

2,92

2,89

2,83

2,82

2,91

3,17

3,13

2,73

3,03

2,95

3,14

3,07

3,00

3,09

2,88

2,97

3,01

2,86

2,95

2,78

2,84

2,95

2,89

2,90
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ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ СОЇ ЗАЛЕЖНО
ВІД НОРМ ВИСІВУ НАСІННЯ, УДОБРЕННЯ ТА
ІНОКУЛЮВАННЯ
У західному Лісостепу найбільш високу насіннєву продуктивність
забезпечують сорти сої Київська 98 і Юг 30 при нормі висіву 500 тис. шт.
насінин на 1 га і рівні добрива N60Р60К60 або інокуляції насіння штамом бульбочкових бактерій 634б на фоні N30Р60К60..
Ключові слова: сорти сої, рівень удобрення, норми висіву, структурні показники урожаю схожість насіння, висота рослин, площа листкової
поверхні, фотосинтетичний потенціал, чиста продуктивність фотосинтезу, врожайність насіння, сирий протеїн, штами бульбочкових бактерій,
біологічний азот.
Незважаючи на те, що Лісостеп західний відноситься до зони ризикованого соєсіяння, завдяки вирощуванню ранніх сортів, соя може стати
тут важливим джерелом збільшення виробництва кормового білка для
громадського тваринництва. А для отримання високих і сталих урожаїв насіння, в цій зоні, поряд з підбором скоростиглих сортів сої з потенціалом
урожайності насіння до 3,0 т/га, необхідно удосконалити технологію вирощування цієї культури, звернувши особливу увагу на поєднання біологічного і техногенного джерел живлення азотом (1, 2, 4, 5).
Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводили впродовж 2004—2006 рр. на типовому для Лісостепу західного темно-сірому
опідзоленому глеюватому слабо змитому ґрунті Перемишлянської державної сортовипробувальної дослідної станції Львівського обласного державного центру експертизи рослин, орний 0—20 см шар якого характеризується такими показниками родючості: вміст гумусу (за Тюріним) – 2,0—2,2 %,
рН(КСl) – 5,7—6,0 гідролітична кислотність (за Каппеном) – 2,1—2,5 мг-екв.
на 100 г ґрунту, лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 110 мг., рухомого фосфору (за Кірсановим) – 120 і обмінного калію (за Масловою) –
125 мг на 1 кг ґрунту.
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Досліди закладались згідно схеми (табл. 1). Повторність досліду –
чотириразова, розміщення варіантів систематичне в два яруси. Облікова
площа дослідної ділянки – 25 м2, загальна – 37,5 м.2.
Агротехніка, що застосовувалась на дослідних ділянках, загальноприйнята для цієї зони.
Гідротермічні умови впродовж вегетаційного періоду сої за 2004—
2006 рр. хоч були різними та характеризувалися певними особливостями,
однак, в основному, відповідали вимогам сої до тепла і вологи.
Результати досліджень. Встановлено, що сорти сої Юг 30 і Київська 98 мали дещо коротший період вегетації (111—119 днів) порівняно з
сортом Агат (123—127 днів).
За висотою виділявся сорт Київська 98, який у фазі повного наливу
зерна перевищував сорти Агат і Юг 30 на 3,2—6,9 см. Між динамікою висоти рослин і нормами висіву спостерігається пряма залежність – із збільшенням норм висіву з 400 до 600 тис. шт./га схожого насіння висота рослин зростає, у сорту Юг 30 – з 90,7 до 91,3 у сорту Київська 98 – з 97,7 до
98,3 см у сорту Агат від 94,1 до 95,2 см.
Найбільшої висоти перед збиранням (98,9-99,8 см) рослини сої досягали на ділянках з удобренням N60P60K60 і N90P60K60
Важливим структурним показником урожаю сої є густота стояння
рослин перед збиранням. Як вважають Лихочвор В. В, Петриченко В. Ф.
[3], цей показник при достатньому зволоженні у зоні Лісостепу повинен
складати 450—550 тис. шт./га. У наших дослідженнях, найвища густота
стояння рослин (535—551 тис. шт./га) була при нормі висіву 600 тис. шт.
схожого насіння на 1 га. При цьому виділялися сорти Юг 30 (548 тис. шт.) і
Київська 98 (551 тис. шт.).
Сорт Київська 98 виділявся і за площею листкової поверхні. При
цьому, найбільшою вона була у фазі наливання насіння при удобренні
N60P60K60 (42,9 тис. м2/га) та N90P60K60 (44,3 тис. м2/га). Встановлено тісну
позитивну кореляційну залежність між максимальною площею листкової
поверхні рослин і урожайністю сої – r = 0,97.
Визначено рівняння регресії між максимальною площею листкової
поверхні і урожайністю сої:
у = 0,05х – 0,26,
де х – площа листкової поверхні, тис. м2 /га, у – врожайність сої, т/га.
За величиною фотосинтетичного потенціалу виділявся також сорт сої
Київська 98 при нормі висіву насіння 500 і 600 тис. шт./га. У період утворення бобів – наливання насіння цей показник складав відповідно 2,173 і
2,221 млн м2 діб/га.
При удобренні сої повними мінеральними добривами N60P60K60 і
N90P60K60 фотосинтетичний потенціал рослин зростав до початку фізіологічної стиглості насіння і становив відповідно 2,417 і 2,613 млн м2 діб/га.
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Встановлено синусоїдний характер формування показників чистої
продуктивності фотосинтезу рослин сої впродовж періоду вегетації. Найвищою вона була в період від початку формування листкової поверхні до
початку цвітіння і становила 3,09—3,35 г/м2 за добу; до утворення бобів
знижується до 1,18—1,39 г/м2 за добу, потім до наливання насіння знову
зростає до 2,01—2,18 г/м2 за добу; а далі аж до фізіологічної стиглості знову знижується, що пояснюється коливанням інтенсивності відтоку продуктів асиміляції протягом вегетації. За показником чистої продуктивності
фотосинтезу протягом періоду вегетації виділявся сорт Київська 98 при
нормі висіву насіння 400 тис. шт./га. Збільшення норми висіву насіння і
удобрення повними мінеральними добривами дещо знижувало чисту продуктивність фотосинтезу рослин сої.
Найвищий урожай насіння забезпечили сорти сої Київська 98 і
Юг 30. Порівняно з сортом Агат, їх прибавка врожайності складала відповідно
0,14 і 0,08 т/га, що значно перевищувала НІР05 = 0,03 (табл. 1)
Вплив сорту і норми висіву на врожайність насіння сої, т/га
(у середньому за 2004—2006 рр.)
Фактор А, сорт сої
Агат
Юг 30
Київська 98
Середнє фактору В
± до норми висіву 500 тис.
насінин /га

Фактор Б, норма висіву, тис. /га
400

500

600

1,67
1,78
1,83
1,76

1,81
1,89
1,94
1,88

1,74
1,80
1,87
1,81

-0,12

-

-0,07

Середнє по
фактору А
1,74
1,82
1,88

± до
сорту
Агат
0,08
0,14

НІР05,ц/га загальна 0,06, факторів А і Б 0,03

Оптимальною нормою висіву для усіх сортів сої є 500 тис. насінин
/га. За даними дисперсійного аналізу найбільше рівень врожайності сої визначає сорт (46%) і норма висіву (32%). Частка впливу інших факторів –
22 %.
Сорти Київська 98 і Юг 30 забезпечили на 0,58 і 0,34 т/га більше сирого протеїну порівняно з сортом Агат (6,47 т/га).
Найвищу істотну прибавку врожайності насіння до контролю
(0,53 т/га, або 38,4 %) забезпечила соя при удобренні N60Р60К60 . На 1 кг
внесеного азоту у міру збільшення його доз приріст урожаю насіння знижувався з 6,0 кг при N30, до 5,7 – при N60 і 4,3 кг – при N90.
Найбільший приріст сирого протеїну відносно контролю (без добрив) був на ділянках з внесенням N90Р60К60 і становив 68,2 %, дещо нижчим
(62,9 %) – за N60Р60К60 і найнижчим (47,0 %) – за N30Р60К60. Цей приріст си-
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рого протеїну відбувався як за рахунок підвищення врожайності насіння
так і за рахунок збільшення вмісту сирого протеїну в насінні сої.
Серед штамів бульбочкових бактерій, що вивчались нами (М 8, М 10
і 634 б ), переважав штам 634 б на фоні внесення N30P60K60 При цьому рівень врожайності насіння становив 1,72 т/га, що на 0,17 т/га більше порівняно з контролем.
Відмічено суттєве зниження частки у врожаї біологічного азоту з
13,3–17,8 % при удобренні сої P60K60 до 8,6–11,2 % з додатковим внесенням N30.
Висновки. У Лісостепу західному найвищу насінневу продуктивність забезпечують сорти сої Київська 98 і Юг 30 при нормі висіву 500 тис.
схожих насінин на 1 га і рівні удобрення N60Р60К60. При інокуляції насіння
сої найбільш доцільно використовувати штам бульбочкових бактерій 634б
на фоні мінеральних добрив N30P60K60.
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ВПЛИВ НОРМ ВИСІВУ НА ФОРМУВАННЯ СИМБІОТИЧНОЇ
ТА ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ СОЇ В УМОВАХ
ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Викладені результати досліджень з вивчення впливу норм посіву на
формування симбіотичної і зернової продуктивності сортів сої в умовах
західного Лісостепу України. Максимальну кількість симбіотично фіксованого азоту повітря відмічено у сорту Устя при нормі висіву 700—
800 тис. шт./га – 57,6 кг/га, у сорту Ворскла – 60,8 і у сорту Єлена – при
нормі висіву 800 тис. шт./га. Із збільшенням норми висіву до 800 тис.
шт./га сорти, які досліджували, забезпечували найвищу урожайність зерна – 3,20—3,39 т/га.
Ключові слова: соя, симбіотична і зернова продуктивність, норми
висіву, урожайність, бульбочки, азот.
Соя сприяє забезпеченню ґрунту біологічним азотом, чим значно підвищує його родючість завдяки фіксації азоту. За даними наукових установ кількість біологічного азоту, накопиченого рослинами сої протягом вегетаційного періоду, може сягати 40—180 кг/га [1, 3—5]. Рослини сої
вступають у симбіотичні відносини з бульбочковими бактеріями, що здатні
засвоювати молекулярний азот з повітря, трансформуючи його в амонійну
форму, та постачати його рослинам в обмін на продукти фотосинтезу [3].
Проте у формуванні симбіотичних відносин ризобій з рослинамигосподарями вважливу роль відіграють умови середовища та особливості
технологій вирощування. Саме тому актуальним у наших дослідженнях
було вивчення впливу норм висіву насіння на симбіотичну та зернову продуктивність сортів сої.
Матеріали і методика досліджень. Польові дослідження проводили
на дослідному полі кафедри технологій у рослинництві Львівського національного аграрного університету впродовж 2006—2008 рр.
Ґрунт дослідної ділянки темно-сірий опідзолений легкосуглинковий
з вмістом гумусу 2,0—2,1%. Вміст легкогідролізованого азоту (за Корнфільдом) –102—116 мг/кг, рухомих форм фосфору і калію (за Чириковим) –
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відповідно 106—134 мг/кг та 106—131 мг/кг, рН сольової витяжки 5,6—
5,9.
Площа дослідних ділянок 50 м2, норма висіву 500, 600, 700 і 800 тис.
шт./га, ширина міжрядь 30 см. Попередник – озима пшениця. Обробіток
ґрунту восени складався з придисковування соломи та зяблевої оранки.
Навесні проводили закриття вологи і передпосівний обробіток. Фосфорні і
калійні добрива (Р60К60) – суперфосфат та калійну сіль, вносили восени під
оранку. Висівали сою коли ґрунт прогрівався до 12–14 ˚С, що припадало
на першу декаду травня (фенологічним показником сівби сої є цвітіння
вишні). Перед сівбою насіння обробляли штамом бульбочкових бактерій
Bradirhizobium japonicum 634б з розрахунку 0,2 кг біопрепарату на гектарну норму насіння.
Соя дуже боїться забур'янення. Для знищення однорічних злакових
та дводольних бур'янів використовували ґрунтовий гербіцид Стомп (5 л/га)
та у фазі 1–3-х листків культури – гербіцид Базагран (3 л/га) За такого захисту посіви були чисті від бур’янів до збирання урожаю.
Для досліджень використали нові високопродуктивні сорти сої:
Устя, Ворскла та Єлена – оригінатор ННЦ «Інститут землеробства НААН».
Дані сорти стійкі проти вилягання, понижених температур у період цвітіння та плодоутворення, несхильні до розтріскування бобів, не потребують
проведення десикації – завдяки скоростиглості можуть використовуватись
як попередник під озимі культури.
Загальний та активний симбіотичний потенціал за окремі періоди росту і розвитку рослин сої розраховували за формулою користуючись методикою [6]:

АСП =

М1 + М 2
× Т , (1)
2

де, Т – період між двома сусідніми термінами аналізу, днів;
М1 + М 2
– середня маса бульбочок з легемоглобіном за період Т, кг/га.
2
Результати досліджень. У процесі проведення трирічних досліджень було відмічено, що у всіх сортів, що вивчали, найбільш інтенсивно
бульбочки наростали до фази повного цвітіння, після цього їх інтенсивність різко знижувалась. Так, у сорту Устя за норми висіву 500 тис. шт./га
у фазі повної бутонізації загальна кількість бульбочок дорівнювала 35,6
шт., а кількість активних – 32,1 шт. на рослину. У фазі повного цвітіння їх
кількість зросла до 40,4 та 38,2 шт., а у фазі повної стиглості зменшилась і
становила 19,7 та 9,2 шт. (рис. 1).
Нами не відзначено впливу сортових особливостей на формування
кількості бульбочок у рослин сої, оскільки у сортів Ворскла та Єлена в
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аналогічному варіанті у відповідні періоди вегетації різниця в кількості
бульбочок порівняно з контролем була незначною.
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Рис. 1. Вплив норм висіву на динаміку кількості активних бульбочок у сорту Устя, у середньому за 2006—2008 рр., шт./рослину
У варіантах з різними нормами висіву спостерігались значні зміни в
цих показниках. За збільшення норми висіву від 500 до 800 тис шт./га у сорту Устя кількість бульбочок, як загальна, так і активних на коренях рослин зменшилась і відповідно у фазі повної бутонізації була меншою порівняно з контролем на 7,4 і 5,8 шт., у фазі повного цвітіння – на 10,1 і 9,8 шт.
та у фазі повної стиглості – на 6,0 і 2,7 шт. на рослину. Відповідна закономірність спостерігалась у сортів Ворскла та Єлена, тільки з незначним відхиленням у кількості бульбочок.
Динаміка впливу норм висіву на формування загальної маси та маси
активних бульбочок аналогічна формуванню їх кількості (рис. 2).
Так, у сорту Устя найвища маса бульбочок, як загальна, так активних, формувалась за норми висіву 500 тис. нас./га у фазі повного цвітіння і
становила 0,61 і 0,58 г на рослину. У сорту Ворскла ці показники становили відповідно 0,69 і 0,61 та у сорту Єлена – 0,56 і 0,52 г на рослину.
Таким чином, максимальні кількість і маса бульбочок на одну рослину у всіх досліджуваних сортів формували за норми висіву 500 тис. шт./га.
Ефективність засвоєння азоту повітря бульбочковими бактеріями залежить
від маси активних бульбочок та тривалості їх функціонування [2, 6]. Результати досліджень показали, що норми висіву мають значний вплив на
продуктивність загального та активного симбіотичного потенціалу та азотфіксуючу здатність сої.
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Маса сирих бульбочок, г/рослину
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Рис. 2. Вплив норм висіву на динаміку маси сирих бульбочок (активних) у
сорту Устя, у середньому за 2006—2008 рр., г/рослину
У наших дослідженнях середня тривалість загального симбіозу у сорту Устя у варіанті з нормою висіву 500 тис. шт./га складала 109 днів, тривалість активного симбіозу – 67 днів. У цьому ж варіанті у сортів Ворскла
та Єлена відповідні показники становили 103 і 63 дні та 114 і 69 днів
(табл. 1).
1. Формування загального та активного симбіотичного потенціалу у
сортів сої залежно від норм висіву, у середньому за 2006—2008 рр.
Норма висіву,
тис. шт./га
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За збільшення норми висіву від 500 до 800 тис. шт./га тривалість загального та активного симбіозу у всіх сортів зменшилась і становила у сорту Устя 105 і 63 дні, у сортів Ворскла та Єлена відповідно 100 і 58 та 108 і
66 днів.
Потрібно зазначити, що норми висіву вплинули й на значення загального та активного симбіотичного потенціалу у сортів сої. Так, у сорту
Устя на контролі ЗСП складав 20,1 тис. кг діб/га, а АСП – 10,2 тис. кг
діб/га. За збільшення норми висіву до 800 тис. шт./га загальний симбіотичний потенціал дорівнював 21,8 тис. кг діб/га, активний симбіотичний потенціал – 10,9 тис. кг діб/га.
Аналогічні залежності спостерігались і в інших сортів. Так, у сорту Ворскла за збільшення норми висіву від 500 до 800 тис. шт./га показник загального симбіотичного потенціалу становив 20,0 і 22,9 та активного – 10,2 і
11,7 тис. кг діб/га. У сорту Єлена відповідно 18,5 і 19,4 та 10,0 і
10,3 тис. кг діб/га.
Встановлено, що від норм висіву істотно залежали значення і тривалість активного симбіотичного потенціалу та кількість симбіотично фіксованого азоту. За вирощування сої сорту Устя у варіанті з нормою висіву
500 тис. шт./га кількість симбіотично фіксованого азоту становила
53,0 кг/га, у сортів Ворскла та Єлена відповідно 53,0 і 52,0 кг/га (рис. 3).
Із збільшенням норми висіву до 600, 700, 800 тис. шт. /га кількість
симбіотично фіксованого азоту зростала і була найвищою – 56,7 кг/га – у
сорту Устя за норми висіву 700 і 800 тис. шт./га, у сорту Ворскла – 60,8 та
у сорту Єлена – 53,6 кг/га за норми висіву 800 тис. шт./га. Серед усіх сортів, що вивчались, максимальна кількість симбіотично фіксованого азоту
була у сорту Ворскла.
У наших дослідженнях урожайність сортів сої значно змінювалась
залежно від норм висіву. У варіанті досліду з нормою висіву 500 тис.
шт./га урожайність була найнижчою і становила у сорту Устя 2,61 т/га, у
сорту Ворскла – 2,68 т/га та у сорту Єлена – 2,86 т/га (табл. 2)
Збільшення норми висіву до 800 тис. шт./га забезпечило підвищення
врожайності у сорту Устя до 3,20 т/га, Ворскла – 3,21 т/га та у сорту Єлена
до 3,39 т/га. Приріст урожаю становив у сорту Устя 0,59 т/га та у сортів
Ворскла і Єлена – 0,53 т/га, або відповідно до сорту на 22,6; 19,8 та 18,5%
більше порівняно з варіантом, де висівали 500 тис. шт./га (рис. 4).
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Рис. 3. Вплив норм висіву на кількість симбіотично фіксованого азоту у
сортів сої, у середньому за 2006—2008 рр., кг/га
2. Урожайність сортів сої залежно від норм висіву, у середньому за
2006—2008 рр., т/га
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Рис. 4. Приріст урожайності сортів сої залежно від норм висіву, т/га
Одержання найвищої врожайності у всіх досліджуваних сортів сої за
норми висіву 800 тис. шт./ га забезпечується за рахунок збільшення кількості рослин на одиниці площі. Слід зазначити, що самим врожайним з усіх
сортів у роки досліджень виявився сорт Єлена – 3,39 т/га.
Висновки. Таким чином, максимальна кількість симбіотично фіксованого азоту відмічена у сорту Устя за норми висіву 700 і 800 тис. шт./га –
56,7 кг/га, у сорту Ворскла – 60,8 та у сорту Єлена – 53,6 кг/га за норми висіву 800 тис. шт./га.
Найвищу врожайність (3,20—3,39 т/га) у досліджуваних сортів сої
одержано за збільшення норми висіву до 800 тис. шт./га.
Бібліографічний список
1. Бабич А. Нові сорти сої і перспективи виробництва її в Україні /
А. Бабич // Пропозиція. – 2007. – № 4. – С. 46—50.
2. Бабич А. О. Сучасне виробництво і використання сої / А. О. Бабич.
– К. :Урожай, 1993. – 429 с.
3. Вирощування сої із застосуванням мікробних препаратів – ризобофіту та альбобактеріозу в умовах північної частини Лісостепу України /
Методичні рекомендації – К., 2004. – 24 с.
4. Гібсон П. Т. Застосування ризоторфіну – основна умова підвищення врожаю сої в Україні / П. Т. Гібсон // Агроогляд. – 2006. – № 11. –
С. 29—31.
5. Мельник І. І. Комплексна механізація вирощування та збирання сої
/ І. І. Мельник, В. Д. Гречкосій // Агроном. – 2003. – № 2. – С. 151—153.
6. Посыпанов Г. С. Методы изучения биологической фиксации азота
воздуха : Справ. пос. / Г. С. Посыпанов. – М. : Агропромиздат, 1991. –
300 с.
Корми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69

139

7. Лихочвор В. Вплив удобрення на формування симбіотичної продуктивності та врожайності сортів сої в умовах достатнього зволоження /
В. Лихочвор, Р. Панасюк // Наукові і практичні аспекти агропромислового
виробництва та розвитку сільських регіонів : матеріали Міжнар. наук.практ. форуму 22—24 вересня 2010 р. – Львів, 2010. – С. 41—47.

140

Корми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69

УДК: 631.8:635.655
© 2011
О. В. Сереветник
Інститут кормів НААН
ВПЛИВ СТРОКІВ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКОРЕНЕВОГО
ПІДЖИВЛЕННЯ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ В УМОВАХ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ1
Наведено результати дворічних досліджень щодо впливу строку
проведення позакореневого підживлення на урожайність сортів сої Монада, Омега вінницька та Феміда.
Ключові слова: соя, сорт, органічне мікродобриво, позакореневе підживлення, урожайність.
Потенційні можливості сої в накопиченні великої кількості високоякісного білка роблять її досить перспективною для України, тому необхідно щорічно не тільки розширювати площі посіву цієї цінної культури, а й
створювати та впроваджувати нові високопродуктивні сорти інтенсивного
типу і адаптивні сортові технології їх вирощування [1, 2].
Система удобрення – один з основних елементів технології вирощування, за допомогою якого можна регулювати процеси росту і розвитку
рослин сої. Проте, надходження елементів живлення впродовж вегетації
сої відбувається нерівномірно. Від початку сходів до початку цвітіння розслини засвоюють 16,6% азоту, 10,4 % фосфору і 24,7 % калію. Основна частина макроелементів поступає в рослину в період від бутонізації до формування бобів і наливу насіння – 78,5 % азоту, 50 % фосфору, 82,2 % калію
[3]. Крім цього, важливе значення для росту і розвитку сої мають мікроелементи, оскільки наявність їх у достатній кількості є обов’язковою умовою інтенсивної азотфіксації. Нестача макро- і мікроелементів знижує
врожайність, викликає ураження хворобами, погіршує якість насіння [4].
Тому вирішення проблеми забезпечення рослин сої доступними формамимакро- і мікроелементів у технологічному процесі можливе за рахунок застосування позакореневих підживлень новими ефективними добривами.
Застосування позакореневого підживлення макро- і мікроелементами
на хелатній основі дає можливість більш повно реалізувати потенційну
продуктивність сучасних сортів сої інтенсивного типу за рахунок кращого
забезпечення рослин у критичний період (формування генеративних органів) елементами мінерального живлення, що сприяє підвищенню активносРобота виконана під керівництвом академіка НААН А. О. Бабича.
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ті фотосинтезу та симбіотичної фіксації азоту, а також зниженню абортивності квіток і осипанню зав’язі. Результатом цього є збільшення урожайності насіння сої [5].
Методи дослідження. Дослідження проводили в 2009—2010 рр. в
Інституту кормів НААН на сірих лісових середньосуглинкових ґрунтах.
У досліді вивчали дію та взаємодію двох факторів: А – сорт; В – строки
проведення позакореневого підживлення. Градація факторів складала 3х4.
Повторність досліду – чотириразова. Фактори розміщувались за методом
розчеплення ділянок. Облікова площа елементарної ділянки – 25 м2 , загальна – 37,5 м2. Висівали три сорти сої: Монада (ранньостиглий) селекції
Інституту кормів НААН; Омега вінницька (середньоранньостиглий) селекції Інституту кормів НААН та ННЦ «Інституту землеробства НААН»; Феміда (середньостиглий) селекції Інституту кормів НААН та Інституту землеробства південного регіону НААН.
Попередник – озима пшениця. Підготовка і обробіток ґрунту під сою
загальноприйнятий для зони Лісостепу України, який передбачав максимальне знищення бур’янів, накопичення вологи та створення сприятливих
умов для росту і розвитку рослин. Система удобрення передбачала внесення фосфорних і калійних добрив (простий суперфосфат, калійна сіль) з розрахунку Р60К60 під основний обробіток ґрунту та азотних – у формі аміачної селітри (N30) під передпосівну культивацію. За 5—6 діб до посіву проводили обробку насіння протруйником Максим XL 035 FS (1 л/т насіння), в день сівби проводили інокуляцію штамом бульбочкових бактерій
М8 з колекції Південної ДС ІСГМ НААН. Сівбу проводили широкорядним способом з міжряддям 45 см та з нормою висіву: Монада –
650 тис. схожих насінин/га, Омега вінницька - 600 тис. схожих насінин/га, Феміда – 550 тис. схожих насінин/га.
У фазах бутонізації та початок наливання насіння проводили позакореневі підживлення органічним мікродобривом Екозорф з розрахунку
0,7 л/га, а також поєднували ці підживлення у вказаних фазах. Слід зазначити, що мікродобриво Екозорф відноситься до органічних добрив, і має
багатокомпонентну структуру. До його складу входять макро-, мікроелементи на хелатній основі та органічні речовини: N – 0,2—0,5 %,Р2O5 –
2,0—4,0 %, K2O – 1,5–2,5 %,Zn, Cu, B, Mg, Mn, Co, Mo, Fe, гумінові речовини – 1,0—3,0 %. За контроль був прийнятий варіант без підживлень.
При проведені досліджень керувались «Методикою польового досліду» та «Основами наукових досліджень в агрономії» [6, 7].
Результати досліджень. У технології вирощування сої не існує другорядних заходів. Будь-який агротехнічний захід важливий і необхідний.
Вплив його на кінцевий результат – урожайність, - може проявитися більшою чи меншою мірою, залежно від сортової реакції та ґрунтовокліматичних умов [8].
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Однією з ознак, що характеризує темпи росту і розвитку рослин є висота центрального стебла, яка в значній мірі варіює залежно від сортових
особливостей культури, ґрунтово-кліматичних умов, а також елементів технології вирощування.
У середньому за роки досліджень(2009—2010 рр.)було встановлено,
що рослини сої сорту Феміда були на 6,6 см вищими ніж рослини сорту
Омега вінницька, та на 19,5 см ніж рослини сорту Монада. Це пов’язано із
особливостями генотипу сорту [9].
Відмічено, що проведення позакореневого підживлення органічним
мікродобривом Екозорф також значно впливали на ріст надземної маси рослин сої. Так у фазі третього трійчастого листка різниця у висоті рослин
сої залежала лише від сортових ознак. У подальші фази росту і розвитку
сої різниця між цими показниками залежно від строків проведення позакореневого підживлення зростала і була більш значною. Найбільша висота
рослин у сортів Монада – 103,3 см, Омега Вінницька – 116,2 см і Феміда –
122,8 см була відмічена у період повної стиглості насіння на варіантах досліду, де проводили два позакореневих підживлення органічним мікродобривом Екозорф (0,7 л/га) у фазах бутонізації та початок наливання насіння,
що відповідно більше на 8,1, 9,4 і 16,0 см,ніж на ділянках контрольного варіанта (рис. 1).
Відомо, що рівень урожайності насіння сої є головним показником,
за яким встановлюють доцільність застосування тих чи інших агротехнічних заходів. Нами відмічено суттєвий вплив проведених позакореневих
підживлень органічним мікродобривом Екозорф (0,7 л/га) на урожайність
насіння сої різних груп стиглості.
Виявлено, що на варіантах досліду, де позакореневе підживлення органічним мікродобривом Екозорф (0,7 л/га) проводили у фазі бутонізації
урожайність насіння сої становила у сорту Монада – 2,56 т/га, Омега Вінницька – 2,47 т/га та Феміда – 2,37 т/га, що відповідно більше на 0,29, 0,28,
0,25 т/га в порівнянні з контрольними варіантами. Також підвищення урожайності насіння сортів сої в порівнянні з контролем на 0,16—0,19 т/га відмічено на ділянках, де проводили позакореневе підживлення органічним
мікродобривом Екозорф (0,7 л/га) у фазу початок наливання насіння. Проте, найбільша урожайність насіння сої у сортів Монада – 2,77 т/га, Омега
вінницька – 2,64 т/га та Феміда – 2,54 т/га була відмічена на варіантах досліду, де проводили поєднання позакореневих підживлень органічним мікродобривом Екозорф (0,7 л/га) у фази бутонізації та початок наливання насіння. Приріст до контрольного варіанта відповідно становив 22,2%,
20,5%, 17,9% (табл. 1).
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Висота рослин сої, см
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3-й трійчастий листок
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1
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початок цвітіння
повна стиглість

4

1

2

3

4

Феміда
кінець цвітіння

Зміст варіантів: 1 – без підживлення; 2 – підживлення органічним мікродобривом Екозорф (0,7 л/га) у фазу бутонізації; 3 – підживлення органічним мікродобривом
Екозорф (0,7 л/га) у фазу початок наливання насіння; 4 – підживлення органічним мікродобривом Екозорф (0,7 л/га) у фазу бутонізації та початок наливання насіння.

