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У статті наведено результати досліджень щодо вивчення 
впливу способу сівби та норми висіву насіння на формування 
показників виживаності рослин сої та їх густоти перед збиранням.
Встановлено значний вплив цих факторів на густоту рослин перед 
збиранням, яка найвищою була на широкорядних посівах із міжряддям 
45 см у поєднанні з нормою висіву насіння – 1,2 млн шт./га.  

Найвищі показники виживаності рослин були на рядкових 
посівах із найменшою нормою висіву насіння – 0,8 млн шт./га. У сої 
сортів Байка і Аннушка у середньому за роками досліджень вони 
становили 83,5 і   83,1 % відповідно.

В усі роки за всіх досліджуваних норм висіву насіння найгірші 
показники виживаності рослин сої обох сортів формувалися на 
широкорядних посівах із міжряддями 70 см. 

З урахуванням впливу погодних умов року, серед 
досліджуваних технологічних факторів більший вплив у мінливість 
виживаності рослин чинили норми висіву. Їхня частка складала 12,2 %, 
тоді як частка способу сівби і сортових особливостей – 8,4 і 6,3 % 
відповідно.

Ключові слова: соя, норма висіву, ширина міжрядь, густота рослин, виживаність, 
погодні умови.

Вступ. Соя – зернобобова культура, яка найстрімкіше поширюється в 
Україні та Світі. Високий попит на неї зумовлений її високим генетичним 
потенціалом продуктивності, найвищим умістом білка порівняно з іншими 
культурами (до 60 %) і високим умістом олії (до 30 %) (Ogurtsov et al 2016).

Аналіз урожайності цієї культури свідчить, що в умовах виробництва її 
потенціал реалізуються не достатньою мірою. Однією з причин цього є 
відсутність індивідуального підходу до вибору норми висіву та способу сівби під 
конкретний сорт, оскільки відомо, що сорти сої досить сильно розрізняються за 
морфобіотипом і мають власні оптимальні параметри розподілу рослин за 
площею живлення (Ogurtsov et al 2018).

Кількість рослин на одиниці площі, які беруть участь у формуванні 
врожаю, значною мірою залежить від погодних умов вегетації (Babich 1998). У 
розріджених посівах не повною мірою використовується потенціал площі, а в 
загущених відмічається висока конкуренція між рослинами через що знижується 
їх виживаність, виникає диференціація за ступенем росту та розвитку і, як 
наслідок, може знижуватися врожайність (Ogurtsov 2008).

Важливою умовою формування високої урожайності будь-якої 
сільськогосподарської культури є дотримання оптимальної норм висіву насіння з 
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урахуванням способу сівби, які разом формують площу живлення рослин і її 
форму (Drobitko A & Drobitko O 2006). Густота посіву і характер розподілу 
рослин по площі живлення у комплексі з погодними умовами спричиняють різні 
конкурентні відносини між ними унаслідок чого частина рослин випадає, що 
відображається на врожайності культури (Babich 1993).

Результати попередніх досліджень (Adamen et al 1995, Bakhmat 2012, 
Shevnikov 2007) свідчать про значний вплив норми висіву і способу сівби на ріст 
і розвиток рослин. Норми висіву насіння разом зі способами сівби визначають 
мікроклімат у посівах, забезпеченість рослин елементами живлення, тривалість 
окремих фаз росту та розвитку, рівень конкуренції між рослинами та зумовлені 
ними показники виживаності рослин (Ogurtsov et al 2018). 

Під час вибору норми висіву та способу сівби слід приймати до уваги, що 
в зріджених посівах урожайність буде меншою, хоч кожна рослина у цьому 
випадку матиме вищу індивідуальну продуктивність. Під час поступового 
загущення посівів урожайність буде зростати до певної межі і досягши 
максимуму, поступово знижуватися через зниження показників виживаності 
рослин і різке зниження їх індивідуальної продуктивності. Тож, як у зріджених, 
так і в загущених посівах відмічається недобір урожаю зерна (Bobro et al 2012).

