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Представлено результати досліджень з видового складу бур'янів 
в посівах сої і біологічної ефективності застосування сучасних 
гербіцидів при різних рівнях мінерального живлення. 
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Вступ. Соя – головна білково-олійна культура світового 

землеробства. У ній сконцентровано найцінніші властивості всього 
рослинного світу. В насінні сої міститься: 38-42% білка, 18-23% 
жиру, 25-30% вуглеводів, ферменти, вітаміни, мінеральні речовини. 
За обсягами виробництва і використання їй належить перше місце в 
світі як серед високобілкових, так і серед олійних культур [1]. 

При недостатньому захисті посівів від бур'янів зниження 
продуктивності сільськогосподарських культур суцільного способу 
сівби може досягти 30-50%, а широкорядних посівів до 40-80% і 
більше від можливого рівня урожайності [2]. 

Регулярне застосування гербіцидів з однаковим механізмом 
токсичної дії на рослини призводить до сформування резистентних 
популяцій бур'янів, які можуть успішно протистояти такому 
хімічному тиску. Наприклад, в Україні сьогодні на орних землях 
масовими стають популяції Echinochloa crus-galli (L.), Pal. Beauv, що 
стійкі до дії гербіцидів ацетохлорів [3]. 

Найкращий ефект від застосування гербіциду Хармоні для 
знищення бур'янів спостерігається при додаванні до робочого 
розчину неіонної поверхнево-активної речовини (ПАР), яка має 
назву Тренд 90. Особливо слід використовувати ПАР у посушливих 
умовах, що на 30% збільшує ефективність препарату [4,5]. 

Мета досліджень - вивчити видовий склад бур'янів на 
посівах сої при різних рівнях мінерального живлення для 
ефективного контролю їх кількості. 

Завданням досліджень було вивчення ефективності 
застосування ґрунтових і посходових гербіцидів для знищення 
різних видів бур'янів при інтегрованій і ресурсоощадній системі 
захисту сої. 

Матеріал і методи досліджень. Досліди виконувались на 
Вінницькій ДСГДС упродовж 2006-2008 рр. в лабораторії 

207



Науково‐технічний бюлетень Інституту олійних культур УААН, № 14, 2009: 207‐211 

© В.В. Плотніков, В.Г. Гильчук, М.Б. Гуменний, В.О. Наконечний 

 

землеробства і рослинництва за загальноприйнятими методиками. 
Ґрунт дослідного поля – сірий опідзолений суредньосуглинковий за 
механічним складом з такими показниками орного шару: вміст 
гумусу – 2,0-2,2%;  РН (сольове) – 5,2-5,4; гідролізованого азоту (за 
Корнфілдом) - 8,0-8,4 мг; рухомого фосфору (за Чириковим) – 15,0-
15,8 мг і обміного калію - 12,0-12,4 мг на 100 г ґрунту. 

У дослідах вивчали дію і взаємодію двох факторів: А- 
система захисту; В – система удобрення. Співвідношення цих 
факторів 2 : 4. Система удобрення наведена в таблиці 1. 

Фосфорні і калійні добрива під сою вносили під основний 
обробіток ґрунту, а азотні - навесні під передпосівну культивацію. 
Інокуляцію насіння азотфіксуючими штамами мікроорганізмів 
проводили в день посіву. 

У варіантах досліду застосовували дві системи захисту 
рослин сої від бур'янів: 1- інтегрована  (ґрунтові + посходові 
гербіциди); 2- ресурсоощадна (посходові гербіциди). 

Сорт сої Устя. Спосіб сівби – суцільний. Сіяли в першій 
декаді травня. Норма висіву – 800 тис. схожих насінин на 1 га. 
Попередник – озима пшениця. Площа облікової ділянки - 30 м2, 
повторність досліду - чотириразова. Розміщення ділянок 
систематичне у чотири яруси.  

Погодні умови в 2006-2008 роках були сприятливими для 
росту й розвитку рослин сої. Гідротермічні умови на період внесення 
ґрунтових гербіцидів дещо відрізнялись по роках. Так, в 2006 році в 
травні місяці ГТК становив 1,4, в 2007 році ГТК - 0,4 і в 2008 році 
ГТК - 1,0. За достатнього зволоження ґрунту в 2006 і 2008 роках 
біологічна ефективність застосування ґрунтових гербіцидів 
становила 75-95% проти 60-65% в 2007 році. 

Обліки забур’янення та ефективність дії гербіцидів 
проводили за загальноприйнятими методиками [6].  