Рис. 1. Висота рослин різних сортів сої залежно від строку проведення позакореневого підживлення, см (у середньому за 2009—2010 рр.)
Аналогічну залежність відмічено щодо впливу строку проведення
позакореневих підживлень на рівень урожайності насіння сої і за роками
досліджень. Проте, урожайність сортів сої суттєво залежала від гідротермічних умов року. Так, у 2009 році урожайність насіння сортів сої була на
рівні 2,21—2,45 т/га, тоді як у 2010 році дані показники були відповідно
більшими на 0,60—0,65 т/га. Це перш за все пов’язано з тим, що упродовж
всього вегетаційного періоду культури у2009 році спостерігався дефіцит
вологи – 39%, особливо у найбільш критичний за волого споживанням період – формування бобів та наливання насіння, який припав на липень –
49 % та серпень –90 %, що й призвело до значного зниження рівня урожайності. Застосування позакореневих підживлень в таких умовах, дещо
нівелювало негативний вплив дефіциту вологи і дало можливість підвищити рівень урожайності насіння сортів сої 17,5 %—18,0 %.
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1. Урожайність насіння сої залежно від строку проведення
позакореневого підживлення, т/га
Сорт
(Фактор А)

Монада

Омега Вінницька

Феміда

Строки позакореневого підживлення
(Фактор В)
Без підживлення (контроль)
Екозорф (0,7 л/га) в фазі бутонізації
Екозорф (0,7 л/га) у фазі початок наливання насіння
Екозорф (0,7 л/га) у фазі бутонізації
та початок наливання насіння
Без підживлення (контроль)
Екозорф (0,7 л/га) у фазі бутонізації
Екозорф (0,7 л/га) у фазі початок наливання насіння
Екозорф (0,7 л/га) у фазі бутонізації
та початок наливання насіння
Без підживлення (контроль)
Екозорф (0,7 л/га) у фазі бутонізації
Екозорф (0,7 л/га) у фазу початок наливання насіння.
Екозорф (0,7 л/га) у фазі бутонізації
та початок наливання насіння.

Урожайність, т/га
2009 р. 2010 р. середнє
2,01
2,52
2,27
2,26
2,85
2,56
2,18

2,74

2,46

2,45

3,08

2,77

1,93
2,17

2,45
2,76

2,19
2,47

2,08

2,64

2,36

2,34

2,94

2,64

1,82
2,05

2,42
2,69

2,12
2,37

1,96

2,59

2,28

2,21

2,86

2,54

Примітка: А- сорт; В- строки проведення позакореневого підживлення
НІР0,95 т/га 2009 р. А – 0,05; В – 0,06; АВ – 0,10;
НІР0,95т/га 2010 р. А – 0,07; В – 0,08; АВ – 0,13

Висновки:Таким чином, результати дворічних досліджень з культурою сої в умовах правобережного Лісостепу України на сірих лісових ґрунтах показують, що оптимізація системи удобрення дає можливість знизити вплив стресових ситуацій на формування продуктивності сої. Найкращі
умови для росту, розвитку та формування урожайності насіння сортів сої
різних груп стиглості забезпечує проведення двох позакореневих підживлень органічним мікродобривом Екозорф (0,7 л/га) у фази бутонізації та
початок наливання насіння на фоні внесення повного мінерального добрива N30P60K60.
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Полтавська державна аграрна академія
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ В
УМОВАХ НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ЛІСОСТЕПУ
УКРАЇНИ
Відображено сучасний стан та перспективи вирощування сої в умовах нестійкого зволоження лівобережної частини Лісостепу. Запропонована модель технології вирощування сої забезпечила урожайність вищу на
0,27 т/га.
Ключові слова: соя урожайність, технології вирощування, білок, мікроелементи.
Україна є великим землеробським регіоном і основним репродуцентом сої в Європі, має складну і багату історію її випробування, створення
сортів, розробки технології вирощування і впровадження на європейському континенті [1]. Більша частина території України характеризується
сприятливими умовами для вирощування сої, але навіть у відносно сприятливих районах на неї періодично здійснюють негативний вплив екстремальні погодні умови. Тому використання різних агротехнічних заходів має
вирішальне значення у підвищенні стійкості рослин до різних типів стресових факторів.
У системі заходів, спрямованих на вирощування і виробництво насіння сої, важливе місце мають застосування біологічних, фізичних та хімічних засобів у технологіях її вирощування, оскільки вони сприяють значному підвищенню її продуктивності. Свого часу були розроблені та застосовуються різні способи підвищення ефективності технологій вирощування сої. Деякі втратили свою значимість, не відповідають сучасним науково-обґрунтованим вимогам, не забезпечують потрібну урожайність та
якість продукції. В зв’язку з цим необхідно провести комплексне вивчення
та аналіз застосування цих засобів в технологіях вирощування сої, встановити їх ефективність, визначити напрямки та перспективи розвитку, як наукових досліджень, так і практичного застосування їх у виробництві.
Аналіз основних досліджень і публікацій свідчить про необхідність
оптимального поєднання всіх чинників, що позитивно впливають на ріст і
розвиток рослин. Правильне застосування елементів технології дасть змогу
отримувати високу врожайність сої [2—5]. Значне розширення її посівів в
Україні – один із шляхів збільшення виробництва білка, так необхідного у
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харчуванні населення та годівлі худоби. Порівняно з холодостійким горохом, ця теплолюбна культура поки-що не може з ним зрівнятися за показниками врожайності. Проте, вона має ряд переваг не тільки над горохом,
але й іншими культурами завдяки універсальному складу насіння і зеленої
маси. Крім того, соя відіграє значну роль у біологічному землеробстві. Соя
фіксує з повітря азот, забезпечуючи ним на 60—70 % свою потребу, залишає його в ґрунті разом з рослинними рештками після збирання врожаю
[6–10]. Запровадження науково обґрунтованої технології вирощування сої
дає змогу отримувати 2,5–3,0 т/га насіння, і в недалекому майбутньому Лісостеп має стати основною зоною її виробництва [11–15]. Разом з тим потрібно враховувати, що у виробництві появились сучасні сорти цієї культури з високим потенціалом врожайності, вони потребують розробки ефективних технологій, впровадження яких забезпечило б стабілізацію виробництва високоякісного насіння.
Матеріали і методика досліджень. Метою досліджень було встановити фотосинтетичну продуктивність посівів сої та особливості формування її врожаю в залежності від гідротермічних умов нестійкого зволоження
лісостепової зони України; розкрити особливості використання азоту мінеральних добрив і отриманого симбіотичними бактеріями в процесі мінерального живлення сої; розробити такі важливі елементи технології як строки і способи сівби, норми висіву насіння; встановити можливість застосування для підвищення польової схожості насіння передпосівної їх обробки
фізіологічно-активними речовинами та фізичними факторами (електромагнітні поля, опромінення спеціальними лампами високого тиску та ультразвуковим генератором). Результати досліджень визначаються високим науково-методичним рівнем, достовірність експериментальних даних підтверджена методами математичної статистики. На їх основі зроблені обґрунтовані наукові і практичні положення, висновки та рекомендації виробництву. Одержано 3 патенти на корисну модель: № 26100 «Спосіб передпосівної підготовки насіння сої» (2007 р.); № 29949 «Спосіб введення розчинених речовин у насіння» (2008 р.); № 30046 «Спосіб передпосівної підготовки насіння сої» (2008 р.).
Результати досліджень. Аналіз посівних площ, виробництва та урожайності зернових і зернобобових культур показав, що посіви під зерновими в області за останні дев’ять років збільшились з 780 тис. га (2000 р.) до
1023—1142 тис. га, валові збори зерна відповідно – з 1508 до 3189—
4871 тис. т, або в 2,1—3,3 разу, урожайність відповідно – з 1,93 т/га до
3,13—4,27 т/га. Частка зернобобових у загальній структурі зернових і зернобобових культур в 2000 р. складала 4,4 %, за останні десять років вона
збільшилась до 11,3—14,4 %. Це стало можливим за рахунок розширення
посівів під соєю, частка якої в структурі зернобобових культур збільшилась
з 27,5 % до 80,4—85,6 %, урожайність насіння відповідно – з 0,92 т/га до
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1,43—1,69 т/га. За десять останніх років посівна площа сої в області збільшилась в 10,3 разу, урожайність насіння в 1,5, а валовий збір насіння – в
14,5 разу. Використання зернобобових культур, особливо сої у якості попередників, сприяло приросту врожайності зернових культур у 2,0 рази. При
визначенні обсягів товарного виробництва та посівної площі вирощування
частка зернобобових культур в структурі посівів зернових культур зони Лісостепу повинна складати не менше 12—14 %, а частка сої серед зернобобових культур в межах 80—85 %.
За результатами багаторічних досліджень (1986—2010 рр.) нами розроблені основні технологічні елементи вирощування сої в умовах нестійкого зволоження Лісостепу України. Результати енергетичного аналізу дають можливість оцінити і порівняти традиційні і нові технології, їх перспективність з точки зору рівня енергозбереження (табл. 1).
1. Рекомендовані елементи моделі технології вирощування сої для
умов нестійкого зволоження Лісостепу України
№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Елементи технології
Передпосівна обробка насіння сої регуляторами росту в концентрації 100 мг/л:
температура ґрунту посівного шару + 8—10ºС
температура ґрунту посівного шару + 12—14ºС
Передпосівна обробка насіння сої мікроелементами:
молібден
бор
кобальт
Удобрення:
обробка насіння ризоторфіном з внесенням мінеральних
добрив N30P60
Фізичні методи обробки насіння:
обертальне електромагнітне поле
ультразвукове випромінювання
натрієві лампи високого тиску з добавками цезію
Спосіб сівби і норма висіву:
звичайний рядковий, 15 см з нормою висіву 700 тис./га
широкорядний, 45 см з нормою висіву 700 тис./га
Смуговий посів сої з кукурудзою на насіння

Приріст врожайності насіння
т/га
%
0,21
0,36

10,3
15,9

0,20
0,26
0,19

11,2
14,5
11,1

0,47

26,2

0,22
0,08
0,19

9,5
3,5
8,3

0,41
0,36
0,29

25,0
23,2
15,0

Показником енергетичної оцінки технологій вирощування сільськогосподарських культур є коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее), який
обчислюється як відношення кількості енергії, що міститься у вирощеній
продукції, до кількості енергії, витраченої на отримання цієї продукції:
Кее = Еп : Ев , де: Еп – вміст енергії в продукції, дж (кал); Ев– енергетичні витрати на одержання певного виду продукції, дж (кал).
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При ефективній технології одержаний коефіцієнт по основній продукції має перевищувати 1,0. Для розрахунку загальної енергії, витраченої на
виробництво тієї чи іншої сільськогосподарської продукції користувалися
відповідними енергетичними еквівалентами сукупної енергії на основні та
оборотні засоби виробництва, трудові ресурси, готову продукцію (табл. 2).
Дані свідчать про високу окупність витрат, які були спрямовані на впровадження рекомендованих елементів технології. Незважаючи на додаткові
витрати на 1 га у розмірі 282 грн., зростання врожайності забезпечило окупність додаткових витрат – 2,39 грн., річний економічний ефект –
393 грн./га. Результати досліджень свідчать про високу економічну ефективність застосування рекомендованої технології, яка забезпечила вищу на
0,27 т/га урожайність при високому рівні рентабельності.
2. Економічна ефективність вирощування сої за рекомендованою технологією в умовах нестійкого зволоження Лісостепу України
Економічна ефективність
1. Приріст врожайності, т/га
2. Додаткова вартість валової продукції, грн./га
3. Додаткові витрати на 1 га, грн.
4. Окупність додаткових витрат, грн.
5. Річний економічний ефект, грн./га
6. Коефіцієнт енергетичної ефективності по зерну

Показники
0,27
675,0
282,0
2,39
393,0
4,79

Висновки. Одержані наукові результати пропонується використовувати в сільськогосподарському виробництві зони Лісостепу України при
вирощуванні сої. Застосування біологічних, фізичних та хімічних елементів технології дає можливість більш повно розкрити продуктивний потенціал сучасних сортів цієї культури в конкретних ґрунтово-кліматичних зонах України. Запропонований передпосівний обробіток насіння сої мікроелементами дає можливість підвищити урожайність сої при використанні
молібдену на 0,10—0,20, бору – на 0,19—0,26, кобальту – на 0,09—
0,19 т/га. Допосівний обробіток насіння фумараном в концентрації
100 мг/л і сівбі його в І декаді травня забезпечує зростання урожайності на
0,36 т/га. Більш рання (третя декада квітня) і пізня (друга половина травня)
сівба таким насінням були менш ефективними. Обґрунтовано доцільність
сівби сої в І декаді травня з нормою висіву 700 тис./га схожих насінин і рядковим способом з шириною міжрядь 15 см. Така технологія сівби дає можливість отримати урожайність 2,88 т/га і завдяки високому прикріпленню
нижніх бобів (14,4 см) скоротити втрати при збиранні.
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ЗМІНА ПРОДУКТИВНОСТІ ЗЛАКОВО-БОБОВИХ СУМІШОК
НА ЗЕЛЕНУ МАСУ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ ЇХ ПОСІВІВ
Наведені результати досліджень, щодо впливу густоти сумісних посівів злакових і бобових культур та їх видового складу на урожай вегетативної маси.
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Сумісне вирощування злакових та бобових культур має важливе значення в поліпшенні поживної та енергетичної цінності кормів. Використання бобових компонентів у сумісних посівах із злаковими сприяє збільшенню збору білка з одиниці площі та підвищенню врожайності зеленої
маси. Крім того, у зеленій масі бобових культур достатня кількість мінеральних речовин та вітамінів, що підвищує коефіцієнт перетравності корму
[0, 0, 0]. При сумісному вирощуванні культур рослини менше уражуються
хворобами і пошкоджуються шкідниками. У ґрунті при цьому більше нагромаджується кореневих і рослинних решток, які, розкладаючись, поліпшують водно-фізичні властивості та структуру ґрунту [0].
Сумісне вирощування кукурудзи з бобовими компонентами має велике агротехнічне значення, оскільки вони є добрим попередником для
озимих і ярих зернових колосових культур, виконують ґрунтозахисну функцію і забезпечують ґрунт біомасою, що сприяє його мікробіологічній та
ферментативній активності [0].
Провідне місце у підвищенні врожайності сумісних посівів кукурудзи з бобами кормовими та соєю має вивчення і створення комплексних
агроекологічних систем та технологічних заходів вирощування цих сумішок. З метою вивчення впливу агротехнічних заходів на продуктивність
зеленої маси злаково-бобових сумішок нами проводилися комплексні
польові, вегетаційні та лабораторні дослідження.
Методика та умови проведення досліджень. Дослідження проводились у стаціонарному досліді кафедри рослинництва та кормовиробництва у польовій сівозміні ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» с. Пшеничне, Васильківського району, Київської області протягом
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2007–2009 рр. Ґрунтова відміна представлена чорноземом типовим малогумусним середньо суглинковим з вмістом 37 % фізичної глини і 63 % піску. Питома маса твердої фази ґрунту – 2,66 г/см3, щільність у рівноважному стані – 1,16—1,25 г/см3, рН сольової витяжки – 6,87, ємність поглинання – 31,9 мг/екв на 100 г ґрунту. Вміст гумусу в орному шарі ґрунту становить 4,34—4,68 %.
Агротехніка вирощування сумісних посівів кукурудзи із зернобобовими культурами загальноприйнята для зони Лісостепу. Одновидові та сумісні посіви кукурудзи з високобілковими культурами розміщували після
пшениці озимої. Контролем у досліді слугували одновидові посіви кукурудзи, а дослідні варіанти мали чотири градації насичення посівів бобовими
компонентами від 140 до 260 тис. рослин/га.
Сівбу проводили в останній декаді квітня – першій декаді травня.
Висівали кукурудзу: ранньостиглий гібрид (Говерла МВ) та середньостиглий (Комета МВ) з середньостиглими сортами кормових бобів та сої.
Площа посівної ділянки – 100 м2, облікової – 60 м2, повторність досліду чотириразова, метод розміщення ділянок варіантів у повторності – систематичний.
Результати досліджень. Від розвитку листостеблової маси рослин
залежить запас пластичних речовин, необхідний для створення репродуктивних органів і формування врожаю. При сумісному вирощуванні кукурудзи з бобовими культурами важливо створити сприятливі умови для формування найбільшої кількості якісної вегетативної маси на період збирання, тобто у фазі молочно-воскової стиглості злакового компонента. Нагромадження органічної маси в процесі росту рослин залежить від тривалості
вегетаційного періоду досліджуваних культур, площі їх живлення та гідротермічних умов.
Інтенсивне накопичення надземної маси кукурудзи починається на
початку цвітіння і триває до молочно-воскової стиглості. На кінець цвітіння урожайність надземної маси в одновидових посівах становила 41,1—
44,8 т/га, що на 14 % більше, порівняно з попередньою фазою. У період від
кінця цвітіння до молочно-воскової стиглості інтенсивність накопичення
органічної маси цією культурою зменшується.
У наших дослідженнях темпи приросту вегетативної маси сумішок в
значній мірі залежали від їх видового складу та густоти посівів. При сумісному вирощуванні кукурудзи з високобілковими культурами основна частина зеленої маси припадає на кукурудзу. Бобові компоненти займають
значно меншу частку в урожаї сумішок. Боби кормові та соя під покривом
високорослої середньостиглої кукурудзи менше забезпечені світлом і пригнічені, ніж в сумішці із ранньостиглим гібридом кукурудзи Говерла МВ.
На основі спостережень за динамікою наростання вегетативної маси
в сумісних посівах кукурудзи з бобами кормовими (рис. 1.) було встановКорми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69
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лено, що на початку цвітіння злакової культури урожайність сумішок була
на 4,3—8,3 т/га вищою, ніж одновидових посівів кукурудзи та в середньому на 0,8—2,7 т/га вищою, порівняно з кукурудзяно-соєвими сумішками.
В цей період відмічали найвищу врожайність надземної маси бобів кормових (до 12,4 т/га), наростання вегетативної маси яких у подальшому поступово зменшувалось. Варто відмітити, що в період максимального росту кукурудзи (фаза цвітіння) спостерігається конкуренція компонентів за основні фактори життя. Тому боби кормові, особливо в менш сприятливі за вологозабезпеченням роки, негативно впливають на ростові процеси злакової
культури.
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Густота посіву кормових бобів, тис.рослин/ га:
1 - 140; 2 - 170; 3 - 220; 4 - 260; к - одновидовий посів кукурудзи

Рис. 1. Динаміка наростання урожаю вегетативної маси кукурудзи в одновидових та сумісних її посівах з бобами кормовими, т/га (у середньому за
2007—2009 рр.)
Крім того, боби кормові мають коротший період вегетації і на період
цвітіння кукурудзи, внаслідок підсихання листків, бобів та стебел, зменшували врожайність вегетативної маси сумішок. Наприкінці вегетації у
бобів кормових нижнє листя поступово опадало. Наростання їх вегетативної маси продовжувалось за рахунок відтоку поживних речовин із листя в
стебла і насіння. На період збирання урожайність окремо взятої маси бобів
кормових зменшилась майже вдвічі, порівняно з фазою початку цвітіння
кукурудзи. Урожайність вегетативної маси кукурудзяно-бобової сумішки у
фазі молочно-воскової стиглості перебувала майже на рівні одновидових
посівів злакової культури.
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Досліджуючи динаміку наростання вегетативної маси сумішок кукурудзи із соєю протягом вегетаційного періоду спостерігали, що лінійне
збільшення її досягло максимуму у фазі молочно-воскової стиглості кукурудзи (рис. 2.). Це пояснюється однаковими темпами росту і розвитку цих
культур, у яких фенологічні фази і строки достигання приблизно співпадають. Ці біологічні особливості компонентів при сумісному їх вирощуванні позитивно впливають на формування врожаю. Так, на період збирання урожайність кукурудзяно-соєвої сумішки була на 8,3—10,9 %, вищою
порівняно з одновидовими посівами кукурудзи, та на 5—8 % (при вмісті
бобового компонента 140—220 тис. рослин/га) порівняно з кукурудзянобобовими сумішками.
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Рис. 2. Динаміка наростання урожаю вегетативної маси кукурудзи в одновидових та сумісних її посівах із соєю, т/га (у середньому за 2007—
2009 рр.)
Загущення кукурудзяно-бобових сумішок вплинуло на ростові процеси рослин, сприяло подовженню вегетаційного періоду та нагромадженню органічної маси. На всіх ділянках із збільшенням частки бобових рослин зростала й загальна маса сумішок. Однак, урожайність окремо взятої
зеленої маси кукурудзи зі збільшенням густоти бобових рослин на площі
зменшується.
У період цвітіння кукурудзи найбільшою урожайністю зеленої маси
відрізнявся сумісний посів кукурудзи з бобами кормовими за максимальної
густоти бобового компонента 260 тис. рослин/га (47,5—49,4 т/га), що істотно на 5—6,3 % більше, ніж за густоти 140 тис. рослин/га. У соєвоКорми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69
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кукурудзяній сумішці в цей період вегетативна маса істотно не відрізнялась від варіанта з бобами 47,1—49,4 т/га за густоти сої 220 тис. рослин/га.
Урожайність у цьому варіанті на 3 % більша, ніж за 140 тис. рослин/га.
У фазі молочно-воскової стиглості кукурудзи закономірність щодо впливу
густоти посіву бобового компонента на урожайність зеленої маси зберігається.
Висновки. Таким чином наші досліди дають можливість зробити висновок про те, що в умовах правобережного Лісостепу України група стиглості гібридів кукурудзи, видовий склад сумішок та густота посіву рослин
впливають на урожайність вегетативної маси. Для збільшення урожайності
зеленої маси кукурудзяно-бобових сумішок необхідно висівати середньостиглий гібрид кукурудзи Комета МВ із соєю за участі бобової культури у
посіві 220 тис. рослин/га.
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МІКРОХВИЛЬОВА ОБРОБКА – ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИЙ
МЕТОД ПЕРЕДПОСІВНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ НАСІННЯ СОЇ
Встановлена ефективність передпосівної мікрохвильової обробки
насіння сої з сортовою її специфічністю для підвищення лабораторної і
польової схожості, густоти продуктивних рослин на одиниці площі, показників урожайності на 14,9—26,4 %. ЇЇ доцільно використовувати для передпосівного знезараження і стимуляції насіння в якості альтернативи
застосування хімічних протруйників із вирощуванням екологічно безпечної
продукції.
Ключові слова: соя, мікрохвильова обробка, схожість, густота,
урожайність, знезараження, хімічні протруювачі.
У сучасному сільськогосподарському виробництві для передпосівної
обробки насіння різних культур застосовують багато речовин різної природи впливів. Їх дія направлена на знезараження поверхні насіння, стимуляцію його до проростання і захист сходів під час проростання від несприятливих умов.
У теперішній час добре відомо, що передпосівна стимуляційна обробка насіння сільськогосподарських культур позитивно впливає на протікання фізіолого-біохімічних процесів у насінні, одночасність з’явлення сходів,
якісне формування стеблостою в посівах і, як наслідок – отримання доброго урожаю насіння високої якості [1, 2, 3, 4].
Існуючі інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських
культур базуються на широкому застосуванні високих доз мінеральних добрив, гербіцидів та засобів захисту рослин. Це неминуче призводить до
надзвичайно високого забруднення навколишнього середовища, постійного зростання у вирощеній продукції залишкового вмісту токсичних речовин. Тому, з кожним роком все більш актуальною стає проблема виробництва екологічно безпечної рослинницької продукції.
Зважаючи на це, ми прагнули прослідити вплив безпечного для навколишнього середовища способу знезараження насіння на формування урожаю сої. Одним з шляхів досягнення цієї мети є передпосівна обробка насіння в мікрохвильовому полі високої частоти, в результаті чого підвищується енергія проростання насіння, а також урожайні якості рослин. НемаКорми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69
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ловажним фактором при цьому є можливість отримувати екологічно безпечну продукцію внаслідок відмови від застосування хімічних протруювачів насіння, що сприяє також зниженню собівартості вирощеної продукції.
Матеріали і методика досліджень. У Луганському інституті агропромислового виробництва НААН вивчення передпосівної мікрохвильової
обробки насіння на продуктивні якості рослин проведено в 2004—2005 роках з використанням у дослідах трьох сортів сої: Степовичка 4, Устья та
Київська 82. Ці сорти відносяться до групи ранньостиглих, найбільш придатних для вирощування в умовах сходу України. Обробку насіння проводили одноразово високочастотним мікрохвильовим полем на частоті 2450
Мгц з об’ємним навантаженням простору взаємодії 10—70 кВт/м³ не пі зніше, як за 10 діб до сівби. Для виявлення оптимальних стимулюючих доз
на вивченні були варіанти з тривалістю обробки насіння 50, 90, 100, 120 та
150 секунд. Висота шару насіння при обробці становила 5—6 см. Контроль
– висів необробленого насіння. Облікова площа ділянок – 100 м². Норма
висіву – 600 тис. схожого насіння на 1 га. Агротехніка – загальноприйнята
для Луганської області. Проведення спостережень та оцінок вели за загально прийнятими методиками.
Результати досліджень. Витримка після обробки до сівби забезпечує
перебудову окисно-відновлювальних процесів у насінні. В цілому у насінні
відбувається підвищений обмін речовин, що підтверджує підвищення активності глюкозо – 6 – фосфат дегідрогенази та кислої фосфатази.
При обробці температура прогріву сягала 40°С, що практично достатньо для знищення патогенної мікрофлори при збереженні високих посівних якостей насіння. Тому відпала необхідність додаткової обробки насіння отрутохімікатами.
Визначення лабораторної схожості після обробки мікрохвильовим полем показало підвищення її показників на варіантах з експозицією 90—120
секунд на 9—13%, а польової схожості відповідно – на 17—28,4%. Рослини, що виросли з обробленого насіння, мали більш розвинену кореневу систему, яка глибше проникає в ґрунт, дає змогу доставати вологу та поживні
речовини з більш глибоких шарів ґрунту, що забезпечує підвищення стійкості рослин до екстремальних факторів навколишнього середовища, а
особливо – дефіциту вологи, підвищених температур.
Показники урожайності сої в різних варіантах досліджень показані в
таблиці 1.
В екстремальних посушливих умовах 2004 та 2005 років отримано
низький урожай сої – на контрольних варіантах без передпосівної обробки
9,5 – 11,8 ц/га, в залежності від сорту. Оптимальними режимами передпосівної обробки насіння в мікрохвильовому полі високої частоти виявили
для сорту Степовичка 4—90 секунд, сорту Устья – 100, Київська 82 –
100—120 секунд. Прибавка урожаю в порівнянні з контролем на цих варі158
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антах склала по сорту Степовичка 4—1,8 ц/га, (15,3%), Устья – 1,4 ц/га
(14,9%), Київська 82—2,5 ц/га (26,4 %). Специфічна реакція різних сортів
на мікрохвильову обробку насіння викликана, вірогідніше всього, їх генетичними особливостями. Більш високий рівень урожаю на оптимальних
дослідних варіантах сформувався за рахунок підвищення польової схожості насіння, густоти продуктивних рослин на одиниці площі, покращання
зав’язування бобів, підвищення крупності насіння.
Результатами наших досліджень, а також узагальненням виробничого досвіду установлена сортова специфічність на дози передпосівної обробки і специфічність реакції обробки різних партій насіння одного й того ж
сорту, вирощених у різних ґрунтово-кліматичних умовах. Це зумовлює
обов’язкове проведення пробних лабораторних досліджень для виявлення
оптимального діапазону режиму для кожної партії насіння, які забезпечать
максимальний ефект підвищення посівних та урожайних якостей насіння.
Вплив мікрохвильової обробки насіння на урожайність сортів сої
Сорт

Степовичка 4

Устья

Київська 82

НСР 05

Експозиція обробки насіння
Без обробки
50
90
100
120
150
Без обробки
50
90
100
120
150
Без обробки
50
90
100
120
150

2004 р.
10,7
11,8
14,1*
13,8*
11,7
10,6
7,4
7,8
8,8
10,9*
10,4*
9,2
7,9
8,7
8,9
10,2*
10,8*
9,5
2,7