Враховуючи значний вплив норми висіву та способу сівби на ріст, 
розвиток рослин і рівень конкурентної боротьби між ними, а також беручи до 
уваги індивідуальну реакцію сортів сої на площу живлення і її форму, метою 
нашої роботи було дослідження впливу різних поєднань варіантів цих факторів 
на виживаність та густоту рослин сої сортів різного морфобіотипу.

Матеріал та методи дослідження. Дослідження проводили протягом 
2015–2018 рр. на базі ННВЦ «Дослідне поле» ХНАУ ім. В.В. Докучаєва в 
польовій зернопаропросапній сівозміні кафедри рослинництва відповідно до 
загальноприйнятої методики (Rozhkov et al (eds) 2016).

Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий глибокий важкосуглинковий 
на карбонатному лесі. Уміст гумусу в орному шарі становить 4,4–4,7 %, 
рухомого фосфору – 13,8 мг, калію – 10,3 мг на 100 г ґрунту (Tikhonenko &
Degtyarev 2016).

Багатофакторний дослід закладали методом розщеплених ділянок за 
наступною схемою: фактор А – два сорти сої: Байка і Аннушка (ділянки першого 
порядку); фактор В – три варіанти ширини міжрядь: 15 см, 45 і 70 см (ділянки 
другого порядку); фактор С – п’ять норм висіву насіння  – 0,8 млн шт./га, 0,9, 1,0, 
1,1 і 1,2 млн шт./га (ділянки третього порядку). Повторність – чотириразова.

Підготовка й обробіток ґрунту були загальноприйнятими для регіону 
(Tischenko et al 2015). Статистичну обробку результатів проводили дисперсійним 
аналізом за допомогою пакету програм Microsoft (Rozhkov et al 2016).

Погодні умови за роками досліджень сильно відрізнялися від показників 
кліматичної норми, що дало змогу повніше вивчити вплив норми висіву насіння 
та способу сівби на мінливість виживаності та густоти рослин перед збиранням. 
За температурним режимом і кількістю опадів біологічним вимогам сої більше 
відповідали погодні умови вегетації 2015 і 2016 рр. У 2017 і 2018 рр. 
температурні показники значно перевищували середні багаторічні, що на фоні 
посухи призводило до пригнічування росту та розвитку рослин.

Результати досліджень та їхнє обговорення. Унаслідок впливу 
погодних умов, шкідників, хвороб, бур’янів, конкуренції між рослинами тощо, 
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до початку збирання частина рослин гине і врожайність визначається рослинами, 
що пройшли шлях від сходів до збирання і сформували зерно.

Дослідженнями проведеними на зрошуваних землях Півдня України 
доведено суттєвий вплив густоти рослин на їх виживаність. У розріджених 
посівах (0,4 млн шт./га) виживало більше рослин, ніж у загущених (0,8 млн 
шт./га), де була більша конкуренція між рослинами за світло, вологу та поживні 
речовини. У кінці вегетації за норми висіву насіння 0,4 млн шт./га у посівах 
нараховувалось 0,31–0,36 млн рослин на 1 га, за 0,6 млн шт./га – 0,43–0,51, за   
0,8 млн шт./га – 0,57–0,65 млн шт./га (Netis 2018).

Дослідник Р.А. Рогов також відмічає залежність між нормою висіву 
насіння і виживаністю рослин сої. З її підвищенням від 0,5 до 0,9 млн шт./га 
виживаність рослин сої за рядкового та широкорядного способу сівби 
знижувалася в середньому на 3,0 % (Rogov 2006). 

У наших дослідах більш сприятливі погодні умови для росту та розвитку 
рослин склалися в 2016 р. Достатня кількість опадів протягом вегетації (334 мм) і 
сприятливий температурний режим (середня температура – 19,6 °С) у цей рік 
забезпечили формування більшої їх густоти на момент збирання (табл. 1).

У 2018 р. протягом вегетації сої випало лише 111,7 мм опадів (майже 
втричі менше за показник кліматичної норми), що в поєднанні з високими 
температурами в окремі періоди, сильно погіршувало умови розвитку рослин і 
призводило до загибелі більшої їх кількості порівняно з іншими роками. Так, у 
середньому по досліду, густота рослин сої перед збиранням у 2015, 2016, 2017 і 
2018 рр. становила 70,6 шт/м2, 75,4, 65,4 і 60,2 шт/м2 відповідно.

