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УДК 633.34:661.163.6

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОСІВІВ СОЇ ЗА РОЗДІЛЬНОГО 
ТА ІНТЕГРОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПРЕПАРАТУ, 

РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН І ГЕРБІЦИДУ

Ю. І. Івасюк,1аспірант 
Уманський національний університет садівництва

У статті представлено результати досліджень з формування зер-
нової продуктивності посівів сої і якості зерна за посходового внесен-
ня гербіциду Фабіан (90‒110 г/га) роздільно і в сумішах з регулятором 
росту рослин Регоплант (50 мл/га) на фоні передпосівної обробки 
насіння мікробіологічним препаратом Ризобофіт (100 мл/т) з регуля-
тором росту рослин Регоплант (250 мл/т). Встановлено, що найвищу 
продуктивність і якість зерна посіви сої формують за інтегрованого 
використання гербіциду Фабіан у нормі 90 г/га з регулятором росту 
рослин Регоплант (50 мл/га), внесених по фону передпосівної оброб-
ки насіння (Ризобофіт 100 мл/т + Регоплант 250 мл/т).

Ключові слова: соя, гербіцид, регулятор росту рослин, мікробіо-
логічний препарат, урожайність, вміст білків, вміст олії.

Постановка проблеми. Однією з найрентабельніших куль-
тур у сільськогосподарському виробництві як України, так і 
світу, є соя, площі посівів якої з кожним роком зростають [1, 
с.108]. Проте важливою умовою збільшення валових зборів сої 
є підвищення її врожайності та покращення якості зерна, зо-
крема вмісту в ньому білків і олії [2, с.105]. 

Аналіз актуальних досліджень. Зважаючи на слабку кон-
курентну здатність сої до бур’янів, особливо на початкових фа-
зах росту й розвитку [3, с.109], невід’ємним елементом сучасних 
технологій її вирощування є застосування гербіцидів. Водночас 
соя належить до симбіотичних культур, у формуванні врожаю 
якої велике значення має фіксація атмосферного азоту бакте-
ріями інокулянтів [4, с.4]. Позитивний вплив на формування 
симбіотичного апарату сої за інтегрованого застосування мі-
кробіологічного препарату, регулятора росту рослин і гербіциду, 
встановлений нами у попередніх дослідженнях [5, с.15]. Разом з 
тим важливим було простежити інтегровану дію досліджуваних 
препаратів у різних комбінаціях і нормах застосування на про-
дуктивність рослин сої і якість одержаного врожаю.

© Івасюк Ю.І., 2016
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Метою роботи було вивчення впливу різних норм гербі-
циду Фабіан, внесених на фоні мікробіологічного препарату 
Ризобофіту, за різних способів використання регулятора росту 
рослин Регоплант на продуктивність сої і якість її зерна.

Досліди закладали в умовах дослідного поля Уманського 
НУС у триразовому повторенні систематичним методом впро-
довж 2013-2015 рр. У посівах сої сорту Романтика вивчали роз-
дільну та інтегровану дію гербіциду Фабіан WG (імазетапір, 450 
г/кг + хлорімурон-етил, 150 г/кг), обприскування яким прово-
дили у фазу 2-3-х справжніх листків культури у нормах 90, 100 
та 110 г/га. Регулятор росту рослин Регоплант (збалансована 
композиція біологічно активних сполук: амінокислот, аналогів 
фітогормонів, олігосахаридів, жирних кислот, хелатних і біоген-
них мікроелементів) використовували в нормах 250 мл/т (для 
обробки насіння перед сівбою) та 50 мл/га (для посходового 
внесення). Ризобофіт (бактеріальна суспензія для інокуляції на-
сіння сої Bradyrhizobium japonicum штам М8 титр 3х109 жит-
тєздатних бактерій на г препарату) застосовували для обробки 
насіння перед сівбою в нормі 100 мл/т насіння. Детальну схему 
досліду, норми застосування та способи внесення препаратів 
наведено в таблиці.