Урожай насіння, ц/га
2005 р.
12,8
14,0
15,1
14,5
14,0
13,3
11,4
11,9
13,5
14,7*
13,4
12,9
11,0
13,3*
13,1*
13,5*
13,2*
11,8
2,5

середній
11,8
12,9
14,6
14,2
12,9
12,0
9,4
9,9
11,2
12,8
11,9
11,1
9,5
11,0
11,0
11,9
12,0
10,7

Примітка* – Результати достовірні на 5% рівні значимості

Мікрохвильова обробка – це не тільки знезараження, але, що не
менш важливо – передпосівна його стимуляція. Наші експерименти підтвердили результати інших досліджень, що позитивний ефект від обробки
наступає не раніше, ніж через 10 днів після стимуляції і зберігається не більше 10 діб після обробки. При обробці насіння раніше, ніж 60 діб до посі-
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ву, спостерігається втрата позитивного ефекту від стимуляції мікрохвильовим полем.
Ефект від мікрохвильової обробки підвищується, як правило, при поєднанні її з обробкою насіння мікроелементами і біологічно активними
препаратами. Цю обробку, включаючи інкрустацію та дражування, доцільно проводити після стимуляції насіння мікрохвильовим полем в технологічному циклі сортування насіння.
Ці основні положення мікрохвильової обробки насіння повинні виключати спрощений підхід у практичному здійсненні використання цієї
технології. В Україні зараз ефективно працюють більше 20 мікрохвильових технологічних комплексів «Мікростім – 2 М» – в основному в приватних агро формуваннях з площею ріллі в кожному з них 5 та більше тисяч
гектарів. Багаторічне використання цих комплексів не тільки дало можливість підвищити урожайність сільськогосподарських культур, якість продукції, наблизити її до критеріїв екологічно чистої, але й суттєво скоротати
застосування хімічних засобів захисту рослин, отримати вагомий економічний ефект.
Наукова новизна і пріоритетність застосування передпосівної стимуляції обробки насіння різних сортів сої підтверджена патентом на корисну
модель [5].
Висновки
1. Установлена ефективність передпосівної мікрохвильової обробки
насіння сої з сортовою її специфічністю для підвищення лабораторної та
польової схожості, густоти продуктивних рослин на одиниці площі, показників урожайності на 14,9—26,4%.
2. Мікрохвильову передпосівну обробку насіння з експозицією 90—
120 секунд для різних сортів сої доцільно застосувати для передпосівного
знезараження і стимуляції насіння в якості альтернативи використання хімічних протруювачів з вирощуванням екологічно безпечної продукції.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОИ В ВОПРОСЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ПОСЕВНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ
Введение в севооборот сои позволит хозяйствам повысить эффективность полеводства, улучшить плодородие почвы. Представлена характеристика сортов сои с достаточно коротким периодом вегетации,
созданные в ИМК, возделывание которых позволит получать стабильные
урожаи в условиях Степи Украины.
Ключевые слова: соя, сорт, урожайность, севооборот.
Существенное увеличение посевных площадей и валовых сборов сои
свидетельствуют о том, что соя играет важную роль в аграрном комплексе
Украины.
В 2001 году посевные площади под соей составляли 73 тыс. га, а в
2010 году они превысили 1 млн га. В 2001 году урожайность составляла
10,1 ц/га, в 2005 г – 14,3 в 2010 году – 16,8 ц/га. Соответственно уже в
2009 году валовой сбор сои в Украине превысил 1 млн т, а в 2010 он достиг
более 1,5 млн т зерна.
Семена сои – представляют собой концентрат высококачественного
белка и масла, которые обеспечивают полный набор ненасыщенных аминокислот, витаминов, минеральных элементов и жирных кислот [1].
Велико агротехническое значение сои. Положительная роль выращивания сои состоит в том, что культура способна фиксировать до 100—
150 кг атмосферного азота, то равноценно внесению 15—20 тонн органических удобрений. При этом соя использует в процессе вегетации до 90 кг
азота, остальная часть достается последующим за ней севооборотным
культурам. Азот сои в отличие от азота минеральных удобрений не загрязняет окружающую среду, легко усваивается другими растениями. Возделывание сои позволит резко снизить затраты на все дорожающие минеральные удобрения.
Обладая активной усваивающей способностью корней, соя использует малодоступные и труднорастворимые для злаков минеральные соединения не только из пахотного горизонта, но из более глубоких слоев. Это дает возможность повышать плодородие почвы и улучшает ее структуру [2].
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Благодаря этому процессу соя принадлежит к наилучшим предшественникам в севообороте, особенно для озимых культур.
Материал и методы исследований. Полевые опыты проводили на
полях ГП ОХ «Новатор». Семена сортов сои высевали в оптимальные сроки, когда почва на глубине 10 см прогревалась до 14°С. Посев проводили
механизированным способом, с шириной междурядий 70 см. Норма высева
– 450—458 тыс. шт./га. Глубина заделки семян – 4—6 см. В исследованиях
использовали три скороспелых сорта сои с длиной вегетационного периода
до 90 дней, селекции Института масличных культур НААН.
Результаты исследований. Введение сои в севооборот от 5% до
20% и больше разрешит в короткий срок получить сельхозпроизводителям
дешевый растительный белок, существенно поднять уровень агротехники
обработки почвы, улучшить качественное состояние почвы, ее плодородие
при минимальных затратах финансовых и материальных ресурсов. В настоящий период удельный вес посевных площадей в Запорожской области
под соей составляет около 5 %. Поэтому внедрения высокоэффективных
короткоротационных севооборотов: соя –– озимый ячмень – озимый рапс –
озимая пшеница – соя, даст возможность повысить структуру посевных
площадей зернобобовыми культурами в частности сои до 20—25 %. Своевременно подготовить почву под посев озимых культур.
Предлагается схема севооборота исходя из набора культур в нынешних условиях: соя – озимый ячмень – рапс – озимая пшеница – соя. После
уборки сои, которая осуществляется во второй декаде августа, за 40—45
дней до посева озимого ячменя обеспечивается своевременная подготовка
почвы под посев озимых, накопление влаги в посевном слое почвы, и получение дружных всходов (табл. 1).
1. Схема севооборота
Существующая
Соя – яровой ячмень
Уборка сои: II декада августа
Посев озимых: III декада
сентября

Участки севооборота

Предлагаемая
Соя – озимый ячмень
Качественную подготовку
почвы под озимые
40—45 дней до посева
Накопление влаги в посевобеспечивает
ном слое почвы
Своевременные всходы
озимых культур

Результаты от внедрения такого севооборота дают возможность увеличить урожайность озимого ячменя – 4,5—5,0 т/га, в то время как яровые
культури обеспечивают 2,9—3,0 т/га. Выращивание озимого ячменя после
раннеспелой сои увеличивает производство зерна на 400 тыс. тонн. Рекомендованная площадь выращивания 200 тыс. га (табл. 2).
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2. Результаты от внедрения
Культура
Урожайность, т/га
Озимый ячмень
4,5—5,0
Яровой ячмень
2,9—3,0
Дополнительный сбор зерна

Валовый сбор, тыс. т
900—1000
580—600
320—400

Большое предпочтение отдается новым скороспелым сортам, которые убираются в ранние сроки без дополнительных затрат, рано освобождают поля, и дают возможность подготовить их под посев озимых культур.
Сегодня в результате многолетней селекционной работы в Институте масличных культур созданы сорта сои разных сроков созревания, высокобелковые, с улучшенными вкусовыми качествами, пригодные для пищевого
использования, сорта с повышенным содержанием масла в семенах. Но
главное внимание уделяется селекции сортов с коротким вегетационным
периодом (90—110 дней), предназначенных для выращивания в основных
посевах или когда ставится задача ранней уборки сои или резко затягиваются сроки ее посева. Использование скороспелых сортов позволяет выращивать сою в качестве страховой, поукосной или пожнивной культуры.
Создан конвейер скороспелых сортов сои. Это новые сорта сои Спринт,
Гали, Дени. Сорт сои Спринт включен в Реестр сортов растений Украины.
Сорт Гали признан перспективным на 2011 год, сорт Дени проходит государственное сортоиспытание (табл. 3).
3. Характеристика скороспелых сортов сои
Сорт
Гали
Спринт
Дени

Продолжительность вегетационного период,
дни
84
86
90

Урожайность, т/га

Выход белка с га, т

1,4—1,9
2,2—2,8
2,0—2,1

0,5—0,6
0,6—0,8
0,7—0,9

Спринт – раннеспелый сорт сои с продолжительностью вегетационного периода – 86 дней. Содержание белка в семенах – 36—37%, жира –
23%. Урожайность – 2,2—2,8 т/га. Сорт внесен в Реестр сортов растений
Украины с 2003 года.
Гали - сорт принадлежит к раннеспелой группе, с периодом вегетации 84 дня. Сорт интенсивного типа, отличается повышенной продуктивностью, технологичен, высота прикрепления нижнего боба – 12—15 см.
Содержание белка – 37—38 %, жира – 22—23%. Признан перспективным
на 2011 год.
Дени – сорт ранний, от всходов до полной спелости – 90 дней, сорт
пищевого использования, устойчив к полеганию и растрескиванию бобов,
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засухоустойчивый, хорошо отзывается на орошение. Содержание белка –
37—39%, жира – 22—23%. Урожайность – 2,0—2,1 т/га. Сорт проходит государственное сортоиспытание с 2009 года.
Благодаря короткому вегетационному периоду сорта могут использоваться в основных и повторных посевах. Они рано освобождают поля и
дают возможность своевременно подготовить их под посев озимых культур.
Главными факторами при выращивании сои в Украине, учитывая
плодородие почвы, являются влага и тепло. На юге в степных районах достаточно тепла, но лимитирующим фактором является дефицит влаги. Поэтому урожайность сои по годам на богарных землях резко варьирует от
0,7—0,8 т/га в засушливые года и до 1,5—2,2 т/га в благоприятные по вологообезпеченности года [3].
Изменения климата в последние годы привели к тому, что отдельные
сорта сои сгорают от засухи буквально на корню. Для производства товаропроизводителям нужны раннеспелые, засухоустойчивые сорта, адаптированные к местным погодным условиям. Поэтому создание таких сортов,
которые используют осенне-зимние запасы влаги, и тем самым сдвигая
критические периоды выращивания культуры очень актуально.
Физиологическая эффективность новых сортов проявляется в рациональном использовании доступных ресурсов влаги. В условиях засухи они
потребляют около 70 % воды из метрового слоя, а остальные 30 % из слоя
почвы 100—200 см. Также сорта сои современной селекции значительно
экономнее расходуют влагу с единицы площади, чем старые сорта. Меньшая потребность современных сортов во влаге связана с рядом морфофизиологических особенностей растений. Установлено, что способность
формировать высокую урожайность семян сопутствует снижением площади листовой поверхности. Не менее ценной особенностью высокопродуктивных сортов сои является сдержанный рост вегетативных органов в период от всходов до цветения, поскольку меньшее количество биомассы
способствует более экономному расходованию воды до наступления критических фаз развития растений, когда сэкономленные запасы идут на
формирование урожая семян. Важнейшее свойство скороспелых сортов
сои, определяющие их повышенную адаптивность к условиям недостаточного увлажнения – смещение на более ранние сроки начала фазы цветения
и увеличение ее продолжительности.
Выводы. Таким образом, создание новых скороспелых сортов сои с
высоким потенциалом продуктивности и повышенной адаптивностью к
условиям недостаточного увлажнения юга Степи Украины позволит получать более высокие и стабильные урожаи в производстве. Эти сорта расширяют сферу выращивания сои в различных производственных ситуациях – в основных и повторных посевах, это способствует не только развиКорми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69
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тию производства высокобелкового зерна сои, но и повысить значимость
культуры в системе различных севооборотов.
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АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ХІМІЧНОГО
КОНТРОЛЮ БУР'ЯНІВ У АГРОЦЕНОЗІ СОЇ
Наведено особливості застосування гербіцидів залежно від видового
складу бур'янів. Обґрунтована необхідність додавання ад'ювантів до робочих розчинів гербіцидів.
Ключові слова: соя, бур'яни, гербіциди, ад'юванти.
Ґрунтово-кліматичні умови Лісостепу України дають можливість
отримувати стабільні врожаї такої культури, як соя. Її білок збалансований
за амінокислотним складом, має високе засвоювання організмом та низьку
собівартість. Соя наділена низькою конкурентною здатністю проти бур'янів. Проведення лише агротехнічних заходів не забезпечує суттєвого зменшення їх кількості у посівах. Тому захист посівів сої від бур'янів є одним
з найголовніших факторів одержання високого врожаю. Втрати врожаю на
цій культурі від бур'янів становлять 30—50 % і більше. Шкідлива дія бур'янів на посівах сої залежить від їх видового складу, умов вологозабезпеченості, скоростиглості сорту, потужності посіву, потенційної забур'яненості орного шару, прийомів догляду за посівами.
Нашими дослідженнями (1990—1992 рр.) встановлено, що достовірне зниження врожайності сої ( на 11 %) – спостерігається вже за наявності
5 рослин однорічних бур'янів на 1 м2. Зі зростанням чисельності бур'янів
до 10—15 шт/м2 продуктивність культури зменшується на 26—31 %. Найбільшої шкоди сої завдають бур'яни, що з'являються до сходів або одночасно зі сходами цієї культури. Критичний період конкурентних взаємовідносин настає на 25—30-й день після появи сходів культури [1]. Таким чином заходи з контролю бур'янів необхідно проводити до настання критичного періоду шкідливості бур'янів.
Матеріали і методики досліджень. Дослідження проводили за загальноприйнятими методиками у дослідному господарстві “Бохоницьке” Інституту кормів НААН протягом 1990—2010 рр. [2, 3]. Ґрунт дослідного
поля – сірий лісовий, середньо суглинковий за механічним складом, з такими показниками орного шару: вміст гумусу – 2,2—2,4 %; рН сольове) –
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5,2—5,4; гідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 9,0—11,2 та обмінного
калію – 8,1—11,6 мг на 100г ґрунту. Площа посівної ділянки при вивченні
гербіцидів складала 32 м2, повторність – чотириразова. В модельних дослідах при вивченні шкідливості бур'янів та критичного періоду конкурентних відносин площа посівної ділянки становить 4 м2, повторність – шестиразова.
Сою висівали широкорядним способом з міжряддями 45 см. Норма
висіву схожого насіння – 600 тис. шт./га. Попередник – пшениця озима або
ячмінь ярий.
Домінуючими засмічувачами посівів були однорічні види бур'янів.
У середньому на 1 м2 нараховували 112—233 бур'янів, серед яких кількість
однорічних злакових та дводольних видів була не однакова 58—65 % та
42—35 % відповідно. Злакові бур'яни були представлені мишієм сизим
(Setaria glauca (L.) Pal. Beauv.) – 63—84 та курячим просом (Echinochloa
cruss galli (L.) Pal. Beauy. – 32—44 шт./м2. Переважаючими представниками двосім'ядольних бур'янів були лобода біла (Chenopodium album L.) –
48—52 шт./м2 та ромашка непахуча (Matricaria inodora L.) – 21—28 шт./м2.
Талабану польового (Thlaspi arvensis L.) нараховували 6—9 шт./м2, галінсоги дрібноквіткової (Galinsoga parviflora Cav.) – 4—7 та щириці звичайної
(Amaranthus retroflexus L.) – 5—7 шт./м2. Із багаторічних видів бур'янів зустрічались поодинокі екземпляри осоту рожевого (Cirsium arvense (L)
Scop.) та берізки польової (Convolvulus arvensis L.).
Результати досліджень. Упродовж 20 років в лабораторії гербології
вивчено цілий ряд як ґрунтових, так і після сходових гербіцидів. Дослідження біологічної ефективності (1990—1992 рр.) таких ґрунтових гербіцидів як: Трефлан (1,5 кг/га), Стомп (0,9—1,3 кг/га), Команд (0,7—
1,2 кг/га), Скептер (0,3—0,4 кг/га) та Півот (0,8—1,0 кг/га) свідчить про їх
високу фітотоксичну дію на малорічні бур'яни. Зниження загального рівня
забур'яненості було на рівні 88—94 %, а сира маса бур'янів зменшувалась
на 86—96 % порівняно з контролем. Урожайність насіння сої збільшувалась на 0,45—56 т/га, а залишкові кількості гербіцидів в урожаї не накопичувалися. Всі гербіциди, крім Півоту, розкладалися протягом вегетаційного періоду і не виявляли негативного впливу на подальші культури сівозміни. Півот за нормою витрати 0,8—1,0 л/га повільно інактивується в ґрунті і негативно впливає на наступні культури сівозміни. Тому, цукрові буряки, ріпак та овочеві культури рекомендується висівати лише через 18 місяців, зернові культури через 11 місяців, а зернобобові культури доцільно
вирощувати протягом 4 місяців після внесення.
При дослідженні гербіцидної дії ґрунтових препаратів встановлено,
що за умов недостатнього зволоження гербіцидна активність їх знижувалась. Тому у наступні роки вивчалась ефективність бакових сумішей Трофі
(ацетохлор) з Рейсером. Застосування цієї суміші або поєднання Трофі з
168

Корми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69

після сходовою обробкою Галасі Топ забезпечувало значно вищий ефект
порівняно з застосуванням окремо взятих препаратів. При цьому збільшення урожайності насіння сої було в межах 0,71—0,94 т/га. Протягом
останніх років серед гербіцидів ґрунтової дії широкого поширення набули
такі препарати: Харнес (1,5—2,0 л/га) і Дуал Голд 960 FC (1,0—1,3 л/га)
або їх сумішки за мінімальних норм витрати.
Використання гербіцидів ґрунтової дії має цілий ряд недоліків. Вони
проявляють високу гербіцидну активність за умов достатнього зволоження
ґрунту. Навіть заробка їх в ґрунт знаряддями до посівного обробітку за посушливих умов на період сівби не забезпечує належного пригнічення проростків бур'янів. Застосовуючи гербіциди ґрунтової дії не завжди можна
передбачити проростання насіння бур'янів, чутливих до даного препарату.
В зв'язку з цим на основних сільськогосподарських культурах акцент при
застосуванні гербіцидів зміщується на після сходовий період. До істотних
переваг застосування гербіцидів у після сходовий період слід віднести можливість точно оцінити видовий склад бур'янів, максимально використати
потенціал агротехнічних заходів та гербіцидів з відповідним спектром дії.
Серед після сходових гербіцидів протягом 1990—1992 рр. розпочато вивчення протизлакових гербіцидів (Набу та Фюзілад), а для контролю дводольних видів – Базагран. За умов домінуючого поширення як злакових
так і дводольних видів використання їх окремо не забезпечувало повного
знищення бур'янів. Діапазон токсичної дії гербіцидів значно розширювався
при внесені бакових сумішок гербіцидів. Так, наприклад, суміш Базаграну
(1,5—2,0 л/га) з Фюзіладом (1,0 л/га) або з Набу (1,2 л/га) та суміш Базаграну (1,5—2,0 л/га) з Півотом (0,6 л/га) забезпечували знищення бур'янів
на 90—93 % і підвищення урожайності насіння сої на 0,49—0,61 т/га.
У наступні роки (1998—2000 рр.) для надійного захисту від бур'янів
також вивчали суміші гербіцидів з різними механізмами дії. При внесенні
комбінованого гербіциду Галаксі Топ (2,0—2,5 л/га) з Поастом (2,0 л/га)
або з Селектом (0,8—1,0 л/га), чи Шогуном (0,8—1,0 л/га) досягалося зменшення загального рівня забур'яненості на 91—95 %. Обробка посівів Галаксі Топом (1,5 л/га) через два тижні забезпечувало зменшення чисельності бур'янів наприкінці вегетації на 97 %. Перспективним гербіцидом для
боротьби з широколистяними бур'янами виявився новий препарат Хармоні. За норми витрати 8 г/га загальний рівень забур'яненості зменшувався на
66 %. Тоді як використання бакової суміші Хармоні (8 г/га) з Селектом
(0,8—1,0 л/га) забезпечувало загибель бур'янів на 86 %, та урожайність
зросла на 0,72 т/га. За наявності у посівах малорічних злакових і дводольних видів та багаторічних коренепаросткових бур'янів кращою виявилася
така суміш: Базагран (1,5—2,0 л/га) + Хармоні (0,7 кг/га) + Тарга Супер
(1,5 л/га).
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Необхідність застосування бакових сумішок гербіцидів з різним механізмом дії обумовлена не тільки розширенням спектру їх дії, але і можливістю зменшити ризик виникнення явища резистенції. При інтенсивному
використанні гербіцидів з однаковим механізмом дії з'являються резистентні до різних препаратів біотипи бур'янів. Станом на 01. 11. 2009 р. у світі
вже відомо 336 резистентних біотипів бур'янів, що належать до 190 видів.
Значну небезпеку для довкілля викликає інтенсивне збільшення
об'ємів поширення небезпечного карантинного бур'яну – амброзії полинолистої [7]. Дослідженнями (2006—2008 рр.) встановлено, що суттєве посилення гербіцидної активності проти амброзії та інших бур'янів досягається
застосуванням таких сумішей: Базагран (1,5—2,0 л/га) + Півот (0,4—
0,5 л/га), Півот (0,5 л/га) + Фюзілад Форте (1,0—1,5 л/га), Хармоні (6 г/га)
+ Тарга Супер (1,0—1,5 л/га) та Фабіан (0,07 кг/га) + Тарга Супер
(1,5 л/га). Зменшуючи загальну забур'яненість на 83-86 % дані суміші забезпечували збереження врожаю насіння сої 0,71—0,75 т/га. При цьому
якість врожаю не погіршувалась.
Однак хімічний метод має ряд недоліків зокрема, при внесенні гербіцидів значна їх кількість через недостатнє закріплення на рослинах бур'янів потрапляє в навколишнє середовище, в першу чергу у ґрунт. При цьому можуть забруднюватись ґрунтові води. Для зменшення гербіцидного
навантаження та поліпшення екологічної ситуації необхідні нові технології
застосування гербіцидів. Тому актуальним залишається завдання – пошук
нових речовин, які забезпечували б якісне закріплення гербіцидів на вегетуючих рослинах бур'янів, за рахунок яких можна було б зменшити витрати препаратів без зниження їх біологічної ефективності. Ця проблема вирішується шляхом якісного прикріплення пестицидів за допомогою липкогенних речовин до об'єкта та підвищення стійкості робочих розчинів до
змивання опадами з листової поверхні бур'янів [4, 5, 6].
Вітчизняними вченими для закріплення на рослинах робочих розчинів гербіцидів запропоновано використовувати препарати мікробного походження. Це – енпосан (екзополісахарид), ЕПАА (екзополісахаридакриламід) та липосам (екзополісахаридакриламід). Тому, протягом 2003—
2010 рр. Нами проводилось вивчення цих ад'ювантів в поєднані з гербіцидами на посівах сої. Дослідженнями встановлено, що використання енпосану у кількості 1 % від витрати робочої рідини поліпшується її технологічна властивість – стабільність емульсій, змочуванність та краще прилипання і утримання на листовій поверхні рослин бур'янів. Зменшення норми
витрати Базаграну, Таргет та Шогуну на 20—33 % з додаванням енпосану
або ЕПАА не приводило до послаблення їх гербіцидної активності. Спектр
гербіцидної дії суттєво поширювався при обприскуванні посівів баковою
сумішкою Базаграну (1,5—2,0 л/га) з Таргетом (1,0—1,5 л/га) при поєднані
з енпосаном. При цьому норма витрати обох компонентів були меншими
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на 20—35 %.У середньому за 2003—2005 рр. зниження загального рівня
забур'яненості досягало 81—89 %, що забезпечило збільшення урожайності сої на 0,92—0,95 т/га порівняно з контролем. Недоліком енпосану є те,
що в результаті тривалого зберігання в'язкість енпосану зростає, що ускладнює технологію приготування робочих розчинів.
Вивчення біологічної ефективності (2006—2008 рр.) нового комплексного гербіциду Фабіан (імазетапір + хлоримурон-етил) в поєднанні з
ЕПАА показало, що за рахунок якісного закріплення робочого розчину на
листовій поверхні бур'янів при зменшені норми витрати на 20—29 % гербіцидна активність не знижувалася. Максимальна фітотоксична дія була
досягнута при використанні сумішей: Фабіан (0,05—0,07 л/га) + Базагран
(1,0—1,2 л/га) або Фабіан (0,05—0,07 л/га) + Таргет (0,4—0,6 л/га). Норма
витрати окремих компонентів зменшувалася на 20—33 %, бур'яни знищувалися на 83—93 %, а урожайність насіння сої збільшувалася на 0,46—
0,57 т/га порівняно з контролем. За умов змішаного типу забур'яненості,
найбільш ефективним виявилося застосування бакових сумішей Набобу
(1,2 л/га) з Міурою (0,4 та 0,8 л/га), а також Фабіану (0,05 кг/га) з Міурою
(0,4 л/га) з додаванням до робочого розчину ЕПАА та Фолікеру. Загибель
бур'янів на цих ділянках становила 84—97 %. При цьому врожайність насіння підвищувалася на 0,54—0,64 т/га.
При переважанні в посівах однорічних злакових бур'янів ефективність бакових сумішок Набобу (1,0—1,2 л/га) з Фабіаном (0,06—0,08 кг/га)
дещо поступилася сумішкам Набобу з Міурою і становила 69—74 %. При
цьому врожайність насіння підвищувалася на 0,41—0,42 т/га. У середньому за три роки ефективність вищезгаданих сумішок була відносно однаковою, лише врожайність насіння була дещо вищою – 0,45—0,47 т/га.
Порівняльна оцінка ефективності липосаму як ад'юванту мікробного
походження з препаратом хімічного синтезу – Ад'ю показала, що липосам
сприяв якісному закріпленні робочої рідини на поверхні листка бур'яну.
При сумісному внесені Фабіану (0,07 кг/га) з Ад'ю (0,1 %) або Фабіану
(0,07 кг/га) з липосамом сира маса бур'янів зменшувалась на 80-81 %, а
урожайність насіння сої збільшилась на 0,92—0,96 т/га, порівняно з контролем. При цьому норма витрати фабіану була зменшена на 30 %. Аналогічні результати одержані при використанні суміші Набоб + Міура + Ад'ю
або Набоб + Міура + Липосам та Хармонт + Ф'юзілад Форте + Ад'ю, де загибель бур'янів була на рівні 85—86 %, а кількість збереженого врожаю
складала 1,20—1,21 т/га.
Перспективним для умов змішаного типу забур'яненості сої вважається новий гербіцид Пульсар, 4 % в. к, який за нормою витрати 0,9 л/га
забезпечував загибель бур'янів усіх видів на 89—91 % та підвищення урожайності насіння на 1,36 т/га.
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Висновки. Рослини сої володіють низькою конкурентною активністю проти бур'янів. Тому на ближчу перспективу застосування гербіцидів
залишиться одним важливих елементів технології вирощування культури.
За умов змішаного типу забур'яненості агроценозів максимальне знищення
бур'янів забезпечується поєднанням гербіцидів ґрунтової дії з після сходовою обробкою посівів. Спектр дії гербіцидів також істотно поширюється
при обприскуванні посівів сої у фазі 1—3 трійчастих листків сої баковими
сумішками гербіцидів, які володіють різним механізмом дії.
Застосування гербіцидів з полісахаридами мікробного походження
(енпосан, ЕПАА та липосам) та ад'ювантами хімічного синтезу (Ад'ю) підвищує змочуваність робочих розчинів та утримуваність на листовій поверхні рослин. Це дає можливість зменшити норми витрати препаратів на
20—35 %. Для зниження вартості хімічного контролю бур'янів та зменшення гербіцидного навантаження на навколишнє середовище після сходові гербіциди на посівах сої доцільно вносити разом з ад'ювантами.
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ВПЛИВ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І ДОБРИВ НА
УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ
Проведені дослідження впливу систем обробітку грунту і добрив на
урожайність сої показали, що раціональним варіантом в сучасних економічних умовах є заробка побічної продукції в грунт у системі чизельного
обробітку.
Однією з помітних ознак, що характеризують розвиток рослинництва
України на початку двадцять першого століття, є стійке збільшення посівних площ зайнятих соєю [1, 3]. В умовах північного Степу соя також стала
однією з головних зернобобових культур, проте рівень її врожайності залишається невисоким та нестабільним за роками вирощування, що спонукає до вивчення і вдосконалення елементів технології вирощування, серед
яких обробіток ґрунту і удобрення є основними. На сьогоднішній день в
питанні визначення оптимальної системи обробітку ґрунту під сою існують різні погляди. Згідно з даними дослідів, проведених в Інституті олійних культур УААН, зяблева оранка плугами з передплужниками на 20—
22 см у порівнянні з обробітком ґрунту на таку ж глибину безполицевими
плугами ПРПВ-5—50 та СИБИМЕ забезпечувала одержання максимальної
урожайності за різної ширини міжрядь [2]. Результати інших досліджень
свідчать, що при застосуванні гербіцидів продуктивність сої на ділянках з
чизельним обробітком знаряддям ПЧ-4,5 не поступалась врожайності,
отриманій по оранці [4]. Ще більш дискусійним є питання впливу систем
удобрення на урожайність сої.
У зв’язку з цим метою дослідження було встановлення ефективності
різних систем обробітку ґрунту і добрив та їх вплив на врожайність сої.
Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводили на Ерастівській дослідній станції в стаціонарному польовому досліді відділу землеробства Інституту зернового господарства в зерно-паро-просапній сівозміні : пар чорний – пшениця озима – кукурудза на зерно – соя – ячмінь –
горох – пшениця озима – соняшник. У досліді вивчали дві системи (варіанти) основного обробітку ґрунту : безполицевий чизельний обробіток знаКорми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69
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ряддям ПРН-31.000 та полицеву оранку плугом ПЛН-5-35 і на їх фоні
шість систем (варіантів) використання добрив. Повторність досліду чотириразова, площа посівної ділянки – 105, облікової – 44 м2. Мінеральні добрива, в нормах передбачених схемою дослідів, вносяться вручну розкидним способом під основний обробіток ґрунту, лише на варіанті № 4 – одночасно із посівом. Органічні добрива ( гній ) вносяться механізовано
(РОУ – 6) з подальшим поправленням на всій ділянці. Солома вноситься
під час збирання зернових культур. Для боротьби з бур’янами вносили
ґрунтовий гербіцид харнес (2,0 л/га) та страховий – Фабіан (100 г/га). Сівбу
сої сорту Аннушка проводили в першій половині другої декади травня.
Насіння висівали зерновою сівалкою СЗ-3,6 з шириною міжряддя 30 см і
нормою висіву 900 тис./га. Для боротьби з бур’янами вносили ґрунтовий
гербіцид харнес (2,0 л/га) та страховий – Фабіан (100 г/га). Облік урожаю
проводили методом прямого збирання комбайном «Сампо-500» і зважуванням з кожної ділянки.
Умови проведення дослідів. Ґрунтовий покрив дослідного поля –
чорнозем звичайний малогумусний важкосуглинковий. Вміст гумусу в орному шарі ґрунту за даними агрохімічної лабораторії знаходиться в межах
– 4%. Реакція ґрунтового розчину гумусового горизонту нейтральна, рН
водяної витяжки коливається в межах 6,5—7,0. Валовий вміст поживних
речовин в однорідному шарі ґрунту варіює: азоту 0,23—0,26%, фосфору
0,11—0,16%, калію 2,0—2,5%. Нітрифікаційна здатність чорнозему звичайного середня і підвищена (2,0—3,2 мг N на 100 г ґрунту). Рухомого фосфору, за Чіріковим, в одному шарі 7—10 мг на 100 г ґрунту.
Клімат зони діяльності дослідної станції помірно континентальний, із
значними коливаннями річних і добових температур, а також зміною помірно зволожених років з різко посушливими. Середньорічна температура
повітря +8,2 °С, а середньорічна кількість опадів становить 485 мм при досить нерівному їх розподілі в окремі роки.
Урожай сої, як і будь-якої іншої рослини, в першу чергу залежить від
основних елементів погоди: температури повітря та опадів, що спонукає
зробити їх аналіз за роками. Погодні умови в період вегетації сої в трьох із
чотирьох років проведення досліджень характеризувалися високими температурами повітря, малою кількістю і в основному непродуктивних опадів (табл. 1).
Погодні умови в 2007 році виявилися несприятливими для росту і
розвитку як сої так і практично всіх сільськогосподарських культур за
останні сто років. Особливість негативного впливу погодних умов визначалась, в першу чергу, не стільки величиною метеорологічних показників,
скільки невідповідністю їх величин потребам рослини в конкретні періоди
і фази її розвитку.
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1. Аналіз погодних умов за вегетаційний період (травень-вересень)
Роки