Незважаючи на значні розбіжності показників густоти рослин перед 
збиранням за роками, закономірності впливу досліджуваних технологічних 
факторів були аналогічними. В усі роки найвищим цей показник був на 
широкорядних посівах із міжряддями 45 см у поєднанні з нормою висіву –
1,2 млн шт./га, а найменшим – на варіантах із нормою висіву – 0,8 млн шт./га в 
поєднанні з міжряддями 70 см.

З підвищенням норми висіву від 0,8 до 1,2 млн шт./га густота рослин сої 
перед збиранням у середньому за роками, сортами та способах сівби зростала на 
52,0 %, що майже відповідає фактичному підвищенню норми висіву – на 50,0 %. 
Разом із тим, за роками досліджень цей показник був різний. Так, у більш 
сприятливих погодних умовах 2015 і 2016 рр. з підвищенням норми висіву від 
0,8 до 1,2 млн шт./га густота рослин перед збиранням збільшувалася на 57,5 і 
54,4 %, а в менш сприятливих 2017 і 2018 рр. – на 49,7 і 45,6 % відповідно.

За умови розширення міжрядь вплив норми висіву насіння на густоту 
рослин перед збиранням зменшувався. Це логічно, оскільки з розширенням 
міжрядь відстань між рослинами за однакової норми висіву зменшується в рази, 
від чого загострюється конкуренція між нами і, як наслідок, їх гине більше. Так, 
у середньому за роками, з підвищенням норми висіву від 0,8 до 1,2 млн шт./га, 
густота рослин сої сорту Байка перед збиранням на посівах із міжряддями 15, 45 
і 70 см зменшувалася на 56,0 %, 52,0 і 50,5 %, сорту Аннушка – на 53,0 %, 52,9 і 
48,0 % відповідно.

Серед досліджуваних факторів, найменше на густоту рослин перед 
збиранням впливали сортоособливості. Різниця між сортами за цим показником у 
2015, 2016, 2017 і 2018 рр. становила лише 0,7, 3,8, 0,9 і 1,4 шт./м2 відповідно.

Густота рослин перед збиранням найвищою була на широкорядних 
посівах із міжряддями 45 см. У середньому за чотири роки на варіантах із 



Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, 2019, № 28: 130-139

© О.О. Міхєєва, А.О. Рожков, В.Г. Міхєєв

133

міжряддями 15, 45 і 70 см вона становила 68,7 шт./м2, 70,3 і 64,7 шт./м2

відповідно. Разом із тим, істотна різниця між густотою рослин перед збиранням 
на варіантах із міжряддями 15 і 45 см відмічена не за всіма роками.

Таблиця 1
Густота рослин сої перед збиранням залежно від способу сівби та норми 

висіву насіння, шт./м2 (2015-2018 рр.)

Сорт
(фактор А)

Ширина 
міжрядь, см
(фактор В)

Норма висіву,
млн шт./га
(фактор С)

Рік
Середнє

2015 2016 2017 2018

Байка

15

0,8 54,5 60,8 53,3 49,3 54,5
0,9 62,8 70,3 58,8 55,3 61,8
1,0 72,3 80,0 65,8 61,3 69,9
1,1 80,8 86,8 73,8 67,3 77,2
1,2 89,5 95,3 81,8 73,3 85,0

45

0,8 55,8 61,5 52,0 52,5 55,5
0,9 64,5 71,3 58,5 58,9 63,3
1,0 72,3 78,8 66,1 64,8 70,5
1,1 79,0 87,3 72,0 71,3 77,4
1,2 87,0 96,0 78,8 75,5 84,3

70

0,8 52,0 59,3 50,0 46,8 52,0
0,9 64,0 66,3 56,0 51,8 59,5
1,0 69,0 73,5 62,8 56,8 65,5
1,1 76,8 81,8 69,3 62,0 72,5
1,2 83,3 89,8 74,5 66,0 78,4