На посівах сої за умов інтенсивного захисту  вносили 
гербіциди Харнес - 90% к.е. нормою 2,5 л/га, Хармоні - 75% в.г. – 8 
г/га + (ПАР), Тренд - 90-200 г/га і Пантера - 4 к.е., а 
ресурсоощадного Хармоні – 8 г/л + (ПАР), Тренд - 90-200 г/га і 
Пантера, 4 к.е. – 1 л/га. Гербіцид Пантера в дозі 1 л/га за 
інтегрованого захисту вносили в 2007-2008 роках при недостатній 
ефективності ґрунтового гербіциду. 

Результати досліджень та їхнє обговорення. При 
визначенні видового складу бур'янів було виявлено 14 видів: мишій 
сизий (Setaria glauca L.), плоскуха звичайна (Echinochloa crus             
galli L.), пирій повзучий (Agropyrum repens L.), щириця розлога 
(Amaranthus retroflexus L.), лобода біла (Chenopodium album L.), 
грицики звичайні (Capsella bursa – pastoris L.), суріпиця звичайна 
(Barbarea vulgaris R.Br.), осот жовтий (Sonсhus arvensis L.), берізка  
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польова (Convolvulus arvensis L.), талабан польовий (Thlaspi               
arvense L.), зірочник середній (Stellaria media L.), підмаренник 
чіпкий (Galium aparine L.), молочай лозяний (Euphorbia virgata W.K.), 
спориш звичайний (Polygonum aviculare L.) [5,7]. Чисельність 
бур'янів на дослідних ділянках становила 215-250 шт/м2. 

У дослідженнях за 2006-2008 роки інтегрована система 
захисту посівів сої мала перевагу за кількістю знищених бур'янів над 
ресурсоощадною (табл.1). За умов застосування інтегрованої 
системи захисту посівів сої біологічна ефективність гербіцидів проти 
всіх видів бур'янів була 93%, злакових – 98% і дводольних – 84-85%; 
за ресурсоощадної системи захисту відповідно 87-88%, 93 % і 78-
79%. Застосування інтегрованої системи захисту посівів культури у 
порівнянні з ресурсоощадною забезпечило додаткове отримання 
0,33-0,38 т/га насіння сої в залежності від рівня мінерального 
живлення (табл. 2). 

Таблиця 2 
Урожайність насіння сої залежно від системи захисту посівів від 

бур'янів при різних рівнях міняльного живлення, т/га 
(середнє, 2006-2008 рр.) 

Система удобрення 
(фактор В) 

Система захисту (фактор А) 

ресурсоощадна інтегрована +/- 
1. Інокуляція (Фон) 1,36 1,69 +0,33 

2. Фон + P60K60 2,07 2,42 +0,35 
3. Фон + N30P60K60 2,49 2,86 +0,37 
4. Фон + N45P60K60 2,77 3,15 +0,38 

    НІР05 т/га А-0,11, В – 0,16, АВ – 0,22 
 

Результати досліджень свідчать, що варіанти технологій, які 
передбачають інокуляцію насіння азотфіксуючими 
мікроорганізмами та внесення фосфорно-калійних добрив Р60К60 

забезпечують врожайність зерна сої на рівні 2,42 т/га за інтегрованої 
системи захисту рослин та 2,07 т/га - за ресурсоощадної, що 
відповідно на 0,73 і 0,71 т/га більше, ніж у варіантах без добрив. За 
умов поєднання інокуляції насіння азотфіксуючими 
мікроорганізмами з системою удобрення N30Р60К60, рівень 
врожайності зерна сої становить 2,86 т/га за інтегрованого захисту та 
2,49 т/га - за ресурсоощадного, що на 1,17 і 1,13 т/га більше, ніж без 
добрив. Найбільшу врожайність зерна сої – 3,15 т/га забезпечила 
технологія, яка передбачає: інтегровану систему захисту, інокуляцію 
насіння азотфіксуючими мікроорганізмами та внесення мінеральних 
добрив  N45Р60К60. 

Висновки. У дослідженнях за 2006-2008 роки інтегрована 
система захисту рослин сої від бур'янів мала перевагу над 
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ресурсоощадною як за кількістю знищених бур'янів, так і за рівнем 
врожайності зерна. Інтегрована система захисту рослин сої від 
бур'янів забезпечила додаткове отримання з 1 га 0,33-0,38 тон 
насіння сої. 

За результатами досліджень була розроблена інтенсивна 
технологія вирощування сої в зоні Центрального Лісостепу України, 
що передбачає інтегровану систему захисту рослин, внесення 
N45P60K60 та інокуляцію насіння азотофіксуючими мікроорганізмами 
і забезпечує отримання врожайності насіння на рівні 3,15 т/га. 
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