Показники
Опади,
Відносна
мм
волог.,%
282,0
60
402,6
69

2007
2008

3165
2775

Середня
t0C
20,7
18,1

2009

2947

19,3

136,1

62

0,5

2010
Середнє
багаторічне

3214

21,0

307,1

64

0,96

посушливий
дост. зволож.
дуже сильно посушливий
посушливий

2769

18,1

242,0

64

0,9

посушливий

∑t0>100С

ГТК

Характеристика

0.9
1,5

Травень видався сухим ( за місяць випало 48,3 мм опадів, що близько
середньої багаторічної норми, але 66 % від всієї кількості або 31,8 мм –
випало в останній день місяця) та надзвичайно теплим і навіть в третій декаді жарким. Середньомісячна температура становила – 19 0С , а середня за
третю декаду + 25,5 0С, що відповідно на 3,8 0C і 8,9 °C більше за середні
багаторічні показники. Такі гідротермічні умови зашкодили отримати
дружні та рівномірні сходи сої. Опади, що випали в червні місяці (98,2 мм,
що становить 158 % до норми) в певній мірі покращили умови зволоження,
але не могли поліпшити загальний стан посівів, через значний дефіцит
ґрунтової вологи та повітряної засухи, що створювалась високими температурами повітря. Так, середньомісячна температура повітря становила +
21,3 °C, що на 2,3 °C більше за середню багаторічну. Друга половина літа
2007 року видалась досить жаркою. Так середньомісячна температура повітря як в липні так і в серпні становила + 23,5 0С, що перевищило середню
багаторічну норму на 2,6 і 3,6 °C. Максимальна температура повітря в більшості днів липня і серпня сягала 32 – 39 0С. Обидва місяці характеризувалися низькою відносною вологістю повітря – на рівні 56 – 57 %. Опадів в
липні випало 18,7 мм (37 % від норми), а в серпні – 54,7 мм (124 %). Такі
погодні умови виявилися досить несприятливими для формування урожаю
сої.
Погодні умови в 2008 році в цілому були сприятливими для росту і
розвитку сої, але мали нехарактерні для зони північного Степу гідротермічні особливості. Так, весняні місяці характеризувалися поступовим наростанням температури повітря і нетиповим для зони режимом зволоження.
В березні випало майже дві місячні норми опадів (51,7 мм), у квітні кількість опадів перевищувала аналогічний середньо багаторічний показник на
35 %, а в травні на 72 %. Досить вологою видалась і перша половина літа.
При температурі повітря близькій до середньо багаторічних показників у
червні випало 65,7 мм, а в липні аж 160 мм (211% до норми), що зафіксовано лише один раз за останні сто років метеоспостережень. Серпень місяць, навпаки, видався сухим (18,2 мм) і жарким (21,8 0С). Особливо жарка
погода спостерігалась упродовж другої і першої половини третьої декади,
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коли середньодобова температура становила 250С, а максимальна доходила
до 370С. Якщо за кількістю опадів 2008 рік був достатньо вологим і забезпечував вологою рослини в повній мірі, то за температурним режимом він
не завжди задовольняв потреби сої.
Соя вибаглива як до вологи, так і до тепла, і у різні фази вегетації
вона висуває різні вимоги. Відомо, що потреба сої в теплі зростає від проростання насіння до цвітіння й наливу бобів і зменшується до дозрівання.
Після повних сходів сої (24–25. 05. 08) протягом третьої декади травня і
першої декади червня встановилася холодна погода (середньодобова температура за першу декаду червня становила 16,9 0С, що на 1,20C менше норми) із особливо різким зниженням уночі (до +40). Такий температурний
режим сильно загальмував вегетативний розвиток рослин сої, але за достатньої вологості ґрунту не перешкоджав сходам і росту бур’янів, особливо
амброзії полинолистної, лободи білої та циклохени, контроль яких, шляхом внесення ґрунтового гербіциду харнес (2 л/га), виявився недостатнім.
У подальшому тепла і волога погода другої половини червня та перших
двох декад липня забезпечили добрий розвиток сої, але посіви, нажаль, вирізнялись забур’яненістю. В цілому ж погодні умови року забезпечили формування досить високого урожаю зерна сої. Погодні умови в 2009 році
були скоріше характерними для південної зони Степу України, ніж для північної. Так, вже з перших чисел квітня місяця і фактично до кінця першої
декади липня встановилася надзвичайно суха ( за квітень – червень випало
лише 56,2 мм при середньо багаторічній нормі –142,7 мм) і в окремі періоди жарка погода. Значний дефіцит опадів у травні та червні місяцях негативно позначився на рості і розвитку сої, а високі температури липня і серпня місяців на формуванні бобів. Ще більш жаркими видалися весна і особливо друга половина літа 2010 року. Аномально жарка погода в другій і
третій декадах липня та першій і другій декадах серпня місяця досить негативно вплинула на формування урожаю сої. Середня температура повітря в перших двох декадах серпня склала 27,90С, що на 7,10C перевищувало
середньо багаторічний показник. Висока температура повітря (максимальна температура доходила до 400С), відсутність опадів (за чотири неділі випало лише 10,1 мм при нормі 77,5 мм) низька відносна вологість повітря
(45%), суховії спричинили передчасне висихання листя, порушили процес
формування зерна, і в результаті недобір урожаю.
Агротехнічні умови вирощування сої були загальноприйнятими для
зони, за винятком тих агротехнічних прийомів, які вивчалися.
Результати досліджень. Рослини сої сильно пригнічуються
бур’янами, особливо в перший період вегетації, внаслідок чого значно
знижують урожайність. В усі роки досліджень, за винятком 2010-го, посіви
сої характеризувалися значним рівнем забур’яненості, що пов’язано як із
особливостями погодних умов, так і не достатньою ефективністю застосо176
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ваних гербіцидів. Основними бур’янами в посівах були : амброзія полинолистна (Ambrosia artemisifolia L), лобода біла (Chenopodium album L), щириця звичайна (Amaranthus retroflexus L) та циклохена (Cyclachaena
xanthiifolia (Nutt.) Fresen.).
2. Забур’яненість посівів сої перед збиранням, у середньому за 2007—
2010 рр., шт./м2
Обробіток
ґрунту
Чизельний
Оранка

1
60,1
50,3

2
60,9
52,5

Варіанти удобрення*
3
4
54,5
57,1
47,3
46,6

5
55,4
44,0

6
57,3
44,6

У середньому
57,6
47,6

Примітка: *– 1 – без добрив, 2 – післядія гною 30 т/га, 3– стебла + N8 кг/т, 4 –
N15P15K15, 5 – N30P30K30, 6 – стебла + N30P30K30.

Важливе значення в інтегрованій системі заходів боротьби з
бур’янами в агрофітоценозах належить системі обробітку ґрунту, яка дає
змогу зменшити кількість як потенційної так і реальної забур’яненості. Раціональна система удобрення також сприяє пригніченню бур’янів завдяки
покращанню росту і розвитку культурної рослини. Отримані дані забур’яненості сої перед збиранням (табл. 2) свідчать, що найменша кількість бур’янів була в посівах сої на варіантах з полицевою оранкою, і становила в середньому на всіх варіантах удобрення 47,6 шт./ м2. На фоні чизельного рихлення забур’яненість в усі роки досліджень була дещо більшою. В залежності від системи удобрення спостерігалася певна тенденція
до зниження реальної забур’яненості при підвищенні рівня удобреності.
В умовах недостатнього зволоження степової зони України кількість
продуктивної вологи в ґрунті є головним фактором, який визначає величину урожаю сільськогосподарських культур. Велике значення в регулюванні
зволоження відводиться системам обробітку ґрунту та удобрення. Аналіз
впливу систем основного обробітку ґрунту на накопичення вологи показав,
що незалежно від варіанта удобрення дещо більше ґрунтової вологи за
осінньо-зимовий період накопичувалося при застосуванні чизельного обробітку (табл. 3). Залежно від системи удобрення спостерігалась тенденція
до незначного зниження вмісту вологи із підвищенням рівня удобреності ,
що можна пояснити більш високим рівнем залишкових запасів вологи в
зв’язку з формуванням меншого урожаю попередником, а тому і меншими
її витратами. На період збирання урожаю сої на всіх варіантах удобрення
більше продуктивної вологи залишалося на фоні полицевої оранки, що пояснюється меншим рівнем забур’яненості.
Результати досліджень показали, що системи основного обробітку
ґрунту та удобрення, які вивчалися, а також їх поєднання із особливостями
погодних умов, створили різні умови вологозабезпечення та рівень заКорми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69
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бур’яненості, а тому і забезпечили неоднакову продуктивність сої. Одержані результати свідчать (табл. 4), що суттєвої різниці щодо урожайності
зерна сої між системами обробітку ґрунту не встановлено, але в усі роки
досліджень спостерігалася тенденція до певного підвищення урожайності
на фоні оранки.
3. Вміст продуктивної вологи в шарі ґрунту 0—150 см, у середньому за
2007—2010 рр., мм
Обробіток грунту
Чизельний
на 20—22 см
Середнє
Оранка
на 20—22 см
Середнє

Варіант
удобрення
без добрив
післядія гною
N15P15K15
N30P30K30
без добрив
післядія гною
N15P15K15
N30P30K30

У період посіву

У період збирання

194.0
195.1
184.4
179.2
188.2
191.4
191.7
185.2
172.4
185.2

57.1
47.8
43.9
35.7
46.1
56.8
53.5
52.4
49.4
53.0

4. Урожайність сої залежно від систем основного обробітку ґрунту та
добрив, т/га
Обробіток
ґрунту
Чизельний
на 20—22 см

Оранка на
20—22 см

Варіант
Середнє за
удобрення
2007—2010 рр.
без добрив
1,35
післядія гною
1,52
стебла + N8 кг/т
1,64
N15P15K15
1,68
N30P30K30
1,79
стебла + N30P30K30
1,80
без добрив
1,40
післядія гною
1,56
стебла + N8 кг/т
1,73
N15P15K15
1,75
N30P30K30
1,89
стебла + N30P30K30
1,90

Приріст від
добрив
–
0,17
0,29
0,33
0,44
0,45
–
0,16
0,33
0,35
0,49
0,50

Середнє
по обробітку

1,63

1,71

НІР0,5 , т/га для обробітку 0,06
для удобрення
0,11
для взаємодії
0,15

Системи удобрення чітко вирізнялись своїм впливом на урожайність
сої. Закономірно найменшу урожайність отримано на варіанті без застосування добрив (вар. 1), а найвищу на інтенсивних варіантах (вар. 5 та 6).
Помірна система удобрення (вар. 4) по формуванню урожайності сої мало
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поступалася інтенсивним варіантам. Біологічна система удобрення (вар. 3)
виявилась також досить ефективною, і забезпечила приріст урожаю зерна
до контролю на фоні чизельного обробітку в середньому 0,29 т/га, а на фоні оранки – 0,33 т/га., що практично було на рівні із ефективністю помірної
системи удобрення. Органічна система (вар. 2) займала проміжне положення між варіантом без застосуванням добрив і іншими системами удобрення і сприяла підвищенню урожайності сої в середньому на 0,16 т/га.
Розрахунки економічної ефективності (табл. 5) показали, що системи
основного обробітку ґрунту за рівнем рентабельності були однакові, а системи удобрення дещо різнилися. Так, із-за високої вартості мінеральних
добрив більш інтенсивні варіанти (вар. 5 і 6) поступалися за цим показником варіантам з помірною (вар. 4) та органічною системами удобрення.
Максимальний рівень рентабельності в середньому за роки досліджень виявився на варіанті із заробкою побічної продукції на фоні оранки (вар. 3), і
становив відповідно – 155%.
5. Економічна ефективність систем основного обробітку ґрунту та добрив під сою
Показники
ефективності
Вартість урожаю,
грн./га
Витрати на технологію, грн./га
Собівартість продукції, грн./т
Умовно чистий
прибуток, грн./га
Рівень рентабельності, %

Обробіток ґрунту
Чизельний на 20—22 см
Оранка на 0—22 см
Варіанти удобрення*
Варіанти удобрення
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

6

5400 6080 6560 6720 7160 7200 5600 6240 6920 7000 7560 7600
2280 2430 2640 2710 310 3190 2350 2500 2710 2810 3260 3260
1689 1599 1610 1631 1782 1772 1679 1603 1567 1606 1725 1716
3120 3650 3920 3980 3970 4010 3250 3740 4210 4190 4300 4340
137

150

149

145

125

126

138

150

155

149

132

133

Примітка: *– 1 – без добрив, 2 – післядія гною 30 т/га, 3 – стебла + N8 кг/т , 4 –
N15P15K15, 5 – N30P30K30, 6 – стебла + N30P30K30.

Висновки. В умовах північного Степу України оранка ґрунту і чизелювання на 20—22 см забезпечують одержання практично однакового
урожаю зерна сої. Максимальний урожай зерна на обох фонах обробітку
ґрунту формується при внесенні добрив – N30P30K30. Проте, враховуючи
високу вартість мінеральних добрив, найбільш рентабельним є варіант із
заробкою побічної продукції попередників.
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Житомирський національний агроекологічний університет
ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА КОРМОВА ОЦІНКА ЗЕРНОБОВИХ
КУЛЬТУР В АГРОФІТОЦЕНОЗАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
На основі багаторічних досліджень встановлена продуктивність та
якість однорічних зернобобових культур, зокрема, люпину кормового, вики
ярої, пелюшки та сої в одновидових посівах та суміші з вівсом. Вирощування цих культур у кормовій та польовій сівозмінах забезпечує 5,2—
9,9 т/га кормових одиниць, 0,6—1,4 т/га перетравного протеїну, а в ґрунті
зберігається позитивний баланс гумусу і поживних речовин.
Ключові слова: зернобобові культури, люпин кормовий, вико-вівсяна
та пелюшко-вівсяна сумішки, соя, кормові одиниці, перетравний протеїн,
якість кормової одиниці.
Постановка проблеми. Зона Полісся України характеризується достатньою кількістю опадів і великою різноманітністю ґрунтів, які в основному характеризуються низькою природною родючістю, що значною мірою впливає на урожайність однорічних трав, зокрема, зернобобових культур. Продуктивність їх значно залежить від терміну і фази збирання. Недотримання оптимальних строків збирання кормових культур у даній зоні
призводить до значних втрат поживних речовин у кормі і погіршення якості корму [3, 7, 8, 17].
Важливого значення має вирощування однорічних культур у кормових та польових сівозмінах, оскільки вони були і залишаються організаційною і агротехнічною основою системи землеробства [2, 3, 5, 6]. У системі сівозмін проходить більш раціональне використання ґрунтової вологи
і елементів живлення, значною мірою знижується негативна дія посухи і
ґрунтової ерозії. Сівозміни служать основою для побудови системи обробітку ґрунту і ефективного використання органічних і мінеральних добрив,
а також для інтегрованої системи захисту рослин [3, 11, 12, 16].
Із бобових однорічних трав найпоширеніші вика яра, люпин кормовий, соя, горох польовий (пелюшка). Залежно від ґрунтово-кліматичних
умов у господарстві, зазвичай, культивують кілька видів трав. Їх вирощують, переважно, в бобово-злакових травосумішах, що сприяє підвищенню
врожайності та якості корму. Використовують на сіно, зелений корм, а також для приготування сінажу й силосу. Навіть за невисокої урожайності
зеленої маси (160—180 ц/га) бобові трави економічно вигідні, тому що соКорми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69
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бівартість їх нижча, ніж зернофуражних культур (ячменю й кукурудзи) в
1,6—2,8 разу. Це зумовлено тим, що затрати сукупної енергії на вирощування однорічних бобових трав становлять 10—12 тис. МДж/га, а ячменю
16—18, кукурудзи на зерно 30—35 тис. МДж/га і більше. У зв'язку з цим
енергетичні коефіцієнти вирощування бобових трав (співвідношення валової енергії в урожаї і витрат її на вирощування культури) становлять, за даними О. І. Зінченка, 8,6—9. У ячменю й кукурудзи вони значно нижчі –
4—6 [3, 12, 13, 14].
Бобові однорічні трави є надійними страховими культурами багаторічних трав, оскільки також збагачують ґрунт на біологічний азот, що дає
можливість зменшити застосування мінеральних добрив, поліпшити родючість ґрунту і санітарний його стан. Вони є найкращими попередниками
для наступних культур у сівозміні, що сприяє зростанню врожаїв зернових,
технічних, кормових та інших польових культур [2, 4, 15, 16, 20].
Урожайність бобових однорічних трав навіть при задовільному зволоженні може бути досить високою –150—300 ц/га, а за достатку вологи
300—450 ц/га зеленої маси. Для згодовування у зеленому конвеєрі однорічні бобові трави краще висівати у суміші із злаковими – кукурудзою, тритикале, вівсом, а також із соняшником. Перетравність основних поживних
речовин бобових однорічних трав становить 75—80%. Однорічні бобові
трави, залежно від виду, згодовують у різних фазах – бутонізації, цвітіння,
молочної або молочно-воскової стиглості бобів. На одну кормову одиницю
припадає від 140—160 до 180—200 г перетравного протеїну. Суха речовина цих трав містить 0,7—0,8% кальцію, 0,6—0,7 фосфору, від 190—200 до
300 мг/кг свіжої маси каротину [8, 16, 17, 18, 19].
Збільшення виробництва сої в умовах Полісся набуває особливого
значення при вирішенні завдання біологізації землеробства та інтенсифікації тваринництва, для чого потрібні високоякісні білкові корми. Надійним шляхом одержання високоякісних, екологічно безпечних продуктів
харчування з насіння сої та зниження собівартості продукції є впровадження у виробництво таких технологій вирощування, які б передбачали
високо інтенсивне функціонування симбіотичної системи, фіксацію атмосферного азоту, обмежене застосування пестицидів та мінеральних добрив
[1, 9, 10].
У зв’язку з цим актуального значення набувають дослідження, спрямовані на вивчення продуктивності та якості однорічних травостоїв з метою одержання якісних та екологічно безпечних кормів.
Методика досліджень. Експериментальні польові і лабораторні дослідження з люпином кормовим та вико-вівсяною сумішкою проводились
нами у стаціонарі кормової семипільної сівозміни впродовж 1989—
1999 рр. (табл. 1). Схема кормової сівозміни: перше поле – вико-овес з підсівом конюшини та тимофіївки; друге – конюшина + тимофіївка першого
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року використання; третє – конюшина + тимофіївка другого року використання; четверте – озиме жито на зелений корм + кукурудза на силос; п`яте
– люпин на зелений корм; шосте – озиме жито на зерно + олійна редька
(післяжнивно); сьоме – кормові буряки. Ґрунти дослідних ділянок – дерново-підзолисті легкосуглинкові, на водно-льодовикових відкладах. Облікова
площа ділянки – 50 м2. Повторність триразова.
Вивчення ефективності впливу агротехнічних прийомів на пелюшковівсяну сумішку проводили у стаціонарі польової сівозміни впродовж
2006—2010 рр. на дослідному полі Житомирського національного агроекологічного університету (табл. 2). Ґрунт дослідних ділянок – ясно-сірий
лісовий легкосуглинковий. Схема чергування культур у польовій сівозміні:
1. Озима пшениця; 2. Льон-довгунець; 3. Пелюшко-вівсяна сумішка;
4. Озиме жито; 5. Ярий ріпак; 6. Картопля; 7. Ячмінь з підсівом конюшини;
8. Конюшина лучна. Облікова площа – 100 м2, повторність триразова.
Результати досліджень. Формування високопродуктивних агрофітоценозів однорічних кормових культур у кормовій сівозміні – важливе
джерело одержання високобілкових кормів. Люпин кормовий відрізняється
тривалим періодом інтенсивного фотосинтезу. Добовий приріст сухої речовини у період цвітіння – утворення бобів складає 2 ц/га. Тому, безперечно, збирати його у період бутонізації не вигідно, оскільки у пізніші фази
його вегетації формується більше сухої речовини та поживних речовин.
Урожайність зеленої маси кормового люпину незалежно від системи добрив становить у фазі бутонізації рослин 29,3—30,3 т, у період цвітіння –
34,9—35,6 т, зелених бобів – 43,6—43,7 т, формування сизих бобів –
41,8—43,7 т/га. Середній приріст урожаю від бутонізації до утворення зелених бобів за органічної системи добрив становив 13,4 т, органомінеральної – 14,3 т/га. Серед досліджуваних кормових культур люпин нагромаджує найбільшу кількість протеїну. Так, у фазі бутонізації незалежно
від системи удобрення його вміст складає 21,17—23,30%, цвітіння –
19,73—19,96%, зелених бобів – 17,14—18,55% і сизих бобів – 16,56—
16,97%. Завдяки нагромадженню значного урожаю з віком рослин загальна
кількість сирого та перетравного протеїну з одиниці площі збільшується.
Урожай сухої речовини у фазі бутонізації становить 2,72—2,84, цвітіння –
3,98—4,06, зелених бобів – 5,95—6,02 і сизих бобів – 6,44—6,77 т/га. Вихід
кормових одиниць та сирого протеїну при вирощуванні люпину найвищий
у фазі формування зелених бобів і становить відповідно 7,86 та 2,14 тонни
з гектара. Системи удобрення за ефективністю дії на врожай рівнозначні.
Забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном найкраща у період формування зелених та сизих бобів – 188,3—189,6 г. (табл. 1).
Вміст магнію в рослинах люпину достатній і зростає при старінні
травостою, вміст кальцію високий – 0,92—1,34%. Найбільший вміст фосфору та калію відмічено у фазі бутонізації та цвітіння. У період формуванКорми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69
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ня бобів їх кількість зменшується. Середнє співвідношення кальцію до фосфору коливається у межах 3,16—4,62, що відповідає нормі і навіть підвищене, особливо в оптимальні фази вегетації рослин люпину.
1. Продуктивність зернобобових культур у фітоценозах кормової сівозміни Полісся (у середньому за 1989—1999 рр.)
Продуктивність, т/га
Перетравного
Культура, фаза вегеОЕ, протеїну у коУдобрення зелена суха кормові сирий
тації
ГДж/га рмовій одинимаса маса одиниці протеїн
ці, г
Вико-вівсяна сумішка
ОМ*
29,44 5,53
5,30
0,88
58,9
120,8
з підсівом конюшини
та тимофіївки, цвітінО*
29,73 5,56
5,35
0,89
59,5
121,5
ня
ОМ
43,62 5,93
7,85
2,14
94,2
188,5
Люпин кормовий, зелені боби
О
43,66 6,02
7,86
2,14
94,3
188,3

Примітка: ОМ* – органо-мінеральна система удобрення (10 т гною на гектар сівозмінної площі і еквівалентна кількість мінеральних добрив);
О* – органічна система – 20 т гною на гектар сівозмінної площі
і еквівалентна кількість мінеральних добрив).

Аналіз хімічного складу зеленої маси вико-вівсяної сумішки засвідчує, що у фазі бутонізації вона містить 16,0—16,2% сухої речовини, на початку цвітіння – 17,2—17,3%, масового цвітіння вики та викидання волоті
вівса – 18,7—18,8%. Вміст клітковини найбільший на початку цвітіння рослин – 36,04—36,34%. Фаза вегетації значно впливає на А-вітамінну цінність корму. Найбільше каротину в сумішці спостерігається у фазі бутонізації – 207,1—216,0 мг/кг сухої речовини. Надалі незалежно від системи
удобрення його вміст зменшується до 161,6—171,7 мг (початок цвітіння)
та 135,8—139,4 мг/кг (повне цвітіння). Сприятливі агроекологічні умови
вирощування забезпечують високий вміст калію в рослинах (2,50—2,67%),
його кількість знижувалась лише в посушливі роки. Вміст кальцію також
високий завдяки бобовому компоненту сумішки (1,00—1,21%). Вихід кормових одиниць рівнозначний при обох системах удобрення – 5,3—
5,35 т/га, перетравного протеїну відповідно 6,5 ц/га. Однак, якість кормової одиниці найвища у бутонізацію рослин вики – 157,7—160,3 г перетравного протеїну.
У дослідах з пелюшко-вівсяною сумішкою нами встановлено, що у
ясно-сірих лісових ґрунтах при внесенні мінеральних добрив збільшується
запас доступних поживних речовин. Найбільший вміст легкогідролізованого азоту спостерігався на варіантах без добрив та при внесенні соломи +
N10 на тонну і становив 50,4 мг/кг ґрунту. Разом з тим, найменше азоту було при внесенні помірних доз мінеральних добрив – 47,6 мг/кг ґрунту. Щодо розподілу доступного фосфору та обмінного калію спостерігається де184

Корми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69

що інша тенденція. Найвищий вміст цих елементів спостерігається на варіанті з помірними дозами мінеральних добрив і становить для фосфору –
129 мг/кг та калію – 59 мг/кг.
Внесення помірних та традиційних норм мінеральних добрив на фоні
гною (5,0 т/га сівозмінної площі) забезпечує урожайність зеленої маси пелюшко-вівсяної сумішки – 326,0—369,2 ц/га. Приріст урожаю зеленої маси
по відношенню до контролю (без добрив) при оранці складає 114,0—
116,6 ц/га, при дискуванні на 10—12 см – 118,7—137,4 ц/га, при
різноглибинному обробітку – 105,4—110,1 ц/га, а при плоскорізному
обробітку – 121,9—144,7 ц/га (табл. 2).
2. Урожайність та висота травостою пелюшко-вівсяної сумішки залежно від прийомів вирощування у польовій сівозміні Полісся (у середньому за 2006—2010 рр.)