Урожай збирали поділянково, суцільним способом з пере-
рахунком на стандартну вологість та гектарну площу [6, с.413-
428]. Вміст у зерні сої білків і олії визначали з використанням 
аналізатора Infratec 1241 (Standart) згідно з інструкцією [7]. По-
рівняння вмісту білків і олії в зерні сої проводили згідно з ви-
могами стандарту ДСТУ 4964: 2008 [8, с.4].

Викладення основного матеріалу. У результаті прове-
деного аналізу (таблиця 1) встановлено, що урожайність сої в 
досліді формувалась залежно від комбінування досліджуваних 
препаратів за їх використання. Так, у варіанті без застосування 
препаратів (контроль І) урожайність сої сформувалась на рівні 
1,31 т/га, водночас за проведення ручних прополювань упро-
довж вегетаційного періоду (контроль ІІ) вона зросла відносно 
контролю на 44%, що є наслідком повної відсутності конкурен-
ції з боку бур’янів. 
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Таблиця 1
Урожайність і якість зерна сої за використання гербіциду 

Фабіан, регулятора росту рослин Регоплант та мікробіологічного 
препарату Ризобофіт (середнє за 2013-2015 рр.)

Варіант досліду
Урожайність, 

т/га
Маса 1000 
насінин, г

Вміст у зерні, % на суху 
речовину

білків олії

Без застосування 
препаратів (контроль І) 1,31 139,7 32,3 20,4

Ручні прополювання 
упродовж вегетаційного 
періоду (контроль ІІ) 1,89 144,1 32,6 22,7

Регоплант 50 мл/га 1,74 146,6 32,8 21,0

Фабіан 90 г/га 1,98 148,0 33,1 21,4

Фабіан 100 г/га 1,92 146,3 32,8 21,8

Фабіан 110 г/га 1,88 145,5 32,9 21,9

Фабіан 90 г/га + Регоплант 
50 мл/га 2,07 149,7 33,4 20,1

Фабіан 100 г/га + 
Регоплант 50 мл/га 2,03 148,2 33,2 20,4

Фабіан 110 г/га + 
Регоплант 50 мл/га 2,06 147,4 33,2 20,9

Ризобофіт 100 мл/т + 
Регоплант 250 мл/т (фон) 1,70 146,0 33,4 24,8

Фон + Регоплант 50 мл/га 1,92 156,9 33,5 24,6

Фон + Фабіан 90 г/га 2,04 156,3 33,8 23,3

Фон + Фабіан 100 г/га 2,00 154,2 33,7 23,5

Фон + Фабіан 110 г/га 1,98 154,0 33,6 23,2

Фон + Фабіан 90 г/га + 
Регоплант 50 мл/га 2,20 158,1 34,1 22,2

Фон + Фабіан 100 г/га + 
Регоплант 50 мл/га 2,18 157,2 33,9 22,0

Фон + Фабіан 110 г/га + 
Регоплант 50 мл/га 2,14 157,0 33,8 22,1

НІР05 0,041‒0,18 4,5‒8,1 0,2‒0,6 0,2‒0,4

За використання в посівах сої регулятора росту рослин Ре-
гоплант (50 мл/га) рівень врожаю відносно контролю І зріс на 
33%, а за внесення цього ж регулятора росту рослин на фоні 
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передпосівної обробки насіння Ризобофітом 100 мл/т і Рего-
плантом 250 мл/т – на 47%. 

За внесення у посівах сої гербіциду Фабіан у нормах 90-
110 г/га урожайність культури у порівнянні з контролем І 
зросла на 51-43% відповідно. Разом з тим застосування тих 
же норм гербіциду за обробки насіння перед сівбою суміш-
шю Ризобофіту (100 мл/т) й Регопланту (250 мл/т) забезпечило 
зростання урожайності на 56-53%. За інтегрованого застосу-
вання гербіциду Фабіан у нормах 90-110 г/га з регулятором 
росту рослин Регоплант 50 мл/га прибавка врожаю до контр-
олю І склала 51-43% відповідно. Слід зауважити, що рівень 
урожаю за дії гербіциду у нормах 100 і 110 г/га в порівнянні 
до норми 90 г/га був нижчим, очевидно, це можна пояснити 
початковим стресовим впливом даних норм гербіциду на рос-
лини [9, с.22].