Висота травостою, см
Урожайність зеленої маси, ц/га овес
пелюшка середнє
В-1*
224,0
110,3
86,3
98,3
*
В-2
256,2
111,0
86,1
98,5
Оранка на 18—20 см
(контроль)
В-3*
340,6
126,2
87,5
106,8
В-4*
338,0
123,3
88,8
106,1
В-1
224,5
117,2
81,2
99,2
В-2
260,9
120,5
82,2
101,3
Плоскорізний обробіток (18—20 см)
В-3
369,2
124,1
93,3
108,7
В-4
346,4
123,7
91,2
107,4
В-1
221,3
110,5
86,0
98,2
В-2
253,4
118,7
80,2
99,4
Дискування (10—12
см)
В-3
358,7
122,0
88,5
105,3
В-4
340,0
122,2
87,7
105,0
В-1
220,6
110,3
85,7
98,0
В-2
250,4
114,8
83,5
99,2
Різноглибинний обробіток
В-3
330,7
122,0
87,3
104,6
В-4
326,0
119,3
85,5
102,4
НІР = 58,48 для оцінки істотності різниці часткових середніх
НІР = 29,24 для оцінки істотності різниці середніх за фактором А
НІР = 29,24 для оцінки істотності різниці середніх за фактором B I AB
Обробіток ґрунту (А) Удобрення (В)

Примітка: В-1* – Без добрив (контроль); В-2 – Солома + N10 на тонну; В–3 –
Органо-мінеральна традиційна (на 1 га сівозмінної площі: гній 5,0 т/га + N50P48K55); В-4).
Органо-мінеральна з помірними нормами мінеральних добрив (на 1 га сівозмінної площі:
гній 5,0 т/га + солома 1,25 т/га + N10 на тонну + сидерат 3,8 т/га + N31P32K36).

Вихід кормових одиниць незалежно від обробітку ґрунту та удобрення становить 52,2—59,1 ц/га, перетравного протеїну – 7,49—8,49 ц/га.
Наукові джерела та виробнича практика свідчать, що при вирощуванні у сумішках пелюшка значно збільшує свій ріст, досягаючи висоти
150 см і більше, залежно від наявності вологи. Найкращий обробіток ґрунту для пелюшко-вівсяної сумішки у наших дослідах був плоскорізний на
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18—20 см. Висота травостою на цьому варіанті складала 107,4—108,7 см,
що на 1,3—1,9 см вище, ніж по оранці.
Проведення дискування та різноглибинного обробітку ґрунту за
урожайністю зеленої маси сумішки було на рівні варіанта з оранкою.
З кожним роком спостерігається всезростаючий інтерес до вирощування сої, яка є одним із шляхів вирішення глобальної проблеми дефіциту
білка в харчуванні людей, годівлі тварин та забезпечення промисловості
сировиною. На Поліссі засіяно 7,5% площ, зокрема в Житомирській, Чернігівській, Рівненській та Волинській областях. За 2001—2009 рр. виробництво насіння сої в соєвому поясі – в Лісостепу зросло з 33,75 тис. т до
607,8 тис. т, або в 14,1 разу, в Степу – з 39,6 до 338,4 тис. т, або в 7,3 разу,
на Поліссі – з 500 т до 75,4 тис. т, або в 99,8 разу. В Лісостепу виробляли
59,5% сої, в Степу –33,1, на Поліссі – 7,4% [1].
Середня врожайність сої на Житомирщині становила у минулому
році 29,1 ц/га, а площа посіву – 37,0 тис. га. Слід відмітити, що останнім
часом збільшуються посівні площі під цією культурою у господарствах
Попільнянського, Андрушівського, Бердичівського, Любарського, Чуднівського та Житомирського районів.
Нашими дослідженнями встановлено, що в умовах Полісся Житомирщини на лучних і сірих лісових ґрунтах за рахунок добору ранньостиглих
сортів сої можна одержувати від 224,6 до 280,0 ц/га зеленої маси, 20—
25 ц/га насіння. Найвищий вихід кормових одиниць відмічено у сорту Київська 27—62,6 ц/га та Жемчужина – 58,5 ц/га. Вміст перетравного протеїну в сухій речовині при цьому становив від 3,27 до 4,12 %, що відповідає
9,1—9,9 ц/га. Забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном у
всіх сортів висока і знаходиться в період повного формування бобів у межах від 147 до 196,8 г [9, 10]. За вмістом 137Cs зелений корм із сої не перевищує допустимих рівнів.
3. Динаміка вирощування сої в Житомирській області та Україні
(площа – тис. га, валовий збір – тис. т., врожайність – ц/га)
Область
Житомирська
Всього в Україні

Показники
площа
валовий збір
врожайність
площа
валовий збір
врожайність

Роки
2003
0,73
0,55
7,6
189,6
231,9
12,2

2008
16,8
22,9
13,6
547,7
812,9
15,4

2009
21,9
41,6
18,9
622,3
1042,5
16,8

2010
37,0
107,6
29,1
1038,0
1670,0
16,1

Розрахунки свідчать, що для забезпечення потреб населення та тваринництва Житомирської області повноцінним білком на перспективу
площі посіву сої повинні становити не менше 96 тис. га [10]. Для агроеко186
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логічних умов Полісся України доцільно використати генетичний потенціал таких нових ранньостиглих сортів сої Української селекції як Аннушка,
Легенда, Версія, Мрія тощо.
Висновки. 1. На дерново-підзолистих легкосуглинкових ґрунтах
Полісся за сприятливих агрометеорологічних умов люпин кормовий забезпечує понад 7,0 т/га к. од. та 80 тис. МДж енергії, у посушливі роки під час
цвітіння понад 4,0 т/га. При наявності вологи та тепла рослини формують
вегетативну масу навіть у більш пізні фази росту та розвитку.
2. В агроекологічних умовах кормової сівозміни Полісся України вико-вівсяна сумішка забезпечила в середньому за 11 років досліджень на органо-мінеральному фоні добрив 294,4 ц/га, а на органічному фоні
297,3 ц/га зеленої маси, що відповідає 53,0—53,5 ц к. од. та 6,48—6,54 ц
перетравного протеїну з гектара.
3. Внесення помірних та високих норм мінеральних добрив на фоні
гною (5,0 т/га на 1 га сівозмінної площі) забезпечує достовірну прибавку
урожаю зеленої маси пелюшко-вівсяної сумішки і становить по відношенню до контролю (без добрив) при оранці складає 114,0—116,6 ц/га, при
дискуванні на 10—12 см – 118,7—137,4 ц/га, при різноглибинному обробітку – 105,4—110,1 ц/га, а при плоскорізному обробітку – 121,9—144,7 ц/га.
4. В умовах Полісся за рахунок добору ранньостиглих сортів сої можна одержувати від 224,6 до 280,0 ц/га зеленої маси, 20—25 ц/га насіння.
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ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНО ВРІВНОВАЖЕНОЇ
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ В
УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Ринкові умови сьогодення вимагають від сільськогосподарських товаровиробників розробки таких технологічних прийомів, які б сприяли формуванню
високих врожаїв екологічно безпечної продукції з низькими ресурсо- та енерговитратами. Вирощування сої за технологією, яка передбачає застосування
таких її елементів як передпосівна обробка насіння, інокуляція, позакореневі
підживлення у фазі бутонізації та наливання насіння із застосуванням інтенсивної системи захисту рослин забезпечують виконання поставлених вимог.
Ключові слова: соя, передпосівна обробка насіння, система захисту, позакореневі підживлення, хелатна форма, інокуляція, урожайність.
Низька економічна ефективність сучасного сільськогосподарського виробництва обумовлена високим рівнем витрат на виробництво сільськогосподарської продукції та високим рівнем витрат на реалізацію технологічних прийомів. Розвиток аграрного виробництва можливий лише при економічно обґрунтованій інтенсифікації технологій виробництва сільськогосподарських культур шляхом впровадження ресурсоощадних та енергозберігаючих технологій. Важливу роль у розвитку зерновиробництва в Україні відіграє соя [2]. Соя
є високобілковою культурою, яку використовують як у виробництві продуктів
харчування, так і в тваринництві. Необхідно відмітити важливе агротехнічне
значення вирощування сої, яка є добрим попередником для вирощування більшості культур [1]. Потенціал зернової продуктивності сої є досить високим
(3,5—4,0 т/га), проте, її урожайність в середньому за роками досліджень у посівах України є досить низькою і становить 10,6—16,8 ц/га відповідно у 2000
та 2009 рр.
Забезпечити підвищення рівня урожайності зерна сої можливо шляхом
удосконалення елементів технології її вирощування, а саме оптимізації способу передпосівної обробки насіння, системи захисту рослин від шкідливих
об’єктів та проведення позакореневих підживлень у критичні фази росту та розвитку [3].
Питання розробки адаптивної технології вирощування сої в умовах правобережного Лісостепу України шляхом удосконалення технологічних прийомів вирощування сої приділяли увагу вітчизняні вчені та молоді науковці, зокКорми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69
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рема: В. Ф. Петриченко, О. О. Бабич, С. І. Колісник, М. І. Бахмат, В. Ф. Камінський, О. М. Венедіктов та ін. Однак, дане питання досліджено не в повній мірі.
Методика проведення досліджень. Завданням дослідження є вивчення
особливостей росту і розвитку рослин сої залежно від впливу агротехнічних
заходів. Дослідженнями передбачено вивчення дії та взаємодії факторів на ріст
і розвиток рослин сої, а саме способів передпосівної обробки насіння, позакореневих підживлень та системи захисту рослин на урожайність зерна сої.
Схема досліду:
Способи передпосівної обробки насіння:

Без інокуляції;

Інокуляція (Ризогумін 2,0 кг/т насіння (Bradyrhizobium japonicum
46 i M-8));

Інокуляція (Ризогумін 2,0 кг/т насіння ) + мікродобриво (Рексолін
0,15 кг/т насіння);
Позакореневі підживлення:

Без підживлення;

Підживлення у фазі бутонізації Розасоль 8—17-41+МЕ (1,5 кг/га);

Підживлення у фазі наливання насіння Розасоль 18—18-18+МЕ
(1,5 кг/га);

Поєднання підживлень у фазі бутонізації та наливання насіння;
Система захисту рослин:

Малоінтенсивний (протруйник Максім XL (1 л/т насіння);

Інтенсивний (протруйник Максім XL (1 л/т насіння) + інсектоакарацид + фунгіцид Фітал (Фосфід алюмінію, 570 г/л + фосфориста кислота
80 г/л, в.р.к.) 2,5 л/га.
Результати досліджень. Виробництво сої в Україні знаходиться на досить високому рівні. Посівні площі сої в динаміці за роками стрімко зростають. Так, за даними проведених досліджень нами відмічено, що у 1995 році
сою вирощували в межах країни на площі 23 тис. га, тоді як у 2009 році збільшились більше ніж у 23 рази (623 тис. га). Така стрімка динаміка збільшення
посівних площ зумовлює поступове зростання обсягів її виробництва. Якщо, у
1995 році обсяги виробництва сої знаходилось в межах 22 тис. тонн, то у 2009
році – 1044 тис. тонн., що у 47 раз більше при порівнянні із даними базового
періоду. Досліджувана тенденція збільшення площ посіву та обсягів виробництва зерна сої свідчить про зростання потреби цієї цінної високобілкової перспективної культури.
Нами також відмічено збільшення урожайності зерна сої. Так, у 1995
році зернова продуктивність сої в середньому по країні знаходилась в межах
9,7 ц/га., тоді як у 2009 році – 16,8 ц/га (табл. 1).
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Рис. 1. Динаміка посівних площ та обсягів виробництва зерна сої в Україні
(1995—2009 рр.)
Збільшення потреби у виробництві зерна сої обумовлює необхідність
пошуку шляхів збільшення її урожайності. Тому, питанню підвищення її зернової продуктивності на сьогодні приділяється велика увага.
Відомо, що соя є високотехнологічною культурою, тому важливим є науковий підхід до удосконаленню елементів технології її вирощування з врахуванням умов регіону вирощування та біологічних особливостей культури. Необхідним є вивчення впливу способу передпосівної обробки насіння комплексом мікроелементів, інокуляції насіння, позакореневих підживлень за фазами
вегетації культури та системи захисту рослин від хвороб і шкідників на урожайність зерна сої.
За результатами проведених нами досліджень (2009—2010 рр.) відмічено позитивний вплив даних технологічних прийомів на величину урожайності
сої.
Соя є вимогливою культурою до поживного режиму ґрунту. Вона нерівномірно використовує поживні речовини в процесі росту та розвитку (по фазах
вегетації). Тому, важливим агротехнічним прийомом вирощування сої є забезпечення її в критичні періоди росту та розвитку поживними речовинами шляхом проведення позакореневих підживлень.
Нашими дослідженнями підтверджено результати вивчення технологічних прийомів вирощування сої вітчизняних науковців та практиків. Відмічено,
що найбільшу кількість азоту соя потребує у період інтенсивного наростання
вегетативної маси (міжфазний період бутонізації – цвітіння). У фазі наливу зерна азот поступає у зерно з різних органів рослини. Що викликає підвищену
потребу рослини у цьому елементі живлення. Рослини сої можуть до 70% потКорми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69
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реби в азоті забезпечувати за рахунок фіксації атмосферного азоту. Проте, для
цього рослинам сої необхідно створити оптимальну реакцію ґрунтового розчину, забезпечити відповідні умови живлення фосфором і калієм, наявними
мікроелементами та активним штамом бактерій, сформувати таку структуру
ґрунту, яка забезпечить оптимальний доступ повітря і вологи. При не дотриманні таких вимог рослини сої будуть відчувати дефіцит азоту у критичні періоди росту та розвитку. При цьому, рослина зможе засвоїти азот лише з ґрунту і добрив.
За даними наших досліджень відмічено, що передпосівне проведення
інокуляції насіння сої забезпечує приріст врожайності зерна культури на варіантах традиційної системи захисту рослин на 0,13—0,15 т/га, та на варіантах
інтенсивної системи захисту рослин на 0,16—0,19 т/га залежно від системи
проведення позакореневих підживлень. Отже, обробка насіння сої бактеріальними препаратами сприяє додатковому використанню рослинами сої азоту атмосфери. Даний агротехнічний прийом має значне місце в розробці сучасних
енергозберігаючих технологій вирощування зернобобових культур.
Взаємодія таких технологічних прийомів як інокуляції насіння та застосування стимуляторів росту як на фоні інтенсивної, так і традиційної системи
захисту забезпечували прирости врожаю зерна сої (у середньому за 2009—
2010 рр.) на 0,25—0,32 т/га та на 0,30—0,35 т/га відповідно на варіантах традиційної та інтенсивної системи захисту рослин при порівнянні із аналогічними варіантами де не проводили передпосівної обробки насіння.
З метою забезпечення рослин сої елементами живлення протягом всього
вегетаційного періоду слід проводити позакореневі підживлення водорозчинними добривами хелатної форми. Нами встановлено, що рослини сої позитивно реагують на позакореневе внесення мікродобрив. Забезпечення рослин сої
мікроелементами сприяє покращанню засвоюваності макроелементів, підвищенню стійкості рослин сої до хвороб та несприятливих гідротермічних умов
року.
Нами встановлено, що підживлення рослин сої за фазами вегетації комплексним водорозчинним мінеральним добривом, яке містить макроелементи
(азот, фосфор, калій) та комплекс мікроелементів (бор, залізо, мідь, марганець і
цинк) позитивно впливає на зернову продуктивність сої (рис. 2).
Проведення позакореневого підживлення у фазі бутонізації забезпечило
приріст урожаю при малоінтенсивній системі захисту рослин 0,19—0,21 т/га та
при інтенсивній – 0,24—0,29 т/га залежно від способу передпосівної обробки
насіння. Аналогічні результати із дещо нижчими показниками було отримано
на варіантах де проводили позакореневе підживлення у фазі наливання насіння. Найвища прибавка врожаю була відмічена при поєднанні позакореневих
підживлень у відповідні фази, при цьому приріст врожаю склав 0,27—0,32 т/га
на фоні малоінтенсивної системи захисту та 0,35—0,43 т/га на фоні інтенсивної, залежно від способу передпосівної обробки насіння.
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Найбільші показники урожайності зерна сої сорту Монада (2,57—
2,87 т/га) отримали у середньому в 2009—2010 рр. на варіантах, де проводили
дворазове позакореневе підживлення рослин сої у фазі бутонізації та наливання насіння комплексними мінеральними добривами з мікроелементами, що на
0,25—0,30 т/га більше при порівнянні із аналогічними варіантами без проведення позакореневих підживлень за традиційної системи захисту рослин та на
0,31—0,36 т/га або на 11,5—12,5 % більше – інтенсивної системи захисту.
3

Урожайність, т/га

2,5

Без інокуляції

Інокуляція

Інокуляція + мікродобриво

2
1,5
1
0,5
0

Без підживлення Підживлення у Підживлення у
Поєднання
фазу бутонізації фазу наливання підживлень у
насіння
фазу бутонізації та
наливання насіння

Рис. 2. Вплив позакореневих підживлень рослин сої комплексними мінеральними добривами з мікроелементами за фазами вегетації та передпосівної обробки насіння сої на зернову продуктивність культури (2009—2010 рр.)
Варто відмітити високу ефективність інтенсифікації системи захисту рослин сої на її зернову продуктивність. За даними наших досліджень встановлено, що вирощування сої із застосуванням інтенсивної системи захисту рослин забезпечило отримання приростів врожаю зерна до 1,9—3,1 т/га (8—10%)
при порівнянні із аналогічними варіантами де сою вирощували із застосуванням традиційної системи захисту рослин.
Комплексне поєднання факторів інтенсифікації технології вирощування
сої за допомогою науково обґрунтованого підходу до системи захисту рослин,
передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень має позитивний
вплив на її зернову продуктивність.
Висновки. Отже, інтенсифікація технології вирощування сої шляхом
оптимізації технологічних прийомів, а саме способів передпосівної обробки
насіння, позакореневих підживлень та системи захисту рослин мають позитивний вплив на урожайність зерна сої. Так, в умовах правобережного Лісостепу
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логії вирощування сої, що передбачає передпосівну обробку насіння, яка
включала протруювання насіння, обробку мікродобривом та інокуляцію насіння ризоторфіном, а також проведенням дворазового позакореневого підживлення водорозчинним комплексним добривом у критичні фази росту та розвитку рослин сої, при інтенсивній системі захисту рослин від шкідливих
об’єктів сприяє підвищенню урожайності зерна сої сорту Монада до рівня
2,87 т/га, що більше на 8,5 ц/га порівняно з контролем.
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Відомі технології заготівлі силосу з кукурудзи з підвищеним вмістом
протеїну [4, 5], які базуються на вирощуванні сумісних посівів кукурудзи
та сої. Суть таких технологій полягає в сумісному посіві кукурудзи та сої,
рахунок всівання кукурудзи в рядки сої на відповідній фазі вегетації. Недоліками, що стримували запровадження даної технології, є підвищення
затрат на вирощування сировини для силосування, її постійний склад, особливо протеїнового компонента, складність регулювання питомої частки
бобового компонента в силосованій масі, короткий період вегетації сої з
максимальним накопиченням сирого протеїну, зростання вмісту антипоживних речовин при достиганні сої для заготівлі силосу з кукурудзи пізніх
фаз вегетації, механічні втрати сої від обсипання. Прямі виробничі затрати
при вирощуванні сумішок вищі, ніж при вирощуванні однієї кукурудзи (в
основному за рахунок вартості насіння сої, якого необхідно 40—50 кг/га),
але в середньому при змішаних посівах отримують більше перетравного
протеїну (на 230 кг/га), каротину і мінеральних елементів.
Метою даних досліджень було підвищення протеїнової повноцінності силосованих кормів за рахунок введення біологічно активного компонента рослинного походження (вегетативної маси сої) з високим вмістом сирого протеїну, зменшення втрат поживних речовин і збагачення його низькомолекулярними жирними кислотами, які виникають внаслідок реакцій
бродіння простих вуглеводів зеленої маси кукурудзи та сої.
Соя містить найбільше білка і найповніший набір незамінних амінокислот серед усього арсеналу рослинних ресурсів України. В її зерні і зеленій масі є значна кількість вітамінів, мінеральних солей, жиру й інших
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поживних речовин. Це й зумовлює різноманітність її використання в інтенсивному кормовиробництві, особливо при годівлі високопродуктивних
тварин.
Способи, що використовуються для заготівлі силосу з кукурудзи пізніх фаз вегетації (воскова, технічна, повна), мають певні недоліки, які обумовлюють низький консервуючий ефект та значні втрати поживних речовин внаслідок реакцій бродіння [3, 4]. Низький вміст сирого протеїну (не
більше 20—25 грамів в кг корму) вимагає пошуку нових способів і технологічних прийомів для підвищення біологічної повноцінності такого силосу. Разом з тим цілеспрямований перехід великотоварних господарств на
цілорічну, однотипну годівлю консервованими кормами із сховищ, вимагає суттєвого підвищення продуктивної дії таких силосів.
Запропоновані технологічні рішення мають суттєві переваги перед існуючими: зменшуються втрати сухої речовини, виключаються технологічні затрати на рівномірне перемішування компонентів, підвищуються продуктивні дії корму та білковомолочності корів.
Матеріали та методика досліджень. Поставлені завдання вирішували шляхом силосування кукурудзи в фазі воскової стиглості зерна, при
пошаровому внесенні вегетативної подрібненої зеленої маси сої в фазі формування бобів, які обробляли водним розчином молочнокислих, пропіоновокислих та біфідобактерій з бактеріальним титром не менше 5,0×1012,
при співвідношенні компонентів 4:1, кількість внесених пропіоновокислих
бактерій становила 8—9 грамів на тону зеленої маси сої. Виходячи з технічних особливостей збирання зеленої маси сої в фазі формування бобів (висока вологість, урожайність зеленої маси 158—192 ц/га), кількість внесеного бобового компоненту становила 18—21 % по масі. Молочнокислі і
особливо пропіоновокислі бактерії використовують органічні форми азоту,
як джерело азотного харчування. Більшість молочнокислих бактерій можуть асимілювати білки, хоча краще розвиваються на амінокислотах, пептидах і поліпептидах. Продукти розпаду білкової молекули добре засвоюються цими бактеріями.
У технологічних дослідженнях, в якості базових елементів (технологічних операцій) були використанні інтенсивні технології заготівлі сумісних
силосів в АТЗТ «Агро-Союз», які проводились упродовж 2007—2010 років. Інтенсивні технології і відповідний набір техніки забезпечували щодення надходження маси для силосування в межах 650—800 тонн.
Результати досліджень. У дослідженнях по заготівлі кукурудзяносоєвого силосу при обробці маси біологічними інокулянтами, встановлено,
що рослинний білковий компонент – зелена маса сої в фазі формування
бобів і основна силосна культура - кукурудза в фазі воскової і технічної
стиглості зерна, добре силосуються при внесенні молочнокислих і пропіоновокислих бактерій. В результаті згодовування такого силосу дійним ко196
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ровам, при приготуванні загальнозмішаного раціону, відбувається перемішування силосованої маси кукурудзи і силосованої маси сої з зерновими
компонентами, внаслідок цього підвищуються середньодобові надої корів
на 6,8 %, а вміст білка зростає до 3,21 % (при 3,11% у середньому по стаду).
Вегетативну масу кукурудзи ранньостиглих гібридів у фазі технічної
стиглості зерна (при вологості 47,9 %), закладали в наземні бетоновані
сховища траншейного типу (об’ємом до 6000 тонн). Пошарово вносили
подрібнену зелену масу сої, скошену в фазі формування бобів (вологістю
82,6 %), оброблену водним розчином молочнокислих і пропіоновокислих
бактерій з розрахунку 20 г/т (20 літрів водного розчину на тонну зеленої
маси). Зазначені фази розвитку рослинних компонентів забезпечували високу біологічну і енергетичну цінність сировини, а внесення мікроорганізмів - сприятливий перебіг процесів зброджування цукрів.
Силосовану масу зберігали протягом 68 днів з наступним використанням в годівлі дійних корів (ІІ та ІІІ технологічні групи – роздій, пік лактації), а виймання із траншейного сховища компонентів проводили спеціалізованим фрезерним навантажувачем по всій висоті траншеї на глибину
80—120 см. Перемішування компонентів силосу відбувалось у причіпному
візку-змішувачу при доставці кормової суміші до місця споживання коровами з середньодобовими надоями 38—44 кг молока. Результати хімічних
аналізів, енергетична повноцінність та продуктивна дія кормів наведені в
таблиці 1.
Проведення лабораторних досліджень у скляних ємностях на кукурудзі воскової фази стиглості за аналогічною схемою, дала змогу з’ясувати
особливості біохімічних процесів і утворення метаболітів дії молочнокислих та пропіоновокислих бактерій. В результаті цілеспрямованого бродіння, при внесенні закваски на основі пропіоновокислих бактерій в дозі 8—
10 г/т, змінились біохімічні показники варіантів силосованих кормів
(табл. 2).
Органолептична оцінка дослідного варіанта силосу мали відмінні
показники, а корм добре споживався коровами протягом всього періоду
використання в складі загально змішаного раціону.
Збільшення питомої частки зеленої маси сої до 30 і навіть до 40 %,
суттєво підвищує кількість утворених спиртів, відповідно до 1,32 та
1,96 %, при цьому одночасно зростає кількість аміачного азоту до 162 та
220 мг%, зростає частка оцтової (понад 60 % за масою) та валеріанової,
ізомасляної і масляної органічних кислот. А загальна сума органічних кислот перевищує 2,8 %.
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1. Результати хімічних аналізів силосу для дійних корів
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Силос з куку- Силос з куку± до контПоказники
рудзи
рудзи + соя,
ролю
контроль
дослід
Загальна волога, %
63,9
68,2
+ 4,3
Суха речовина, г/кг
36,1
31,8
- 4,3
Сирий протеїн, г/кг
25,0
34,2
+ 9,2
Сирий жир, г/кг
9,1
16,1
+ 7,0
Сира клітковина, г/кг
134,0
128,8
- 5,2
Сира зола, г/кг
31,2
36,0
+ 4,8
БЕР, г/кг
261,0
222,9
- 41,1
Кислотнодетергентна клітковина, г/кг
96,0
87,0
-9
Нейтральнодетергентна клітковина, г/кг
154,2
132,1
- 22,1
Кальцій, г/кг
5,26
5,4
+ 0,14
Фосфор
2,35
1,5
- 0,85
Магній, г/кг
0,44
0,48
+ 0,04
Каротин, мг/кг
4,27
7,38
+ 3,11
Енергетичні показники силосів
Кормові одиниці
0,29
0,32
+ 0,03
Обмінна енергія, МДЖ/кг
4,31
4,72
+ 0,41
Чиста енергія лактації, МДж/кг
2,72
3,11
+ 0,39
Потенційна продукція молока (кг) від 1 кг
0,202
0,286
+ 0,084
силосу

2. Біохімічні показники силосу з кукурудзи та сої
№
п/п
1
2
3
4

5

Показники
Титруєма кислотність, 0Т
рН
Кількість утворених спиртів, %
Аміачний азот, мг%
Сума органічних кислот, всього %
в т.ч. молочна
оцтова
пропіонова
масляна

Силос з кукурудзи контроль
17,4
3,74
0,34
44,0
2,11
1,17
0,94
-

Силос з кукурудзи
+ соя, дослід
17,0
3,98
0,90
64,0
2,13
0,84
1,16
0,12
0,01

Силосований корм набуває більш темного забарвлення з характерним запахом валеріанової кислоти. В прошарках силосованої сої (темнозеленого кольору), спостерігаються місця локального термічного пошкодження (коричневого кольору) з дуже низьким ступенем перетравності сирого протеїну.
Вміст пропіонової кислоти в силосованому кормі мав виражену пробіотичну дію, що в кінцевому результаті покращило перетравність сухих
речовин загальнозмішаного раціону, в тому числі зросла кількість перетравного протеїну, відповідно на 32,8 %. Цей факт пояснює підвищення середньодобових надоїв та покращання якості молока (табл. 3) при згодову-
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ванні кукурудзяно-соєвого силосу в складі раціону (до 30 % за сухою речовиною) для дійних корів в АТЗ «Агро-Союз».
3. Молочна продуктивність корів при згодовуванні раціонів з кукурудзяно-соєвим силосом, М ± m
Технологічна група
ІІ (рання лактація –
15—90 день)
ІІ (рання лактація –
15—90 день), контроль*
ІІІ (середина лактації – 91—210
день)
ІІІ (середина лактації – 91—210
день), контроль*

n

Середньодобовий
удій, кг

Cv

Жир, %

Cv

Білок, %

Cv

182

42,78 ± 0,44

5,32

3,78 ±
0,02

3,44

3,24 ±
0,02

4,13

54

40,64 ± 0,68

10,24

3,72±
0,08

9,52

3,12 ±
0,08

6,14

232

33,25 ± 1,23

19,15

3,68±
0,07

11,62

3,29 ±
0,04

10,26

60

30,93 ± 0,83

14,36

3,70±
0,09

8,45

3,18 ±
0,09

10,12

Примітка*використання в складі раціону типового силосу з кукурудзи в фазі
воскової стиглості зерна.

Висновки. Таким чином, порівняння запропонованої технології заготівлі з типовою дає підставу надати перевагу виробництву силосу в поєднання з бобовим компонентом і розчином бактеріального препарату пропіоновокислої закваски в кількості до 20 % за масою.
Згодовування такого силосу в складі загально змішаного раціону при
цілорічній однотипній годівлі дійних корів сприяє підвищенню середньодобових надоїв молока на 6,8 %, при одночасному зростанні вмісту білка
до 3,24—3,29 % в порівнянні з аналогічним силосом з кукурудзи в фазі воскової стиглості зерна.
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Перевага насіння сої, порівняно з іншими кормами, обумовлена не
лише високим вмістом протеїну, але і його якістю – амінокислотним
складом.
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Білки сої неоднорідні за структурою і своїми функціями. Більша частина соєвого білка (близько 70%) представлена запасними білками –
глобулінами (7S конгліцініни і 11S гліцініни ), які гарно засвоюються
організмом тварин, також альбумінами [1].
Серед альбумінів є речовини білкової природи з антипоживними
властивостями [2]. Це інгібітори протеолітичних ферментів, які становлять
5—10% від загальної кількості білків сої, особливістю цих речовин є те,
що вони утворюють стійкі комплекси блокуючи інтенсивність засвоєння
білкових речовин раціону. Потрапляючи в організм частина цих речовин
(30—40%) втрачає свою активність, а частина прямує до дванадцятипалої
кишки і блокує дію ферментів, які виробляються підшлунковою залозою.
В результаті чого підшлункова залоза змушена виробляти їх більш
інтенсивно, що може спричинити гіпертрофію. Лактини (глікопротеїни)
порушують функцію всмоктування слизової оболонки у кишечнику,
підвищують її проникливість для бактеріальних токсинів і продуктів гниття, аглютенують еритроцити крові, викликають затримку росту. В складі
білка сої їх від 2 до 10%. Для їх інактивації необхідно провести термічну
обробку при 80—100о протягом 15—25 хвилин. Уреаза – фермент, який
контролює гідролітичний процес розщеплення сечовини з утворенням
аміака і вуглекислого газу. Рівень його надзвичайно важливий для
сільськогосподарських тварин при використанні сої, як кормової сировини.
У її насінні вміст уреази може досягати 6% від кількості всіх білків.
Ліпоксигеназа – фермент під дією якого здійснюється окислення ліпідів до
альдегідів і кетонів при тривалому зберіганні насіння сої. Тому перед згодовуванням насіння сої його необхідно обробляти одним із способів:
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хімічним, гідротермічним, автоклавуванням, прожарюванням, екструзією
чи комбінуванням цих та інших способів [2].
Поживна цінність запасних білків визначається їх повноцінністю, яка
характеризується часткою азоту незамінимих амінокислот в загальному
азоті. За даними хімічного аналізу соєвий білок містить невелику кількість
сірковмісних амінокислот, метіоніну і цистину, але порівняно з білком
іншої кормової сировини багатий лізином, що є значною його перевагою.
Загальними характерними симптомами дефіциту незамінимих
амінокислот при годівлі сільськогосподарських тварин є: погіршення апетиту, затримка росту і розвитку, низька життєздатність, виснаження,
анемія, висока сприятливість до інфекційних захворювань, високі витрати
кормів на одиницю продукції.
Матеріали і методика досліджень. Для вивчення хімічного складу
відбиралися середні зразки різних сортів насіння бобових сої, гороху, кормових бобів, люпину білого, вики ярої, нуту, чини. Визначення вмісту азоту у зразках проводили фотометричним методом на проточному аналізаторі «Контіфло». А визначення амінокислотного складу протеїну вивчали
методом колоночної хроматографії на амінокислотному аналізаторі
ААА 339.
Результати досліджень. При годівлі сільськогосподарських тварин
більша частина раціону це протеїн злакових культур, бідний по значній частині незамінимих амінокислот, а саме лізину, метіоніну, треоніну, триптофану. Доповнити їх вміст можна ввівши у склад раціону протеїн насіння
бобових культур – гороху, кормових бобів, вики, люпину, сої. Насіння цих
культур характеризується досить високим вмістом протеїну (рис. 1).
Соя багата на вміст протеїну, в середньому це 37—38 % у розрахунку на абсолютно суху речовину. Близьке за вмістом протеїну і насіння люпину білого 34%, найнижчий вміст протеїну у насінні нуту 20 % і насінні
гороху 22 %. Важливим при годівлі свиней є і вміст клітковини. ЇЇ вміст
найнижчий у зразках насіння гороху 4,3%. Соя також містить порівняно
мало клітковини, лише 5,9%. Тоді як у бобах кормових її частка становить
9,6%, а у люпину білому – 15,6%.
За вмістом жиру на першому місці серед вивчених нами зразків бобового насіння знаходиться соя. Вона містить більше 20% жиру, найнижчий його вміст у вики ярої 1,3%.
Найкраще для протеїнового балансування раціонів підходить насіння
сої, адже частка азоту незамінимих амінокислот в загальному азоті є високою, а цінність протеїну за співвідношенням амінокислот найблища до ідеального (рис. 2.).
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Рис. 2. Структура амінокислотного складу зерна бобових культур, % у
протеїні
Вміст, найбільш дефіцитної амінокислоти лізину в ідеальному
протеїні знаходиться на рівні 7,0%, а у насінні сої його 7,2%, гороху –
6,7%, кормових бобах – 5,9%. За результатами наших досліджень
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зрозуміло, що масова частка сірковмісних амінокислот (метіоніну, цистину) у протеїні сої низька, але порівняно з горохом і кормовими бобами –
вища. За вмістом таких амінокислот як валін, треонін, фенілаланін, аргенін
дослідження нами зразків насіння гороху, сої, кормових бобів практично
однакове. І що важливо близьке до складу ідеального протеїну. Є ряд
амінокислот масова частка яких вища ніж у ідеальному протеїні, це лейцин
у протеїні насіння сої і кормових бобах, аргінін у протеїні всіх трьох культур.
При цьому необхідно пам’ятати, що вміст протеїну у насінні цих культур досить різний. У досліджуваних нами зразках сої – 36,9%, гороху –
22,7%, кормових бобах – 25,4%. Поряд з цим амінокислотний склад протеїну зерна бобових культур змінюється в залежності від багатьох факторів і
залежить від сортових та географічних особливостей.
Проведення моніторингу амінокислотного складу сортів насіння сої
дає змогу стверджувати, що він у них різний. Цікавий також такий факт,
що високопротеїнові сорти містять вищий вміст незамінимих амінокислот,
а низькопротеїнові навпаки – замінимих (рис 3.). Так сорт Золотиста містить лізину у абсолютно сухій речовині більше 4%, а сорт Фаетон лише
0,73%. Тоді як аланіну майже у два рази більше у сорті Фаетон, схожа картина із аспарагіновою кислотою та гліцином. У сорті Золотиста визначено
лише сліди цистину, а у насінні сорту Фаетон його 0,47%.
Вміст азоту в складі незамінимих амінокислот високопротеїнового
сорту знаходиться на рівні 3,2% тоді як у низькопротеїновому сорті Фаетон його вміст 1,7%. Кількість замінимих амінокислот у сорту Золотиста
характеризується 2,36% азоту, а у низькопротеїновому сорті – 3,54%.
Тривалий час зусилля селекціонерів були направлені в основному на
виведення ліній і сортів зернових і насіннєвих культур, маючих підвищену
стійкість до хвороб, високу врожайність, властивості полегшуючі збирання. На даний час увага селекціонерів звернена на покращання якості та повноцінності білка, що ми спостерігаємо з сортом сої Золотиста.
Постійно проводяться дослідження по визначенню потреби тварин у
окремих амінокислотах. Беручи до уваги критичний індекс вмісту незамінимих амінокислот доведено взаємодоповнення амінокислотного складу
протеїну злакових компонентів раціону або комбікорму амінокислотами
протеїну бобових культур. Потреба в окремій амінокислоті залежить від
рівня компонентів корму та їх амінокислотного складу. Адже, якщо збільшити вміст лізину у зерні чи насінні, раціоні чи комбікормі, але не контролювати вміст аргініну, амінокислоти важливої при синтезі білка, ефект збільшення вмісту лізину буде зведено на нуль.
Необхідно також пам’ятати, що дорослі свині можуть синтезувати до
50% необхідної їм кількості аргініну. Відомий і той факт, що замінимі амінокислоти можуть синтезуватися в організмі тварин. А такі амінокислоти
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як цистин і тирозин є напівнезамінимі, тобто перша утворюється з метіоніну, а друга – з фенілаланіну. Білки в шлунково-кишковому тракті тварин
під дією травних ферментів – пепсину, трипсину, хімотрипсину й інших
розщеплюються до амінокислот, які всмоктуються через кишкову стінку в
кров та розносяться в усі органи. Де з них утворюються білки мяса, молока, ферменти, гормони та інші білкові структури.
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Рис. 3. Порівняльна характеристика амінокислотного складу протеїну насіння сої низькопротеїнового (Фаетон) та високопротеїнового (Золотиста)
сортів
Висновок. Отже, білок необхідний тварині не сам по собі, а як джерело амінокислот. Потреба в протеїні – це не що інше, як потреба у незамінимих та замінимих амінокислотах, а протеїн сої, для цього, є джерело
близьке до ідеального.
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Одним із поширених видів недостатньої годівлі свиней, який призводить до зниження продуктивності, перевитрат кормів є згодовування
раціонів, достатніх за енергетичною поживністю, але незбалансованих за
іншими показниками.
Потреба тварин у протеїні відображає сумарну кількість
амінокислот, яку повинні споживати тварини для підтримання швидкого
росту. Але, як показали дослідження, для швидкорослих тварин потрібен
більш високий рівень амінокислот, ніж для тварин із сповільненим ростом.
З віком інтенсивність обміну амінокислот і потреба в них знижуються, що пов’язано з інтенсивністю росту.
Біологічна цінність кормового білка тим вища, чим вищий ступінь
відповідності його амінокислотного складу потребам тварин. Тому, з метою підвищення поживної цінності раціону в нього, додають амінокислоти, кількість яких у протеїні кормів недостатня. Такі добавки позитивно
впливають на ріст, продуктивність тварин і ефективність використання корму.
Амінокислоти, які містяться в протеїні кормів, не завжди повністю
доступні для засвоєння. В зв’язку з цим доцільно при балансуванні раціонів для свиней за амінокислотами застосовувати норму потреби приблизно
на 10% вищу рекомендованої [3].
У процесі обміну речовин в організмі свиней дуже важливі структурні і динамічні функції виконують мінеральні речовини, які складають менше 4% маси тіла тварин [1].
Біологічна роль мікро- і макроелементів зводиться, як до утворення
скелету, так і внутрішнього середовища організму свиней, необхідного для
нормального функціонування ферментів, гормонів, вітамінів. Мінеральні
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речовини також підтримують нормальну кислотно-лужну рівновагу і осмотичний тиск в клітинах, органах і тканинах тварин.
Для організації повноцінної годівлі свиней необхідно нормувати в
раціонах вміст кальцію, фосфору, калію, натрію, хлору, заліза, міді, марганцю, цинку, кобальту та йоду [2]. Адже їх незбалансованість у раціонах
спричиняє різні порушення обміну речовин у свиней, призводить до зниження продуктивності і тяжких наслідків.
Поєднавши амінокислоти, мікро- і макроелементи та вітаміни отримуємо комплексну добавку, яка включає ту кількість біологічно активних
речовин якої бракує в зернових раціонах свиней.
Методика досліджень. Для проведення досліду було сформовано дві
групи підсвинків середньою живою масою 56—57 кг на початок основного періоду. Дослід проводився на свинофермі ПП «Гурівецьке» Козятинського району, Вінницької області за схемою, наведеною в таблиці 1.
1. Схема досліду
Кількість
тварин,
гол.

1 - контрольна

25

2 - дослідна

25

зрівняльний
(15 діб)

Ячмінь – 36,8%,
пшениця – 25,3%,
кукурудза – 11,2%,
горох – 8,4%, соя
екструдована –
17,7%, сіль кухонна
– 0,6%

Група

Періоди досліду
основний
(90 діб)
Ячмінь – 36,8%, пшениця – 25,3%, кукурудза – 11,2%, горох – 8,4%, соя екструдована – 17,7%, сіль кухонна – 0,6%
Ячмінь – 35,0%, пшениця – 24,0%, кукурудза – 10,6%, горох – 8,0%, соя екструдована – 16,8%, сіль кухонна – 0,6%,
балансуюча добавка на основі АВМКК
«Живина» – 5%

Контрольна група отримувала раціон яким годували свиней даної вікової групи в господарстві, а дослідній – заміняли відповідну кількість раціону за поживністю на балансуючу добавку розроблену на основі амінокислотного вітамінно-мінерального кормового концентрату «Живина».
Зважування тварин і облік кормів проводили кожного місяця протягом досліду. Також велось спостереження за поведінкою свиней і поїданням корму тваринами контрольної і дослідної груп.
Результати досліджень. Переважування дослідних тварин після
першого місяця досліду показало, що ефект від згодовування свиням дослідної групи балансуючої добавки заставляє скептиків повернутися лицем
до питання нормованої годівлі за рахунок додавання до раціонів вітамінномінеральних добавок.
Інтенсивність росту відгодівельного молодняку свиней та динаміка
накопичення живої маси тварин, які споживали амінокислотну вітамінномінеральну добавку є підтвердженням цього (табл. 2).
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2. Динаміка приростів живої маси
Групи
тварин

1

2

Показник
Жива маса, кг
Абсолютний приріст, кг/гол
Абсолютний приріст, кг/групу
(25 гол)
Середньодобовий приріст, г
Жива маса, кг
Абсолютний приріст, кг
Абсолютний приріст, кг/групу
(25 гол)
Середньодобовий приріст: г
% до контрольної групи

На початок
Місяці відгодівлі
За
основного
період
1
2
3
періоду
досліду
57,0
72,5
91,3
111,6
15,7
18,6
20,3
54,6

56,2

392,5

465,0

507,5

1365,0

523,0
75,5
19,3

620,0
97,6
22,1

676,7
121,3
23,7

606,6

482,5

552,5

592,5

1627,5

643,3
23,0

736,7
18,8

790,0
16,7

723,3
19,5

65,1

Аналіз середньодобових приростів свиней показав, що завдяки комплексній оцінці хімічного складу та поживності кормів раціонів, їх балансування за амінокислотним і мінерально-вітамінним складом дає змогу
суттєво підвищити продуктивність свиней. Так середньодобові прирости
свиней дослідної групи були на 117 г вищі порівняно з контрольними.
У таблиці 3 наведені затрати корму при згодовуванні традиційного
раціону (контрольна група), який використовувався в господарстві і раціону збалансованого за основними поживними речовинами за рахунок додавання балансуючої добавки на основі амінокислотного концентрату
АВМКК «Живина».
3. Затрати корму на 1 кг приросту живої маси підсвинків
Група тварин

Показник

Кормових одиниць
1Перетравного протеїну, г
контрольна
Конверсія корму, кг
Кормових одиниць
2Перетравного протеїну, г
дослідна
Конверсія корму, кг

1
6,4
644,5
5,5
5,1
533,0
4,5

Місяці відгодівлі
2
6,1
609,6
5,2
5,0
520,7
4,4

3
6,3
634,2
5,4
5,3
551,3
4,6

У середньому за дослід
6,3
629,4
5,4
5,1
535,0
4,5

Затрати корму на 1 кг приросту були на 1,2 кормової одиниці нижчі у
свиней дослідної групи порівняно з контрольними. Тобто за весь період
досліду при згодовуванні свиням дослідного раціону було зекономлено
близько 1640 кг к. од. або 1229 кг кормосуміші. Виходячи із розрахунків
цих кормів було б достатньо для вигодовування ще чотирьох голів свиней
середньою живою масою 56 кг.
Висновки. Результати досліджень показали, що використання в годівлі свиней екструдованого зерна такої високо протеїнової і енергетично
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цінної культури як соя, передбачає отримання бажаного результату, у вигляді високих середньодобових приростів, лише при балансуванні раціонів
за комплексом показників. Додавання до раціонів свиней дослідної групи
разом із екструдованою соєю балансуючої добавки на основі АВМКК
«Живина» сприяло підвищенню середньодобових приростів на 19,5% і
зниженню затрат кормів на 16,7%.
Бібліографічний список
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1989. – 173 с.
3. Шкункова Ю. С. Кормление свиней на фермах и комплексах /
Ю. С. Шкункова, А. П. Постовалов – Л. : Агропромиздат, 1988. – 255 с.
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Сьогоднішній споживач м’яса та м’ясної продукції прискіпливо ставиться до смаку, запаху, кольору і поживної цінності обраного продукту
харчування. І якщо у випадку з м’ясною продукцією за допомогою хімічної промисловості ці показники легко «коректуються» в бажаний бік, то із
м’ясом (в даному випадку свининою) все набагато складніше. Оскільки відомо, що в основі якісних показників свинини лежать породні особливості,
і формуються вони під дією факторів годівлі та утримання, а також істотно
залежать від технології забою та первинної переробки тварин, перебігу
процесів автолізу свинини [1].
М’язова тканина в тандемі із жировою є головними чинниками, що
беруть участь у створенні смаку та аромату м’яса. Тому в системі контролю якості м’яса поряд із визначенням технологічних, біохімічних та фізико-хімічних показників значна увага приділяється його органолептичній
оцінці [2].
Матеріал і методика. В умовах ТОВ „Липовецьке” за методом груп
– аналогів [3] було сформовано 3 групи помісного молодняку свиней (велика біла х ландрас), яких годували за такою схемою: І дослідна група тварин отримувала раціон до складу якого входили сухі подрібнені кормові
боби в кількості 23—36 % від загальної кількості протеїну; ІІ дослідна група з раціоном отримувала повножирову сою оброблену за розробленою Інститутом кормів технологією в однаковій кількості за протеїном щодо сухих кормових бобів, а ІІІ дослідній групі – кормові боби оброблені аналогічно сої в однаковій кількості за протеїном. Розроблені раціони відповідали нормі за основними елементами живлення [4]. По завершенні експерименту було проведено контрольний забій тварин (по 3 голови з кожної
групи) одним із завдань якого було вивчення кулінарних та органолептичних якостей свинини. Органолептична і кулінарна оцінка свинини провоКорми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69
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дилась згідно з ГОСТ 9959-91 [2], основні показники якості охолодженого
м’яса найдовшого м’яза спини свиней визначались згідно загальноприйнятих методик [5]. Лабораторні дослідження м’язової та жирової тканини
здійсненні у відділі технологій кормів, комбікормів і преміксів Інституту
кормів НААН та міжкафедральній науково-дослідній лабораторії факультету ТВіППТ Вінницького національного аграрного університету. Результати досліджень оброблено біометрично [6] за допомогою комп’ютерної
техніки.
Результати досліджень. Аромат та смак м’яса формується в період
утримання свиней, а також при його достиганні після забою у процесі біохімічних, ферментативних, температурних впливів на компоненти
м’язових структур. Найповніше аромат та смак проявляється при тепловій
обробці. Специфічний смак м’яса та бульйону формується під впливом
глютамінової кислоти, яка утворюється при дезамінуванні глютаміну, що
виділяється з білків при термообробці. Також при варінні звільняється цілий комплекс летких сполук, які також сприяють насиченню аромату [1].
Дегустаційна оцінка якості свинини та бульйону (табл. 1) показала, що
кращим було м’ясо свиней ІІ та ІІІ груп, оскільки середня сумарна оцінка
становить 25,4 та 25,3 балу відповідно, а контролю 25,1. При дегустації бульйону добру оцінку з якості (17,5 та 17,3 балу відповідно) отримали всі
зразки, що підтверджує високу якість свинини в усіх групах.
1. Дегустаційна оцінка якості свинини та бульйону (М±m; n=3)
Показник
Запах
Колір
Розварюваність
Смак
Консистенція
Волокнистість
Середня сумарна оцінка
Запах
Колір
Прозорість
Смак
Середня сумарна оцінка

І – контрольна
Варена свинина
4,3±0,09
4,3±0,06
4,1±0,05
4,3±0,09
4,1±0,09
4,1±0,07
25,1±0,05
Бульйон
4,3±0,09
4,4±0,01
4,3±0,09
4,5±0,09
17,5±0,09

Бали
ІІ - дослідна

ІІІ - дослідна

4,5±0,09
4,4±0,2
4,0±0,1
4,4±0,1
4,1±0,21
4,0±0,09
25,4±0,62

4,5±0,05
4,3±0,2
4,1±0,16
4,4±0,18
4,0±018
4,0±0,16
25,3±0,2

4,2±0,01
4,4±0,01
4,4±0,13
4,3±0,09
17,3±0,09

4,3±0,09
4,3±0,16
4,3±0,09
4,4±0,16
17,3±0,33

Отримані результати узгоджуються із основними фізико – хімічними
показниками охолодженого м’яса – вологоутримуюча здатність, рН, ніжність, мармуровість, забарвлення, хімічний склад (табл. 2).
Як видно з таблиці 2 при більшому відсотку зв’язаної вологи оцінка
свинини за показниками запаху та смаку є вища, а бульйону навпаки – нижча. Така закономірність обумовлена не лише меншими втратами води при
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тепловій обробці, а отже й збереженню в структурі м’язової тканини ароматичних та летких сполук, а й меншою кількістю жирової тканини, що
досить легко утворює емульсію з гарячою водою та сприяє формуванню
запаху, смаку та кольору бульйону.
2. Показники якості охолодженого м’яса найдовшого м’яза спини свиней (М±m; n=3)
Показники
Загальна волога, %
у т. ч. зв’язана волога, %
Жир, %
Білок, %
Інтенсивність забарвлення,
од. Е*100
рН
Ніжність, см2/г заг. азоту
Мармуровість, коеф.

І-контрольна
69,19±0,63
49,60±1,02
7,42±0,38
21,44±0,34

Групи тварин
ІІ-дослідна
73,27±0,61**
52,67±0,94
5,1±0,9
21,01±0,46

ІІІ-дослідна
71,16±1,0
52,98±0,4*
5,02±0,77*
21,94±0,30

68±3,0
5,69±0,4
223,5±2,2
23,2±0,8

62±5,4
5,75±0,03
275,1±12,3*
16,3±2,9

81±0,6*
5,70±0,03
279,3±15,4*
15,3±2,1*

Примітки: *Р < 0,05; **Р < 0,01.