Найвища врожайність сої в середньому за 2013-2015 рр. 
формувалася під впливом використання гербіциду Фабіан, 
внесеного в нормах 90-110 г/га на фоні обробки насіння пе-
ред сівбою Ризобофітом (100 мл/т) і Регоплантом (250 мл/т), де 
перевищення до контролю І складало 56-53%, та за дії тих же 
норм Фабіану, внесеного по фону (Ризобофіт 100 мл/т + Рего-
плант 250 мл/т) у бакових сумішах із Регоплантом – 73-66%. 

Одержані експериментальні дані щодо врожайності сої 
свідчать про вплив на її формування багатьох чинників: з од-
ного боку, за обробки насіння мікробіологічним препаратом 
Ризобофіт 100 мл/т у суміші з регулятором росту рослин Ре-
гоплант 50 мл/т відбувається активізація симбіотичної сис-
теми рослин, внаслідок якої покращується азотне живлення 
[5, с.14-15], з другого боку, використання в посівах гербіциду 
забезпечує знищення сегетальної рослинності, що конкурує з 
рослинами сої за головні елементи живлення, а застосування 
регулятора росту рослин Регоплант 50 мл/га сприяє форму-
ванню культурою більш потужної біомаси і площі листкового 
апарату, які є одним із визначальних чинників у формуванні 
продуктивності посівів. 
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Окрім урожайності, важливим було простежити вплив до-
сліджуваних препаратів на формування якості зерна, зокрема 
маси 1000 насінин та вмісту в зерні білків і олії. 

Встановлено, що маса 1000 насінин сої під дією гербіциду 
Фабіан у нормах 90=110 г/га склала 148,0=145,5 г і збільшува-
лася проти контролю І на 6-4%. Внесення Регопланту в посівах 
сої сприяло зростанню маси 1000 насінин проти контролю І 
на 5%. За використання гербіциду Фабіан у тих же нормах на 
фоні обробки насіння Ризобофітом (100 мл/т) і Регоплантом 
(250 мл/т) у суміші з регулятором росту Регоплант (50 мл/га) 
маса 1000 насінин сої перевищила контроль І на 12,4=11,6% 
відповідно. Передпосівна обробка насіння сумішшю мікробіо-
логічного препарату Ризобофіт (100 мл/т) з регулятором росту 
рослин Регоплант (250 мл/т) сприяла збільшенню маси 1000 
насінин на 4%. Разом з тим найвищі показники маси 1000 на-
сінин було відмічено у варіантах інтегрованого застосування 
гербіциду Фабіан у нормах 90=110 г/га з регулятором росту 
рослин Регоплант на фоні передпосівної обробки насіння Ри-
зобофітом (100 мл/т) й Регоплантом (250 мл/т), де перевищен-
ня до контролю І складало 13=12%.