Підвищення показника ніжності м’яса, що пов’язаний із структурномеханічними властивостями м’язової тканини та залежить від рН, вологоутримуючої здатності, кількості сполучної тканини та ін., у ІІ та ІІІ дослідних групах на 51,6 см2/г (Р < 0,05) та 55,8 см2/г заг. азоту (Р < 0,05) відповідно, тісно пов’язане із показником консистенції та волокнистості та в сукупності з іншими забезпечує високі кулінарні та технологічні властивості
свинини.
Висновки. Отже, зважаючи на отримані результати, можна стверджувати, що згодовування при дорощуванні та відгодівлі свиней оброблених за розробленою технологією зерна сої та кормових бобів у цілому позитивно вплинуло на якість свинини та її технологічні, кулінарні та комерційні показники. М’язова тканина тварин цих груп характеризувалась вищою дегустаційною оцінкою, кращими технологічними та кулінарними
властивостями, меншим вмістом жирової тканини, що зменшує її калорійність та сприяє отриманню менш жирної свинини, що відповідає вимогам
сучасного споживача.
Підвищення показника ніжності м’яса на 51,6 см2/г (Р < 0,05) та
55,8 см2/г заг. азоту (Р < 0,05) у ІІ та ІІІ дослідних групах відповідно, що
пов’язано із структурно-механічними властивостями м’язової тканини та
залежить від рН, вологоутримуючої здатності, кількості сполучної тканини
та ін., тісно узгоджується із показником консистенції і волокнистості, що
забезпечує високі кулінарні та технологічні властивості свинини.
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Висновки. Зважаючи на отримані результати, можна стверджувати,
що згодовування при дорощуванні та відгодівлі свиней зерна сої та кормових бобів, оброблених по технології, що розроблялась в Інституті кормів
НААН, в цілому позитивно вплинуло на якість свинини. При цьому м’ясо
свиней цих груп характеризувалась вищою дегустаційною оцінкою, кращими технологічними та кулінарними властивостями, меншим вмістом
жирової тканини, що зменшує її калорійність та сприяє отриманню менш
жирної свинини, а це відповідає вимогам сучасного споживача.
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СОЯ І СОЄВІ ПРОДУКТИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ
Викладено результати досліджень ринку сої і соєвих продуктів за 50
років, аналізуються розвиток їх ринку: обсяги експорту і імпорту, ціни,
основні маркетингові канали, країни-експортери і імпортери. Проаналізовано ріст фінансових надходжень країн-експортерів і витрати основних
країн-імпортерів.
Ключові слова: соя, світовий ринок. переробка, експорт, імпорт,
маркетингові канали, ціна.
Важливими товарами на світовому ринку продовольчих ресурсів вже
багато років є соя, соєвий шрот та соєва олія, обсяги торгівлі якими зростають протягом багатьох десятиріч. Ось уже більше 25 років вони користуються незмінним попитом на найбільших біржах світу. Соя і соєві продукти відіграють стратегічну роль на світовому ринку. У 2011 р. аналітики
Німецького банку включили до 10 найпривабливіших джерел сировини золото, срібло, мідь, кукурудзу, сою, соєвий шрот і соєву олію.
Насіння (зерно) сої. За останні десятиріччя на світовому ринку зросла популярність та експортна спрямованість виробництва цієї культури.
Експорт сої. У 2010/2011 маркетинговому році (МР) на світовий ринок надійшло 94,5 млн т насіння сої, або 36% її виробництва (263,5 тис. т),
решта використовується в тих країнах, де її виробляють. За останні 50 років (1961—2010 рр.) збільшилися обсяги та розширилася географія торгівлі
цією культурою, кількість країн-експортерів її зросла з 22 до 94, або в
4,3 разу. Світовий експорт сої за аналізований період збільшився з
4,2 млн т до 94,5 млн т, або в 22,5 разу. Якщо в 1961 р. основним експортером сої була Північна Америка (89%), то на початку ХХІ століття її обігнала Південна Америка (52%). Основними експортерами її є такі країни
Нового світу, як США – 41,9 млн т (44,3% світового обсягу), Бразилія –
31,8 (%), Аргентина – 9 (9,5%), Парагвай – 6 (6,3%), Канада – 2,8 (3%) та
інші – 2,9 млн т (3,1%). У світі спостерігається монополізація експорту сої
– разом 5 найбільших країн-експортерів поставляли на світовий ринок 97%
загальних її обсягів.
Імпорт сої. Значно розширилася географія імпорту сої, збільшилася
кількість країн-імпортерів її з 39 до 143, або в 3,7 разу. Серед континентів
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найбільшими імпортерами її є Азія і Європа, які разом імпортували близько 90% цієї культури.
У 2010/2011 маркетинговому році серед країн-імпортерів найбільше
її імпортував Китай – 54 млн т (59% обсягів її світового імпорту), ЄС (27) –
14 (15,2%), Мексика – 3,7 (4%), Японія – 3,35 (3,6%), Тайвань – 2,5 (2,7%),
Таїланд – 1,83 (2%), Єгипет – 1,75 (1,9%). Основною метою китайців у закупівлі великих обсягів сої є переробка її на соєвий шрот і соєву олію, яку
використовують в основному на харчові цілі. Таким чином, успішно
розв’язується продовольча проблема у найбільшій за населенням країні.
Основними імпортерами сої є Китай, та країни Західної Європи (ЄС–
27), за рахунок чого вони в значній мірі вирішують проблему кормового
білка і харчової олії. У списках продуктів, що ввозяться в Європу, соя це
товар номер один, за вартістю більше імпортних японських автомобілів.
Соя і продукти її переробки стали основою кормової бази і білка, за допомогою яких фермери в Західній Європі швидко розвивали птахівництво,
свинарство, молочне скотарство та ін.
Соєвий шрот. На світовий ринок надходить 60,9 млн т соєвого шроту, або 34,2% від виробленого (178,2 млн т), решта 65,8% використовується
на внутрішні потреби країн.
Експорт соєвого шроту за останні 50 років збільшився в 51 раз, значно розширилася географія торгівлі ним, кількість країн-експортерів зросла з 16 до 86, або в 5,4 разу. На світовому ринку соєвий шрот є одним із
самих популярних товарів, поступаючись за обсягами торгівлі лише зерновим культурам і насінню сої, перевищуючи їх за темпами росту торгівлі.
Основну кількість соєвого шроту експортують країни Південної Америки
та Європи.
За досліджуваний період змінилася роль континентів в експорті соєвого шроту. Якщо в 1961 р. Північна Америка поставляла на світовий ринок більше 60% соєвого шроту, то останні роки сформувався потужний
центр виробництва і експорту соєвого шроту в Південній Америці, яка поставляє більше 60% обсягу цього товару.
Основними країнами-експортерами його є країни цього континенту –
Аргентина – 29,6 млн т (48,6%) і Бразилія – 14,1 млн т (23,2%), які разом
експортують 71,8% соєвого шроту. Крупними експортерами його є США –
8,4 млн т (13,8%), Індія – 4,5 (7,4%), Парагвай – 1,4 млн т (2,3%) та інші.
Імпорт соєвого шроту. У світі зростає популярність соєвого шроту
як головного джерела високобілкового корму та збільшується використання його на харчові цілі. Збільшилася кількість країн, які його імпортують з
32 до 143, або в 4,5 разу. Тепер кількість країн-імпортерів в 1,7 разу більша, ніж експортерів.
Обсяги імпорту соєвого шроту за 1961—2010 рр. зросли з 1,2 млн т
до 58 млн т, або в 48,3 разу. Серед континентів найбільшими його імпорте214
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рами є Європа і Азія, які разом імпортують більше 80% обсягів світового
імпорту. Найбільшими імпортерами соєвого шроту є країни ЄС (27) –
22,9 млн т, або 39,5% його світових обсягів, а також Індонезія – 2,95 млн т
(5,1%), В’єтнам – 2,9 (5%), Таїланд – 2,6 (4,5%), Японія – 2,25 (3,9%), Іран
– 1,95 (3,4%), Південна Корея – 1,8 млн т (3,1%).
Соєва олія. З ростом виробництва соєвої олії збільшується торгівля
нею на світовому ринку. В 2010/11 МР її експорт становив 10 млн т, або
23,7% її виробництва (42,2 млн т).
Експорт соєвої олії. Відповідно до збільшення попиту на соєву олію на
світовому ринку зростав її експорт. Зросла кількість її країн-експортерів з 21
до 98, або в 4,7 разу. За аналізований період світовий експорт соєвої олії збільшився з 390,6 тис т до 10 млн т, або в 25,6 разу. За період дослідження у
світовому експорті соєвої олії збільшилася частка Південної Америки,
зменшилася – Північної Америки.
Найбільшими експортерами соєвої олії є Аргентина – 5,1 млн т
(51%), Бразилія – 1,6 (16%), США – 1,45 (14,5%), ЄС – 0,4 (4%), Парагвай –
0,3 (3%), Болівія – 0,2 (2%). Ринок соєвої олії фактично монополізований
трьома країнами Нового світу – Аргентиною, Бразилією та США, які разом
поставляли на нього 81,5% цього продукту.
Імпорт соєвої олії. За останні 50 років значно розширилася географія
імпорту соєвої олії, кількість країн, які її імпортують, зросла з 77 до 180.
Тепер вона в 1,8 разу більша, ніж кількість країн, які її експортують. Світовий імпорт соєвої олії, як головного ресурсу харчових жирів, збільшився
з 504,9 тис т до 9,4 млн т, або в 18,6 разу. За цей час імпорт соєвої олії країнами збільшився на всіх континентах. Тепер основна її частка надходить
до країн Старого світу – Азії, Європи та Африки.
Найбільшими імпортерами соєвої олії є дві найбільших за кількістю
населення країни – Китай – 1,7 млн т (18,1%) і Індія – 1 (10,6%), які разом
завезли 28,7% її світових обсягів. Великими імпортерами соєвої олії є також країни ЄС-27 – 950 тис т (10,1%), Іран – 475 (5,1%), Алжир – 465
(4,9%), Марокко – 400 (4,3%), Єгипет – 375 (4%), Перу – 370 тис т (3,9%).
Ціни світового ринку. В 2010/2011 МР середня біржова ціна 1 т насіння сої становила 493 дол., соєвого шроту – 401 дол., соєвої олії –
1208 дол. Високими були темпи росту цін на сою та соєві продукти. Так, за
1987/1988 – 2010/2011 МР ціна на сою підвищилася на біржах США – з 245
до 473 долара за 1 тонну, або в 1,9 разу, Бразилії – з 274 до 503, або в 1,8
разу, Аргентини – з 262 до 510, або в 1,9 разу, Нідерландів – з 266 до 545,
або в 2 разу; соєвий шрот відповідно – на 44,7%; в 1,6 разу; в 1,7 і 1,7 разу;
соєву олію – в 2,3 разу; в 3; 3; 3 рази.
Висновки. Соя, соєвий шрот та соєва олія вже багато років є основними товарами на світовому ринку продовольчих ресурсів. Значними є обсяги міжнародної торгівлі ними - на світовий ринок надходить 94,5 млн т
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насіння сої, 60,9 млн т соєвого шроту і 10 млн т соєвої олії. Високими темпами зростали обсяги торгівлі ними – за останні 50 років (1961—2010 рр.)
експорт сої збільшився в 23 рази, соєвого шроту – 51 раз, соєвої олії –
26 разів. Значно розширилася географія торгівлі ними, збільшилася кількість країн-експортерів та імпортерів.
Аналіз торгівлі на світовому ринку показав, що головні потоки сої і
продуктів її переробки мають такі напрями: насіння (зерно) сої – із Південної і Північної Америки в Азію і Європу, соєвого шроту – в Європу і
Азію, соєвої олії – в Азію, Європу та Африку.
Основними експортерами сої є США, Бразилія, Аргентина, Парагвай;
соєвого шроту та соєвої олії – Аргентина, Бразилія, США.
Імпортують її та продукти переробки багато країн, де через ґрунтові
й кліматичні умови, або через обмеженість земельних ресурсів сою вирощують мало або зовсім не вирощують. Найбільшим імпортером сої є Китай (майже 60%) та ЄС-27; значну кількість соєвого шроту завозять країни
ЄС-27 (майже 40%); крупними імпортерами соєвої олії є Китай, Індія та
країни ЄС-27.
Динаміка цін світового ринку на сою та її продукти є позитивною –
ріст цін за 1987/1988—2010/2011 МР становив: сої – в 1,9 разу, соєвого
шроту – 1,6 разу, соєвої олії – 2,8 разу. Середня біржова ціна 1 т насіння
сої в 2010/2011 МР становила 493 дол., соєвого шроту – 401 дол., соєвої
олії – 1208 дол.
У перспективі соя і соєві продукти відіграватимуть стратегічну роль
на світовому ринку, як основне джерело продовольчого і кормового білка,
олії та важливий фактор росту економіки багатьох країн світу.
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ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
СОЇ В УКРАЇНІ
Викладено результати досліджень сучасного стану особливостей
соєвого виробництва в різних організаційно-господарських агроформуваннях України. Визначено вплив зростання рівня концентрації вирощування
сої на показники її економічної ефективності.
Ключові слова: соя, концентрація, виробництво, спеціалізація, групування.
Ще кілька десятиліть тому вважалося, що соя неприйнятна для вирощування в Україні сільськогосподарська культура у зв’язку з важкою її
адаптивністю до ґрунтово-кліматичних умов. Однак, з часом, створення та
впровадження сучасних, високопродуктивних сортів сої, розробка зональних технологій їх вирощування, а також накопичений світовий досвід аграріїв переконали в протилежному. Нині соя поступово витісняє традиційні олійні та зернобобові культури і починає займати вагоме місце у структурі посівних площ сільськогосподарських культур. Підтвердженням цього
є те, що у 2000 р. частка сої у структурі олійних культур становила лише
1,6 %, сільськогосподарських культур – 0,2 %, а вже через десять років ці
показники становили відповідно 14,7 і 4 %.
Безперечно, популярність цієї культури зростатиме у міру загострення проблеми повноцінного забезпечення вітчизняного тваринництва високобілковими кормами. Зважаючи на те, що пріоритетним напрямом державної політики на наступні кілька років офіційно задекларовано підвищення
ефективності молочного скотарства і свинарства [4], то необхідність нарощення обсягів виробництва сої зростатиме й надалі. За розрахунками Інституту кормів НААН для забезпечення галузі тваринництва високобілковими інгредієнтами необхідно збільшити посівну площу сої до 2015 року
на 30 %, а валове виробництво – на 50 %. При цьому соя в структурі олійних культур повинна займати не менше 30 %.
Такі перспективи зумовлюють необхідність вивчення сучасних агроекономічних особливостей вирощування сої в Україні з метою виявлення
сприятливих факторів для подальшого ефективного соєвого виробництва.
Досить важливим є вивчення впливу рівня концентрації виробництва сої
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на її ефективність, пошуку оптимальних організаційно-господарських критеріїв раціоналізації обсягів і структури виробництва.
Методика досліджень. Вивчення особливостей концентрації виробництва сої в Україні проводилось за допомогою економіко-статистичного
(методи порівняння аналітичних групувань для визначення впливу розміру
посівної площі на основні показники економічної ефективності вирощування сої), розрахунково-конструктивного, абстрактно-логічного, монографічного методів.
Результати досліджень. Багатоукладність організаційних форм господарювання у сільському господарстві, яка суттєво визначає рівень концентрації в галузі, несе за собою як позитивні, так і негативні наслідки.
Якщо оцінювати внесок дрібних агроформувань у стабілізацію продовольчої ситуації в Україні в період ринкових трансформацій, то безперечно, їх
створення стало своєрідним порятунком у цьому аспекті [2, 3]. З іншого
боку, низький рівень технічного, технологічного, інформаційного й фінансового забезпечення особистих селянських господарств робить галузь сільського господарства інноваційно відсталою, інвестиційно непривабливою і
неконкурентоспроможною на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Позитивним є те, що підйом соєвого виробництва в Україні припадає
на постперехідний період розвитку національної економіки в цілому і агропромислового комплексу зокрема, що характеризується укрупненням підприємств, їх корпоратизацією, інтеграцією тощо. Ці процеси в умовах
«добросовісної» конкуренції на ринку, чіткого й системного менеджменту
і діючого антимонопольного законодавства позитивно впливають на господарську активність підприємств.
Аналіз динаміки виробництва сої в агроформуваннях різних форм
господарювання показує, що впродовж 2000—2010 рр. левова частка посівів цієї культури знаходилась у сільськогосподарських підприємствах
(табл. 1). Крім цього слід виділити, що соя поряд з такою культурою як ріпак, мала найвищі за останні роки темпи зростання виробництва у сільськогосподарських підприємствах. За останні десять років зібрана ними
площа зросла майже у 17 разів, валовий збір – у 25 разів, а врожайність – у
1,5 разу.
Особисті селянські господарства у зв’язку з вищеназваними загальними тенденціями в аграрному секторі, а також обмеженістю інформації
про агротехнологічні особливості вирощування сої, специфічністю її переробки і використання в годівлі сільськогосподарських тварин не виробляють цю культуру у великих обсягах. Так, з 2000 по 2010 роки господарства
населення збільшили площі посівів сої в абсолютному значенні з 0,4 до
43,8 тис. га, однак у відносному вимірі їх частка залишилася незначною і
зросла тільки на 0,3 пп. Щоправда, позитивних зрушень зазнав показник
урожайності сої, який за визначений період зріс на 70 %.
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1. Виробництво сої у підприємствах різних форм господарювання в
Україні
Категорії господарств
Всі категорії господарств
сільськогосподарські підприємства
в т. ч. селянські (фермерські)
господарства
господарства населення
Всі категорії господарств
сільськогосподарські підприємства
в т. ч. селянські (фермерські)
господарства
господарства населення
Всі категорії господарств
сільськогосподарські підприємства
в т. ч. селянські (фермерські)
господарства
господарства населення

2000

Роки
2005 2006
2007 2008
2009
Площа, з якої зібрано врожай, тис. га

2010

60,6

421,7

714,8

583,1

537,9

622,5

1036,
7

60,2

395,8

679,5

553,5

515,4

598,3

992,8

2,9

70,6

120,5

90,3

72,9

97,8

166,1

0,4
25,9
35,3
Валовий збір, тис. т

29,6

22,5

24,2

43,8

64,4

612,6

889,6

722,6

812,8

64,0

571,5

836,1

683,3

777,2

1043,
5
1007,
9

1680,
2
1611,
5

2,1

81,1

115,9

88,2

93,1

130,3

236,4

0,4
41,1
53,5
Урожайність, ц/га
10,6
14,5
12,4

39,3

35,6

35,6

68,7

12,4

15,1

16,8

16,2

10,6

14,4

12,3

12,3

15,1

16,8

16,2

7,2

11,5

9,6

9,8

12,8

13,3

14,2

9,2

15,9

15,2

13,3

15,8

14,7

15,7

Таким чином, майже вся посівна площа, а саме 96 %, зосереджена в
крупних сільськогосподарських підприємствах. У цілому, як вже зазначалося, це має позитивний вплив на формування ліберальних товарногрошових і досконалих виробничих відносин у галузі, однак, як свідчать
результати групування сільськогосподарських підприємств України, не
завжди збільшення рівня концентрації вирощування культури сприяє ефективному господарюванню (табл. 2).
Так, серед 1813 сільськогосподарських підприємств, які вирощували
сою в 2009 році, найгірші економічні показники мали дрібні агроформування із середньою площею посіву сої до 30 га. Максимальний рівень рентабельності – 53,7 %, прибутку від реалізації 1 ц сої – 91,3 грн., найнижчу
виробничу собівартість 1 ц сої – 148,6 грн. отримали господарства з площею 151—200 га. У цілому за рівнем рентабельності, який в середньому у
всіх групах господарств становив 35 %, сою можна віднести до високорентабельних сільськогосподарських культур. Переконливим доказом є те, що
у 2009 році середня рентабельність підприємств галузі сільського господарства становила 8,5 %, виробництва сільськогосподарської продукції –
13,8 %, продукції рослинництва – 16,9 %.
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Групи за площею, га

Кількість господарств
у групі

Середня площа ріллі
на господарство, га

Середня площа сої на
господарство, га

Урожайність, ц/га

Вироблено на 1 господарство, ц

Виробнича собівартість 1 ц, грн.

Одержано прибутку
від реалізації 1 ц насіння сої, грн.

Рентабельність, %

до 30
31—60
61—90
91—120
121—150
151—200
201—300
301—500
понад
500
Всього

Ціна реалізації, грн. за
1ц

2. Групування сільськогосподарських підприємств України за площею
посіву сої у 2009 р.

232
243
195
192
141
193
191
210

1723
1760
1777
2247
2130
2365
2432
3523

18
47
76
105
137
179
248
394

11,9
13,6
13,0
14,1
14,8
14,8
15,2
15,7

211
632
985
1481
2026
2658
3775
6205

164,76
152,67
151,08
156,29
165,91
148,61
160,87
162,91

231,20
240,45
246,32
241,04
264,45
261,36
256,02
265,43

31,57
53,23
66,59
52,16
76,24
91,29
66,58
69,97

15,8
28,4
37,1
27,6
40,5
53,7
35,1
35,8

216
1813

6730
2769

1255
279

18,9
17,1

23703
4755

164,06
162,02

287,13
275,02

72,29
71,37

33,6
35,0

Взагалі, варто відмітити, що чіткої тенденції впливу рівня концентрації вирощування сої на її ефективність у сільськогосподарських підприємствах не простежується, тобто очікуваний «ефект масштабу» за певних
умов стає недосяжним. Адже, розширення площі посіву більше 200 га призводить до оберненого ефекту: підприємства з площею понад 500 га отримали прибуток від реалізації 1 ц сої на 19 грн. нижчий, ніж господарства,
які вирощували сою на площі 151—200 га. В такому разі посилюється значення не максимізації виробничих ресурсів, у тому числі земельних і фінансових, а їх оптимізації.
З іншого боку, концентрація виробництва сої зумовлює його спеціалізацію, що дуже чітко простежується на рисунку. Так, частка сої у структурі посівних площ першої групи складає 1 %, останньої – 19 %. За повідомленням академіка А. О. Бабича у сільськогосподарських підприємствах
різних областей України, де соя у сівозміні займала 10—15 %, в останні
роки одержали найбільший валовий збір зерна [1]. Тому вплив концентрації вирощування сої варто оцінювати не лише з огляду на економічні показники ефективності самої культури, але враховувати загальний економічний, біологічний та екологічний ефекти, що досягаєються в часі. Адже
роль сої у відтворенні і підвищенні родючості ґрунтів за рахунок поліпшення їх азотного балансу є незаперечною.
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понад 500 га

18,6

301-500 га

11,2

201-300 га

10,2

групи

151-200 га
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2,7

до 30 га
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Рис. Частка сої в структурі сільськогосподарських угідь у сільськогосподарських підприємствах України
Висновки. Таким чином, на основі проведених нами досліджень
встановлено, що рівень концентрації виробництва сої не є визначальним
фактором підвищенняч економічної ефективності вирощування цієї культури. Підтвердженням цього, крім вищевикладених аргументів, є знайдений нами коефіцієнт кореляції зв’язку між середньою площею сої в розрахунку на 1 господарство і рентабельністю виробництва, який становить
лише 39 %.
Однак отримані дані дали змогу аргументувати те, що, по-перше, вирощування сої на малих розріджених ділянках малоефективне, а по-друге,
розширення обсягів виробництва цієї сільськогосподарської культури тільки за рахунок збільшення її посівної площі також не приносить бажаних
результатів. Тому, ми не полишаємо думки, що майбутнє сільського АПК
України – за потужними агроформуваннями. Але досягнення їх ефективної
діяльності вимагає системного управління на різних організаційнофункціональних рівнях виробничого процесу з метою досягнення всіх переваг великотоварного виробництва.
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Выполнен статистический анализ морфо-биологических признаков
123 коллекционных образцов. Выявлен характер влияния морфобиологических признаков и свойств растения на содержание масла в семенах сои. Определены коэффициенты корреляции и выполнена их оценка по
критерию значимости. Представлена научно обоснованная модель масличного сорта сои.
Михайлов В. Г., Щербина Е. З. Создание исходного материала для
селекции сои с использованием многоцветковых форм // Корми і кормовиробництво. – 2011. – Вип. 69. – С. 67—73.
Выделены формы сои с количеством цветков в кисти до 43 и ее длиной до 15,6 см, которые обусловлены генотипом. Эти формы являются более продуктивными, более высокорослыми и более позднеспелыми по
сравнению с сортами и селекционными номерами с обычной цветочной
кистью.
У гибридов первого поколения в разных комбинациях скрещивания
отмечено сверхдоминирование, неполное доминирование большего и
меньшего количества цветков.
У гибридов сои второго поколения доминантными являются признаки меньшего количества цветков.
Каленская С. М., Новицкая Н. В., Андриец Д. В. Продуктивность
как интегральный показатель применения технологических приёмов возделывания сои на чернозёмах типичных // Корми і кормовиробництво. –
2011. – Вип. 69. – С. 74—78.
Приведены результаты исследований влияния биологически активных препаратов на формирование структуры урожая и биологической
урожайности сои на черноземе типичном. Установлено, что более урожайКорми і кормовиробництво. 2011. Вип. 69
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ным при выращивании на черноземах типичных оказался ультраранний
сорт сои Аннушка. Обработка семян комплексом ризогумин + хетомик
способствовала формированию урожайности сои на уровне 2,45 т/га у сорта Аннушка и 2,31 т/га у сорта Устя.
Черенков А. В., Крамарев С. М., Красненков С. В., Артеменко С. Ф. Эффективность предпосевной инкрустации семян сои // Корми і
кормовиробництво. – 2011. – Вип. 69. – С. 79—84.
Приведены результаты исследований о влиянии инкрустации семян
сои эффективным соединением фосфора, комплексонатами молибдена и
бора в условиях северной Степи Украины.
Микус В. Е. Создание исходного материала для селекции сортов сои
с повышенной адаптивной способностью // Корми і кормовиробництво. –
2011. – Вип. 69. – С. 85—90.
Обобщены результаты по созданию исходного материала и выделены генотипы с ценным потенциалом. При этом учитывалась разница между родительскими парами, чем сильнее они отличаются географически,
филогенетически и экологически по элементам продуктивности и другим
свойствам тем больше вероятность выделения в гибридных популяциях
трансгрессивных форм.
Савранчук В. В., Медведєва Л. Р. Высокопродуктивные сорта сои
выведенные в Кировоградском институте АПП НААН // Корми і кормовиробництво. – 2011. – Вип. 69. – С. 91—95.
Приведены результаты селекционной работы с соей, дана характеристика сортов сои, созданных в последние годы.
Белявская Л. Г., Пилипенко А. В., Диянова А. А. Становление, состояние и перспективы селекции сои на Полтавщине // Корми і кормовиробництво. – 2011. – Вип. 69. – С. 96—100.
Кратко изложена история исследования культуры сои на Полтавщине
и результаты селекционной работы в лаборатории селекции, семеноводства
и сортовой агротехники сои ПГАА. Созданный в лаборатории сорт Алмаз
внесен в Реестр в 2007 г., сорт Антрацит признан перспективным на 2011 г.
Создана, сохраняется и изучается коллекция неопушенных форм сои.
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Кобызева Л. Н., Литун П. П., Петренкова В. П. Интегральная
оценка селекционной ценности исходного материала сои по комплексу
признаков // Корми і кормовиробництво. – 2011. – Вип. 69. – С. 101—107.
Приведены результаты использования системного анализа на коллекционном материале сои, что позволило провести идентификацию исходного материала из коллекции Национального центра генетических ресурсов растений Украины с учетом генетической организации формообразования вегетативной и репродуктивной сфер, определить селекционную
ценность исходного материала, сгруппировать его в пять классов. Сформирована рабочая коллекция из 74 образцов сои, большинство из которых
происхождением из России, Канады, США и представляет интерес для
создания среднеранних высокопродуктивных сортов сои.
Бабич А. А., Молдован В. Г., Молдован Ж. А. Состояние и перспективы выращивания сои в условиях Волыно-Подольской Лесостепи //
Корми і кормовиробництво. – 2011. – Вип. 69. – С. 108—112.
Представлены результаты исследований по динамике посевных площадей, урожайности, валового сбора сои в Хмельницкой области за 2001—
2010 гг. Обоснованы основные составляющие успешного выращивания
высоких урожаев сои в условиях региона.
Бабич А. А., Колесник С. И., Кобак С. Я, Панасюк А. Я., Венедиктов О. М., Балан Н. О. Теоретическое обоснование и пути оптимизации сортовой технологии выращивания сои в условиях Лесостепи Украины // Корми і кормовиробництво. – 2011. – Вип. 69. – С. 113—121.
Изложены результаты пятилетних исследований по изучению влияния отдельных элементов технологии выращивания на продуктивность
сортов сои. Обосновано влияние системы удобрения, обработки почвы в
короткоротационных севооборотах на урожайность сои. Раскрыта зависимость продуктивности сои от влияния бактериальных удобрений, внекорневых подкормок и десикации. Обосновано пути оптимизации сортовой
технологии выращивания сои в условиях Лесостепи Украины.
Бахмат О. Н. Агробиологические основы формирования урожая семян сои в условиях западной Лесостепи Украины // Корми і кормовиробництво. – 2011. – Вип. 69. – С. 122—128.
Среди зернобобовых растений перспективной является соя. Особо
следует подчеркнуть высокую способность сои к симбиотической азот-
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фиксации. В условиях Украины соя может усваивать из воздуха 80—
120 кг / га азота.
Дзюбайло А. Г., Мыгаль И. Б. Формирование продуктивности сортов сои в зависимости от норм высева семян, удобрения и инокуляции //
Корми і кормовиробництво. – 2011. – Вип. 69. – С. 129—132.
В Лесостепи западной наиболее высокую семенную продуктивность
обеспечивают сорта сои Киевская 98 и Юг 30 при норме высева семян
500 тыс. шт./га, уровне удобрения – N60Р60К60 или инокуляции семян штамом клубеньковых бактерий 634 б на фоне N30Р60К60.
Панасюк Р. Н., Лыхочвор В. В., Панасюк А. В. Влияние норм высева на формировании симбиотической и зерновой продуктивности сортов
сои в условиях западной Лесостепи Украины // Корми і кормовиробництво. – 2011. – Вип. 69. – С. 133—140.
Изложены результаты исследований по изучению влияния норм высева на формирование симбиотической и зерновой продуктивности сортов
сои в условиях западной Лесостепи Украины. Максимальное количество
симбиотически фиксируемого азота воздуха отмечено у сорта Устя при
норме высева 700 и 800 тыс. шт./га – 56,7 кг/га, у сорта Ворскла – 60,8 и у
сорта Елена – при норме высева 800 тыс. шт./га. С увеличением нормы высева до 800 тыс. шт./га испытываемые сорта обеспечивают получения наивысшей урожайности зерна – 3,20—3,39 т/га.
Сереветник Е. В. Влияние срока проведения внекорневой подкормки на урожайность сои в условиях правобережной Лесостепи Украины //
Корми і кормовиробництво. – 2011. – Вип. 69. – С. 141—146.
Рассматриваются вопросы влияния сроков проведения внекорневой
подкормки на урожайность сортов сои разных групп спелости в условиях
правобережной Лесостепи Украины. Высокая урожайность зерна сои у
сортов Монада (2,77 т/га), Омега Винницкая (2,64 т/га) и Фемида (2,54
т/га) отмечена на участках опыта, где проводили две внекорневые подкормки органическим микроудобрением Екозорф (0,7 л/га) в период образования бутонов и начало налива зерна.
Шевников Н. Я. Особенности выращивания сои в условиях неустойчивого увлажнения Лесостепи Украины // Корми і кормовиробництво.
– 2011. – Вип. 69. – С. 147—151.
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Отображено современное состояние та перспективы выращивания
сои в условиях неустойчивого увлажнения левобережной части Лесостепи.
Представленная модель технологии выращивания сои обеспечила урожайность высшую на 0,27 т/га.
Демидась Г. И., Ямковая В. В. Изменение продуктивности злаковобобовых смесей на зеленую массу в зависимости от густоты их посевов //
Корми і кормовиробництво. – 2011. – Вип. 69. – С. 152—156.
Приведены результаты исследований влияния густоты совместных
посевов злаковых и бобовых растений и их видового состава на формирование урожая вегетативной массы.
Шевченко А. М. Микроволновая обработка – экологически безопасный метод предпосевной стимуляции семян сои // Корми і кормовиробництво. – 2011. – Вип. 69. – С. 157—161.
Установлена эффективность предпосевной микроволновой обработки семян сои с сортовой ее специфичностью для повышения лабораторной
и полевой всхожести, густоты продуктивных растений на единице площади, показателей урожайности на 14,9—26,4 %. Её целесообразно использовать для предпосевного обеззараживания и стимуляции семян в качестве
альтернативы применения химических протравителей с выращиванием
экологически безопасной продукции.
Григорчук Н. Ф. Использование сои в вопросе совершенствования
структуры посевных площадей // Корми і кормовиробництво. – 2011. –
Вип. 69. – С. 162—166.
Введение в севооборот сои позволит хозяйствам повысить эффективность полеводства, улучшить плодородие почвы. Представлена характеристика сортов сои с достаточно коротким периодом вегетации, созданные в ИМК, возделывание которых позволит получать стабильные урожаи
в условиях Степи Украины.
Борона В. П., Задорожний В. С., Карасевич В. В., Шевчук В. И.
Агроэкологическое обоснование химического контроля в агроценозах сои
// Корми і кормовиробництво. – 2011. – Вип. 69. – С. 167—172.
Приведены особенности применения гербицидов в зависимости от
видового состава сорных растений. Обоснована необходимость добавления
адъюванто рабочим растворам гербицидов.
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Лебедь Е. М., Лёринец Ф. А., Коцюбан А. И., Либ И. М. Влияние
систем обработки почвы и удобрений на урожайность сои в условиях южной Степи // Корми і кормовиробництво. – 2011. – Вип. 69. – С. 173—180.
Проведенные исследования влияния систем обработки почвы и
удобрений на урожайность сои показали, что рациональным вариантом в
современных экономических условиях есть заделка побочной продукции в
почву в системе чизельной обработки.
Мойсиенко В. В. Продуктивность и кормовая оценка зернобобовых
культур в агрофитоценозах Полесья Украины // Корми і кормовиробництво. – 2011. – Вип. 69. – С. 181—188.
В результате многолетних исследований установлена продуктивность и качество однолетних зернобобовых культур, в частности, люпина
кормового, вики ярой, пелюшки и сои в одновидовых посевах и в смеси с
овсом. Выращивание этих культур в кормовых и полевых севооборотах
обеспечивает 5,2—9,9 т/га кормовых единиц, 0,6—1,4 т/га переваримого
протеина, а в почве сберегается позитивный баланс гумуса и питательных
веществ.
Гуртовый Ю. А. Основы экологически уравновешенной интенсификации технологии выращивания сои в условиях правобережной Лесостепи Украины // Корми і кормовиробництво. – 2011. – Вип. 69. – С. 189—
194.
Современные рыночные условия вызывают необходимость у сельскохозяйственных товаропроизводителей разработки таких технологических приёмов, которые бы способствовали формированию высоких урожаев экологически безопасной продукции с низким уровнем ресурсо - и энергорасходов. Выращивание сои по технологии, которая предусматривает
использование таких её элементов как предпосевная обработка семян, инокуляция, внекорневые подкормки в фазу бутонизации и налива семян с использованием интенсивной системы защиты растений обеспечивают исполнение поставленных требований
Жуков В. П., Кулик М. Ф., Пидлубна Т. О., Олийнык И. А. Технологические особенности совместного силосования кукурузы и сои // Корми і кормовиробництво. – 2011. – Вип. 69. – С. 195—199.
Представлены результаты технологических и кормленческих опытов
по повышению протеиновой полноценности силосов из кукурузы и сои.
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Показаны пути конверсии протеина в силосах при разном количестве внесенной зеленой массы сои.
Чорнолата Л. П., Запарнюк В. И., Галемба Т. М., Герасименко З. И. Семена сои ценный источник аминокислот для животного организма // Корми і кормовиробництво. – 2011. – Вип. 69. – С. 200—204.
Преимущество семян сои в сравнении с другими кормами обусловлена не только высоким содержанием протеина, но и его качеством – аминокислотным составом.
Килимнюк А. И. Использования в кормлении свиней полножировой
экструдированной сои в сочетании с АВМКК «Живина» // Корми і кормовиробництво. – 2011. – Вип. 69. – С. 205—208.
Приведены результаты исследований по повышению эффективности
использования в кормлении свиней полножировои экструдированной сои в
сочетании с АВМКК «Живина»
Заец А. П. Кулинарные и органолептические качества свинины при
скармливании термохимически обработанного зерна сои и кормовых бобов
// Корми і кормовиробництво. – 2011. – Вип. 69. – С. 209—212.
Результаты исследований показали, что скармливание свиньям зерна
сои и кормовых бобов, обработанных по разработанной Институтом кормов НААН технологии, положительно повлияло на качество свинины.
Мышечная ткань животных характеризировалась высшей дегустационной
оценкой, лучшими технологическими качествами, меньшим содержанием
жировой ткани, что снижает ее калорийность на требование сегодняшнего
потребителя.
Бабич-Побережная А. А. Соя и соевые продукты на мировом
рынке // Корми і кормовиробництво. –2011. – Вип. 69. – С. 213—216.
Изложены результаты исследований рынка сои и соевых продуктов
за 50-летний период, анализируется развитие их рынка: объёмы экспорта и
импорта, цены, основные маркетинговые каналы, страны – экспортёры и
импортёры Проанализирован рост финансовых поступлений и расходов
основными странами.
Рыбаченко О. Н. Особенности производства сои в Украине // Корми
і кормовиробництво. –2011. – Вип. 69. – С. 217—222.
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Приведены результаты опытов касательно состояния и особенностей
соевого производства в разных организационно-хозяйствующих агроформированиях Украины. Определено влияние роста уровня концентрации
выращивания сои на показатели её экономической эффективности.
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ANNOTATIONS
Petrychenko V. F. Scientific foundations of stable soybean cultivation in
Ukraine // Feeds and Feed Production. – 2011. – Issue 69. – P. 3—10.
Actual problems of soybean cultivation development in Ukraine are analyzed. Scientifically grounded approach to location and rational use of resources
of soybean varieties and perspective approaches of the improvement of production technologies and use of this crop are offered.

Babych A. O., Babych-Poberezhna A. A. Strategic role of soybean in
solving global food problem // Feeds and Feed Production. – 2011. – Issue 69. –
P. 11—19.
Results of 50-year researches of the soybean role as a strategic crop of the
world agriculture in solving food problem, changes in the location of its sowings
on the continents are considered. Growth of soybean production, its share in protein and oil production and volume of biological fixation of the atmosphere nitrogen among grain-legume crops are shown.

Dzubenko I., Seferova I. V. Vir soybean collection in the 21 century:
composition and breeding potential // Feeds and Feed Production. – 2011. – Issue 69. – P. 20—25.
VIR soybean collection contains 7000 samples, among which 6600 are
representatives of cultivated soybean and the remaining are annual and perennial
wild Glycine species. The collection allows selecting samples for various breeding and scientific programs. In the article the examples of high-yielding varieties
and samples promising for the use as vegetable and fodder types as well as varieties adapted to northern areas of soybean cultivation are given.

Lukomets V. M., Kochegura A. V., Zelentsov S. V. Genetic and breeding improvement of soybean in the south of European part of Russia // Feeds
and Feed Production. – 2011. – Issue 69. – P. 26—31.
On the basis of structural recombinogenesis of homologous chromosomes
at soybean autotetraploids under their multivalent conjugation and assumed
asymmetric crossing over causing a genetically determined modification in
traits’ expressions at reploids (reversed diploids) the method of creation of soybean forms with rare or absent traits in a natural gen e pool is developed.
The theory and practical realization of highly productive soybean varieties’ creation with transfer complex of compensating genes (CCG) from the parental form with semilethal mutation, and its fastening in homozygous posterity,
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and also an effective technique of lines’ selection in the hybrid populations, providing increase of efficiency of created CCG-varieties of soybean, are developed.

Sinegovskaya V. T., Naumchenko E. T. Totals of coordination of the
scientific research works on soybean of Siberia and the Far East zone // Feeds
and Feed Production. – 2011. – Issue 69. – P. 32—36.
The results of researches of scientific institutes of the Far East zone and
Siberia on selection, genetics, microbiology, seed growing and technologies of
soybean cultivation, which have been obtained in the result of implementation of
Interdepartmental coordinating programme of fundamental and priority applied
researches on scientific support of agroindustrial complex of Russian Federation
during 2006-2010 are represented.

Sichkar V. I. The methods of breeding soybean varieties with improved
biochemical seed composition // Feeds and Feed Production. – 2011. – Issue 69.
– P. 37—44.
The results of breeding soybean varieties with high level of protein content and better seed productivity are represented. The possibility of improvement
of both traits in one genotype is shown. Hybridization of geographic and genetic
distant forms permitted to development soybean varieties with the protein content of 39-41%, which are in the State list. The methodic problems of increasing
protein content by breeding are outlined.

Ivanyuk S.V., Temchenko I.V. Mathematic and statistic methods of soybean initial material estimation by the productivity elements // Feeds and Feed
Production. – 2011. – Issue 69. – P. 45—54.
Mathematic and statistic methods of soybean initial material estimation by
the productivity elements are presented.

Babych A. A., Ivanyuk S. V., Vilgota M. V., Dulnev P. G. Influence of
chemical mutagens on the trait variability of soybean plants // Feeds and Feed
Production. – 2011. – Issue 69. – P. 55—59.
Mutagenic characteristics of chemical agents are established as a result of
researches, plants with morpho-biological modifications are revealed, they are
recorded and reaction of the variety on the treatment by chemical agents is investigated.
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Alabushev A. V., Ermolina O. V. Influence of soybean morphobiological traits on oil content in seeds // Feeds and Feed Production. – 2011. – Issue
69. – P. 60—66.
Statistic analysis of morphobiological traits of 123 collection samples is
carried out. The influence of morphobiological traits on oil content in soybean
seeds is revealed. Correlation coefficients are determined and their evaluation is
made according to criteria of value. Scientifically substantiated model of oil
soybean variety is represented.

Mykhaylov G., Scherbyna E. Z. Creation of the initial material for soybean breeding using multifloral forms // Feeds and Feed Production. – 2011. –
Issue 69. – P. 67—73.
Soybean forms with the quantity of flowers in the trusses up to 43 and its
length up to 15,6 cm caused by the genotype are selected. These forms are more
productive, taller and later-ripening in comparison with varieties and breeding
numbers with a usual flower truss.
Hybrids of the first generation in different combinations of crossing are
marked by super domination, incomplete domination of the greater and smaller
quantity of flowers.
In soybean hybrids of the second generation traits of less quantity of inflorescence are dominant.

Kalenska S. M., Novitskaya N. V., Andriets D. V. Productivity as an
integral indicator of application of technological methods of soybean cultivation
on the typical chernozem // Feeds and Feed Production. – 2011. – Issue 69. –
P. 74—78.
Results of researches on the effect of biologically active compounds on
the formation soybean of yield structure and biological yield capacity on typical
chernozem are presented. It is established that ultra early soybean variety Annushka appeared to have the highest yield when grown on typical chernozem.
Complex seeds treatment with rizohumin + hetomik facilitated formation of
soybean yield at the level of 2.45 t / ha in variety Anushka and 2.31 t / ha in variety Ustia.

Cherenkov A. V., Kramarev S. M., Krasnenkov S. V., Artemenko S. F. Efficiency of preseeding incrustation of soybean seeds // Feeds and
Feed Production. – 2011. – Issue 69. – P. 79—84.
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Results of studies on the effect of soybean seed incrustation by effective
compound of phosphorus, molybdenum and boron complexones in the northern
Steppe of Ukraine.

Mikys V. E. Creation of feedstock for selection of soybean varieties with
enhanced adaptive ability // Feeds and Feed Production. – 2011. – Issue 69. –
P. 85—90.
The results on feedstock creation are generalized and genotypes with
valuable potential are selected in the article. The difference between paternal
pairs has been taken into account. The more they differ geographically, phylogenetically and ecologically by the elements of productivity and properties,
the higher is probability to select hybrid populations of transgressive forms.

Savranchuk V. V., Medvedeva L. R. Highly productive soybean varieties bred in the Kirovograd Institute of AIP of the NAAS // Feeds and Feed Production. – 2011. – Issue 69. – P. 91—95.
Results of soybean breeding are stated, soybean varieties bred in the last
few years are characterized.

Bilyavska L. G., Pylypenko O. V., Diyanova A. O. Formation, current
state and prospects of soybean breeding in Poltava region // Feeds and Feed
Production. – 2011. – Issue 69. – P. 96—100.
The history of researches on soybean culture in Poltava region are briefly
covered in the article as well as the results of the breeding work in the Laboratory of Breeding, Seed Farming and Varietal Agrotechnology of PSAA. Variety
Almaz bred in the laboratory was listed in the Register in 2007, variety Antratsyt
was recognized as a promising one for 2011. Collection of glabrous soybean
forms was created, is being saved and studied.

Kobyzeva L. N., Litun P. P., Petrenkova V. P. Integral estimation of
breeding value of soybean original material by the complex of traits // Feeds and
Feed Production. – 2011. – Issue 69. – P. 101—107.
In the paper some results of the application of system analysis while studying soybean collection materials are shown. It has enabled to conduct the identification of original materials from the collection of the National Centre for
Plant Genetic Resources of Ukraine taking into account genetic organization of
the vegetative and reproductive formation systems, to estimate a breeding value
of the original material and classify it into five groups. The working collection
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consisting of 74 samples of soybean has been formed. Most of these samples
come from Russia, Canada, the USA and other countries, being of interest for
breeding mid-early and high-yielding varieties of soybean.

Babich A. A., Moldovan V. G., Moldovan Z. A. Condition and prospects of soybean cultivation in conditions of Volyn-Podillya Forest-Steppe //
Feeds and Feed Production. – 2011. – Issue 69. – P. 108—112.
Results of researches on the dynamics of cropping areas, productivity,
gross harvest of soybean in Khmelnitskiy oblast in 2001-2010 are presented. Basic components of successful cultivation of high crops of soybean in the conditions of the region аre proved.
Babich A. A., Kolesnik S. I., Kobak S. Y., Panasyuk A. Y., Venediktov O. M., Balan N. O. Theoretical substantiation and ways of optimization of
the variety technology of soybean cultivation in conditions of the Forest-Steppe
of Ukraine // Feeds and Feed Production. – 2011. – Issue 69. – P. 113—121.
Results of five-year researches on the study of the influence of certain
elements of cultivation technology on the productivity of soybean varieties are
presented. The influence of the system of fertilization, soil treatment in shortterm crop rotations on the soybean yield is grounded. Dependence of soybean
productivity on the influence of bacteria fertilizers, foliar nutrition and desiccation is shown. Ways of optimization of the variety technology of soybean cultivation in conditions of the Forest-Steppe of Ukraine are grounded.

Bakhmat O. M. Agrobiological bases of the soybean seed yield forming
in conditions of the western Forest-Steppe of Ukraine // Feeds and Feed Production. – 2011. – Issue 69. – P. 122—128.
Soybean is one of the most promising leguminous plants. High ability of
soybean to symbiotic nitrogen fixation should be emphasized. In Ukraine soybean can absorb from the air 80—120 kg / ha of nitrogen.

Dzyubaylo A. G., Mygal I. B. Productivity forming of soybean varieties
depending on seed sowing rates, fertilization and inoculation // Feeds and Feed
Production. – 2011. – Issue 69. – P. 129—132.
Soybean varieties Kievskaya 98 and Yug 30 with the sowing rate of 500
thousand seeds/ha are the most productive in conditions of western ForestSteppe zone and N60Р60К60 level of fertilizers. It is the most expedient to utilize
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634b root nodule bacterium culture at soybean seed inoculation on the background of N30P60K60 mineral fertilizers.
Panasyuk R. M., Lykhochvor V. V., Panasyuk O. V. The influence of
seeding rates on the formation of symbiotic and grain productivity of soybean
varieties under conditions of western Forest-Steppe of Ukraine // Feeds and
Feed Production. – 2011. – Issue 69. – P. 133—140.
The results of researches on the study of the influence of seeding rates on
the formation of symbiotic and grain productivity of soybean varieties under
conditions of western Forest-Steppe of Ukraine are given in the article.
The highest quantity of symbiotically fixed nitrogen is formed in variety
Ustia at the seeding rate of 700-800 thousand seeds/ha – 56,7 kg/ha, in variety
Vorskla – 60,8 and in variety Elena 53,6 kg/ha at the seeding rate of 800 thousand seeds/ha. The increase of the seeding rate up to 800 thousand seeds/ha in
the researched sorts provides the highest yield capacity of soybean – 3,20—3,39
t/ha.

Serevetnik E. V. Influence of the terms of foliar nutrition on soybean
yields in conditions of the right-bank Forest-Steppe of Ukraine // Feeds and
Feed Production. – 2011. – Issue 69. – P. 141—146.
The problems of the influence of the terms of foliar nutrition on the yields
of soybean varieties of different maturity in conditions of the right-bank ForestSteppe of Ukraine are considered. High yield capacity of soybean grain in varieties Monada (2,77 t/hectares), Omega Vinnitskaya (2,64 t/hectares) and Femida
(2,54 t/hectares) is noted on the trial plots where two foliar nutritions by the microfertilizer Ecozorph (0,7 l/hectares) in the period of formation of buds and
grain were applied.

Shevnikov M. Y. Peculiarities of soybean growing in conditions of changeable moistening of Ukrainian Forest-Steppe // Feeds and Feed Production. –
2011. – Issue 69. – P. 147—151.
Modern condition and perspectives of soybean growing in conditions of
changeable moistening in the left-bank Forest-Steppe of Ukraine is represented.
The model of soybean growing technology provided 0,27 t/hectare more productivity.
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Demudas G. I., Yamkova V. V. Changes in productivity of cereallegume mixtures for green mass depending on planting density // Feeds and
Feed Production. – 2011. – Issue 69. – P. 152—156.
The results of studies on the influence of density of compatible cereal and
legume crops and their specific composition on the yield of vegetative mass are
stated.

Shevchenko A. M. Microwave treatment as ecologically safe method of
pre-sowing stimulation of soybean seeds // Feeds and Feed Production. – 2011.
– Issue 69. – P. 157—161.
The efficiency of pre-sowing microwave treatment of soybean seeds within the scope of high quality specificity is determined for the increase of laboratory and field germination, density of productive plants per unit of area, indicators
of crop capacity by 14.9-26.4% is determined. This treatment should be used for
pre-sowing disinfection and stimulation of seeds as an alternative use of chemical protectants while growing ecologically safe products.

Grigorchuk N. F. Soybean use in the matter of improving the structure of
sown areas // Feeds and Feed Production. – 2011. – Issue 69. – P. 162—166.
Soya introduction in crop rotation will help the farms to increase the efficiency of field husbandry and to improve field fertility. Characteristics of soybean varieties with sufficient vegetation period bred in the Institute of Oilseed
Crops are given; their cultivation will makes it possible to get stable harvests in
the Steppe of Ukraine.
Borona V. P., Zadorozhny V. S., Karasevych V. V., Shevchuk V. I.
Agroecological substantiation of chemical control in soybean agrocenosis //
Feeds and Feed Production. – 2011. – Issue 69. – P. 167—172.
Peculiarities of herbicide application depending on the specific composition of weed plants are presented. Necessity of adding adjuvant working solution
of herbicides is grounded.

Lebed E. M., Lerinets F. A., Kotsuban A. I., Lyb I. M. Influence of the
system of soil cultivation and fertilization on soybean yield in conditions of the
southern Steppe // Feeds and Feed Production. – 2011. – Issue 69. – P. 173—
180.
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Researches on the influence of the system of soil cultivation and fertilization of soybean yield have shown that embedding of by-products into soil in the
system of chisel tillage is a rational variant in modern economic conditions.

Moysienko V. V. Productivity and feed assessment of grain-legume crops
in agrocenosis of Polissya of Ukraine // Feeds and Feed Production. – 2011. –
Issue 69. – P. 181—188.
Productivity and quality of annual grain-legume crops, particularly fodder
lupine, spring vetch, and soybean in pure sowings and in mixture with oats are
determined as a result of long-term researches. Cultivation of these crops in fodder and field crop rotations provides 5,2-9,9 t/ha of feed units, 0,6-1,4 t/ha of digestible protein, and in the soil a positive balance of humus and nutritious elements is kept.

Hurtovy Y. A. Foundations of ecologically balanced intensification of
soybean cultivation technology in conditions of the right-bank Forest-Steppe of
Ukraine // Feeds and Feed Production. – 2011. – Issue 69. – P. 189—194.
Modern market relations give rise to necessity of agricultural producers to
develop technological methods that will facilitate formation of high yields of
ecologically safe products having low level of resource and energy costs. Soybean cultivation using the technology that has such elements as presowing seed
treatment, inoculation, foliar nutrition at the phase of budding and seed filling
and using intensive system of plant protection provides fulfillments of the requirements.

Zhukov V. P., Kulyk M. F., Pidlubna T. O., Oliynik I. A. Technological peculiarities of joint ensilage of corn and soybean // Feeds and Feed Production. – 2011. – Issue 69. – P. 195—199.
The results of technological and feeding trials on the increase of protein
value of corn and soybean silages are given. Ways of protein conversion in silage while applying difficult quantities of soybean green mass are shown.

Chornolata L. P., Zaparnyuk V. I., Galemba T. M., Gerasymenko Z. I. Soybean seed as a valuable source of amino acids for animal organism
// Feeds and Feed Production. – 2011. – Issue 69. – P. 200—204.
Soybean seed preference over other feeds is caused not only by high protein content by its quality – amino acid composition as well.
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Kylymnyuk A. I. Application of full-fat extruded soybean in combination
with AVMKK “Zhyvyna” in pig feeding // Feeds and Feed Production. – 2011.
– Issue 69. – P. 205—208.
The results of researches on the increase of the efficiency of application of
full-fat extruded soybean in pig feeding in combination with AVMKK “Zhyvyna” are represented.

Zaets A. Culinary and organoleptic qualities of pork while feeding thermally and chemically processed grain of soya and faba beans// Feeds and Feed
Production. – 2011. – Issue 69. – P. 209—212.
Results of researches have shown that feeding to pigs of grain of soybean
and faba beans treated by the technology developed by Feed Research Institute
of NAAS had positive effect on pork quality. The muscular tissue of animals
was characterized by the highest tasting assessment, the best technological
qualities, smaller content of fatty tissue that reduced its caloricity on the requirement of the modern consumer.

Babych-Poberezhna A. A. Soybean and soybean products at the world
market // Feeds and Feed Production. – 2011. – Issue 69. – P. 213—216.
Results of the market research of soybean and soybean products for 50year period are stated, their market development is analyzed: volumes of export
and import, prices, major marketing channels, countries – exporters and importers. Growth of financial earnings and expenses of the main countries is analyzed.

Rybachenko O. N. Peculiarities of soybean production in Ukraine //
Feeds and Feed Production. – 2011. – Issue 69. – P. 217—222.
Results of experiments on the state and peculiarities of soybean production at different agroformations of Ukraine are given. The influence of growth of
soybean cultivation concentration on the indices of its economic efficiency is
determined.
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Вітаємо з ювілеєм!
Академіку А. О. Бабичу – 75

Відомому українському вченому в галузі
селекції, рослинництва і
кормовиробництва, доктору сільськогосподарських наук, професору,
академіку НААН, Російської академії сільськогосподарських наук,
Міжнародної академії
аграрної освіти, почесному професору Дніпропетровського і Подільського аграрних університетів,
Полтавської
державної аграрної академії, почесному доктору наук Інституту
землеробства НААН,
одному з фундаторів
НААН, в числі перших обраному її дійсним членом Анатолію
Олександровичу Бабичу
75 років.
виповнилося
Він голова Експертної
ради по кормових культурах Державної служби по сортовипробуванню сільськогосподарських культур України.
Народився 6 серпня 1936 р. в мальовничому селі Павлівка Васильківського
району на Дніпропетровщині. Війна забрала батька – Олександра Івановича Бабича, мати – Антоніна Афанасіївна – у важкі повоєнні роки виховала двох дітей.
Успішно закінчив Павлівську середню школу, з відзнакою – Дніпропетровський
державний аграрний університет. Працював дільничним і головним агрономом
господарства «Павлівське». Навчався в аспірантурі ВНДІ кукурудзи, де працював молодшим і старшим науковим співробітником, вченим секретарем, завідувачем лабораторії кормових культур. Кандидатську дисертацію захистив у

ВНДІ кормів ім. В. Р. Вільямса на тему «Продуктивність змішаних посівів
кукурудзи і цукрового сорго на силос у залежності від сортового складу компонентів» (1965 p.), докторську – Ставропольському аграрному університеті на тему
«Особливості технології вирощування сої в північному Степу України» (1979 р.).
Він перший доктор сільськогосподарських наук по культурі сої в Україні. У 1980—
2001 pp. – директор Інституту кормів НААН (м. Вінниця). З 2001 р.– радник
дирекції, завідувач відділу селекції і технології вирощування сої і зернових бобових
культур.
За 50 років наукової діяльності академік А. О. Бабич вніс великий вклад селекцію і насінництво, рослинництво й кормовиробництво. Він – відомий селекціонер країни, під його керівництвом і за безпосередньою участю сформовано цінний
вихідний селекційний матеріал, розгорнуто селекцію і насінництво традиційних,
нових і малопоширених культур в Інституті кормів НААН, створено нове покоління високоурожайних сортів зернобобових, кормових та інших культур. Вивчає біологію розвитку сої, працює над створенням нових сортів цієї культури і на
цій основі над удосконаленням насінництва і сортової технології. Винахідник
СРСР.
За його безпосередньою участю набула розвитку селекція і насінництво зернобобових і кормових культур в країні. В Інституті кормів НААН ним засновано селекцію і розробку сортової технології вирощування сої і зернобобових культур, одержала розвиток селекція кормових, виховані наукові кадри вищої кваліфікації. Ним створено відділ селекції і технології вирощування зернобобових культур
з двома лабораторіями: 1) селекції сої і зернобобових культур (завідувач кандидат
сільськогосподарських наук С. В. Іванюк); 2) сортової технології вирощування зернобобових культур (завідувач кандидат сільськогосподарських наук С. Я. Кобак). У
цей час приймає на роботу у лабораторію селекції кормових культур селекціонерів
кандидатів наук В. Д. Бугайова і Л. П. Щербину, його аспіранти С. В. Іванюк,
В. В. Каправий, О. В. Барвінченко захищають кандидатські дисертації по селекції, докторські дисертації по сортовій технології і рослинництву – Ф. Ф. Адамень,
В. Ф. Петриченко, М. І. Бахмат, Е. Р. Ермантраут, А. В. Черенков, С. В.
Красненков, А. Г.Дзюбайло, І. Ф. Підпалий, В. Т. Маткевич, О. Л. Кирилеску,
Я. І. Мащак, В. В. Мойсієнко, М. Я. Шевніков і ін.; кандидатські – М. З. Дідик,
А. А. Грабовський, Л. А. Сичиков, В. В. Смолянінов, Т. О. Болоховська, Н. Я.
Гетьман, О. В.Дєдов, О. В. Князюк, Н. Ф. Волинець, М. О. Остапчук, С. П .
Медвідь, М. О. Дробітько, С. І. Колісник, В. В. Карасевич, О. М.Венедиктов,
Н. М. Петриченко, В. Г. Липовий, Т. В. Дробітько, М. Л. Новохацький, М. І.
Блащук, О. М. Бахмат, Ж. А. Молдаван, В. О. Оліфірович та ін.
А. О. Бабич – автор 90 створених сортів і гібридів сільськогосподарських культур, занесених до Державного реєстру сортів рослин України. Нові сорти сільсь-

когосподарських культур, створені в інституті, висівають на значних площах в
Україні та за її межами.
Він 21 рік працював директором Інституту кормів НААН. Цей період
був досить продуктивним у роботі наукового колективу: створено сучасну матеріально-технічну базу, розроблено стратегію наукових досліджень, проведено теоретичні дослідження в галузі селекції і насінництва, створено багато нових високопродуктивних сортів, розроблено для них адаптовану сортову технологію, одержано
важливі результати. Завдяки цьому Інститут кормів набув статусу головного
наукового центру країни в системі НААН в галузі селекції і насінництва зернобобових і кормових культур, кормовиробництва, віднесений до провідних наукових
установ країни.
Важливі результати отримано вченим і його науковою школою із розробки
адаптивної сортової технології вирощування зернобобових, зернофуражних і кормових культур. Коло його інтересів включає дослідження глобального процесу земельних, продовольчих і кормових ресурсів, забезпеченість країн і континентів продовольством. Досліджує вплив засухи на варіювання виробництва урожайності і виробництва зерна і кормів. Важливий вклад його у дослідження білкової проблеми,
фотосинтезу і біологічної фіксації азоту бобовими культурами. Ним проведено
значну роботу щодо вирощування насіння нових сортів. За його ініціативою створено експериментальний полігон нових сортів і гібридів сої і укурудзи, гороху, який
щороку відвідувало 1,5–2 тисячі фахівців різних регіонів.
Вченим заснована відома в країні наукова школа по селекції, рослинництву і
кормовиробництву. Під його керівництвом підготовлено 15 докторів наук (серед
них 10 академіків і членів-кореспондентів) і 40 кандидатів наук. Працював головою
спеціалізованої вченої ради при Інституті кормів НААН, член спеціалізованих
вчених рад Інституту землеробства НААН, Вінницького, Подільського аграрних університетів, редакційних колегій журналів «Вісник аграрної науки», «Кормопроизводство», «Тваринництво», «Корми і кормовиробництво», збірників наукових праць.
За результатами досліджень одержав 140 патентів і авторських свідоцтв.
Самостійно і в співавторстві опублікував 1095 наукових і популярних праць, з них
30 монографій і книг, 111 – за рубежем. Автор 5-ти видань «Наукових основ агропромислового виробництва в зоні Степу України».
Наукові заслуги ученого широко відомі в Україні і за її межами. Про високе
визнання вкладу А. О. Бабича в аграрну науку і практику свідчить обрання його
дійсним членом Національної академії аграрних наук України, ВАСГНІЛ,
РАСГН, Міжнародної академії аграрної освіти, президентом Українського відділення МААО, Української соєвої асоціації, двічі визнавався Людиною року в
США, а також відзначення його високими державними нагородами: орденами

Трудового Червоного Прапора, «За заслуги» III ст., «За заслуги» II ст., «Золота Зірка» (Кембридж, Англія), «За заслуги» (Великобританія), медалями «За
трудову доблесть», «За доблесну працю», «Ветеран праці», Міжнародною нагородою Американської соєвої асоціації, Почесною грамотою Верховної Ради України
«За заслуги перед українським народом», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесними грамотами МСГ СРСР і Міністерства АП і продовольства України, дипломами ВДНГ СРСР і України, відзнаками місцевої влади
і академічної аграрної науки. Він лауреат Державної премії СРСР, премії
НААН «За видатні досягнення в аграрній науці», рейтингу «Золота фортуна».
Обирався депутатом обласної ради, членом обкому і райкому компартії. Сукупно
має особливі заслуги перед державою.
Результати наукової роботи академіка А. О. Бабича відзначали Перший
президент України Л. М.Кравчук (1992, 1996), другий Президент України Л. Д.
Кучма (1997, 2001), Прем’єр-міністр України В. Ф. Янукович (2006), Голова Верховної Ради України В. М. Литвин (2010), Президент НАН України Б. Є.
Патон (2006), Президенти НААН О. О. Созінов (2001), М. В.Зубець (2001, 2003),
Президент РАСГН Г. О Романенко (2006).
Про вітчизняне і світове визнання А. О. Бабича свідчить те, що його ім'я
занесено до енциклопедичних довідників «Міжнародний довідник видатних лідерів
XX століття» (США), «Міжнародний біографічний довідник» (Кембридж),
«1000 впливових лідерів світу» (США), «Енциклопедія сучасної України», «Золота книга ділової еліти України», «Хто є хто в Україні», «Нові імена», «Імена
України», «Українська академія аграрних наук», «Российская академия сельскохозяйственных наук», «Агропромисловий комплекс України». За ґрунтовні наукові
дослідження і опубліковані праці одержав Лист-подяку і благословення від Папи
Римського Іоанна Павла ІІ (2001).
Редакційна колегія збірника «Корми і кормовиробництво».
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