Аналіз вмісту білків і олії в зерні сої, показав, що у варіантах 
з внесенням Фабіану в нормах 90, 100 та 110 г/га вміст білків 
складав 32,9; 32,8 і 33,1% відповідно за вмісту в зерні олії 21,4; 
21,8 та 21,9%. За використання тих же норм Фабіану сумісно 
з Регоплантом у нормі 50 мл/га вміст білків був на рівні 33,4; 
33,2 і 33,2%, олії – 20,1; 20,4 і 20,9% при 32,3 і 20,4% у варі-
анті без застосування препаратів. Тобто, по відношенню до 
контролю І вміст у зерні сої білків у варіантах досліду Фабіан 
90, 100 та 110 г/га збільшився на 0,8; 0,5 та 0,6%, у той час як 
у відповідних варіантах досліду із сумісним застосуванням з 
регулятором росту рослин – на 1,1; 0,9 і 0,9% на суху речовину. 
Одержані дані дають підставу стверджувати, що формування 
вищого вмісту білків і олії у варіантах досліду із застосуван-
ням досліджуваних препаратів є результатом створення більш 
сприятливих умов для проходження у рослинах сої фізіолого-
біохімічних процесів та мікробіологічних – у ґрунті. 
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Передпосівна обробка насіння сумішшю мікробіологічного 
препарату Ризобофіт 100 мл/т з регулятором росту рослин Ре-
гоплант – 250 мл/т сприяла зростанню вмісту в зерні білків на 
1,1%, а олії – на 1,2% сухої речовини. Внесення гербіциду Фа-
біан у нормі 90-110 г/га із проведенням передпосівної оброб-
ки насіння Ризобофітом (100 мл/т) і Регоплантом (250 мл/т) 
сприяло збільшенню вмісту білків на 1,5-1,3%, олії – на 2,9-
2,8%. Найвищу якість зерна сої було відмічено у варіанті до-
сліду Фабіан 90 г/га + Регоплант 50 мл/га, внесених по фону, 
що складало 34,1 та 22,2%, або у відсотковому вираженні пе-
ревищувало вміст білків у контролі І на 1,7%, олії – на 1,8% 
сухої речовини відповідно. Одержані нами дані узгоджуються 
з даними інших вчених, які зазначають, що формування по-
казника білковості зерна визначається не тільки дією дослі-
джуваних препаратів і умовами вирощування культури, але й 
залежить від сортового генотипу [10, с.253].

Висновки і перспективи подальших досліджень. Та-
ким чином, інтегроване внесення у посівах сої гербіциду Фа-
біан (90 г/га) у суміші з регулятором росту рослин Регоплант 
(50 мл/га) на фоні передпосівної обробки насіння Ризобофітом 
(100 мл/т) й Регоплантом (250 мл/т насіння) сприяє форму-
ванню найвищої врожайності культури (2,2 т/га) з одночас-
ним зростанням якісних показників зерна (на 1,7% – вмісту 
білків, на 1,8% – вмісту олії), що є свідченням активізації про-
ходження у рослинах і ґрунті низки біологічних процесів, які 
лежать в основі формування продуктивності посівів.
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Ю. И. Ивасюк. Продуктивность посевов сои при раздельном и инте-
грированном применении микробиологического препарата, регулято-
ра роста растений и гербицида.

В статье представлены результаты исследований формирования зерно-
вой продуктивности посевов сои и качества зерна при внесении по всходам 
культуры гербицида Фабиан (90-110 г/га) раздельно и в смесях с регулятором 
роста растений Регоплант (50 мл/га) на фоне предпосевной обработки семян 
микробиологическим препаратом Ризобофит (100 мл/т) с регулятором роста 
растений Регоплант (250 мл/т). Установлено, что наивысшую продуктивность 
и качество зерна посевы сои формируют при интегрированном использовании 
гербицида Фабиан в норме 90 г/га с регулятором роста растений Регоплант (50 
мл/га), внесенных по фону предпосевной обработки семян (Ризобофит 100 мл/т 
+ Регоплант 250 мл/т).

Ключевые слова: соя, гербицид, регулятор роста растений, микробио-
логический препарат, урожайность, содержание белков, содержание жира.

Y. Ivasiuk. Productivity of soybean crops under separated and 
integrated applications of microbiological substance, plant growth 
regulator and herbicide.

The article shows the results of the research on the formation of grain 
productivity of soybean crops and grain quality under applying of “Fabian” herbicide 
(90-110 g/ha) while growing separately and together with plant growth regulator 
“Regoplant” (50 ml/ha). Before sowing seeds were treated with “Ryzobofi t” 
microbiological substance (100 ml/t) and plant growth regulator “Regoplant” (250 
ml/t). It was found that soybean crops form the highest productivity and grain quality 
under integrated use of “Fabian” herbicide (90 g/ha) with plant growth regulator 
“Regoplant” (50 ml/ha) applied before sowing in seed treatment (“Ryzobofi t” 100 
ml/t + “Regoplant” 250 ml/t).

Key words: soybean, herbicide, plant growth regulator, microbiological 
agent, crop capacity, protein content, oil content.
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