Аннушка

15

0,8 55,3 58,3 54,3 46,0 53,5
0,9 63,3 64,8 61,3 51,8 60,3
1,0 72,0 74,0 67,8 57,3 67,8
1,1 79,0 82,8 74,3 62,8 74,7
1,2 87,8 89,8 81,3 69,0 82,0

45

0,8 56,8 58,8 53,3 52,5 55,4
0,9 66,5 66,8 61,3 58,8 63,4
1,0 72,5 76,0 68,3 65,0 70,5
1,1 81,8 84,3 74,8 71,5 78,1
1,2 88,0 92,3 81,3 77,0 84,7

70

0,8 51,5 56,3 51,0 45,8 51,2
0,9 59,5 63,0 56,8 50,5 57,5
1,0 67,0 70,8 62,0 56,3 64,0
1,1 73,3 78,8 67,8 61,8 70,4
1,2 79,0 85,3 71,8 66,3 75,6

Середнє 
за фактором А

Байка 70,9 77,3 64,9 60,9 68,5
Аннушка 70,2 73,5 65,8 59,5 67,3

Середнє 
за фактором В

15 71,7 76,3 67,3 59,3 68,7
45 72,4 77,3 66,7 64,8 70,3
70 67,5 72,5 62,2 56,4 64,7

Середнє 
за фактором С

0,8 54,3 59,2 52,3 48,8 53,7
0,9 63,4 67,1 58,8 54,5 61,0
1,0 70,9 75,5 65,5 60,3 68,0
1,1 78,5 83,6 72,0 66,1 75,1
1,2 85,8 91,4 78,3 71,2 81,7

Середнє 70,6 75,4 65,4 60,2 67,9
НІР05 головного ефекту А 0,5 0,3 0,4 0,7 –
НІР05 головного ефекту В 0,6 0,4 0,5 0,9 –
НІР05 головного ефекту С 0,7 0,5 0,6 1,2 –

НІР05 взаємодії АВС 1,8 1,3 1,5 2,8 –

Більша густота рослин перед збиранням на варіантах із міжряддями 45 см
була зумовлена вищою польовою схожістю насіння, а не вищими показниками 
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виживаності рослин, оскільки за рахунок більш рівномірного розміщення рослин 
по площі живлення, який забезпечує рядкова сівба, виживаність рослин 
найбільшою була саме на рядкових посівах. Так, на варіантах із міжряддями 15, 
45 і 70 см виживаність рослин у середньому за сортами та нормами висіву в  
2015 р. становила 85,1, 83,0 і 81,3 %, у 2016 р. – 86,9, 86,2 і 85,4 %, у 2017 р. –
81,8, 79,2 і 76,9 %, і в 2018 р. – 76,8, 75,1 і 72,0 % відповідно (табл. 2).

Таблиця 2
Виживаність рослин сої залежно від способу сівби та норми висіву, %

(2015-2018 рр.)

Сорт
(фактор А)

Ширина 
міжрядь, см
(фактор В)

Норма висіву,
млн шт./га
(фактор С)

Рік
Середнє

2015 2016 2017 2018

Байка

15

0,8 85,4 86,8 81,9 78,5 83,2
0,9 85,4 88,9 81,6 77,5 83,4
1,0 85,5 90,9 81,2 76,3 83,5
1,1 84,5 89,4 79,3 75,0 82,1
1,2 84,2 87,4 77,9 74,1 80,9

45

0,8 84,1 87,9 81,3 76,1 82,4
0,9 83,5 90,2 80,1 75,4 82,2
1,0 83,0 89,5 76,7 74,2 80,9
1,1 81,2 88,1 75,8 73,5 79,7
1,2 80,5 85,7 77,2 70,9 78,6

70

0,8 83,2 89,8 78,1 73,6 81,2
0,9 85,9 87,2 77,8 72,2 80,8
1,0 81,9 86,5 78,4 70,9 79,4
1,1 81,2 85,2 76,9 70,3 78,4
1,2 78,4 83,1 74,5 68,4 76,1

Аннушка

15

0,8 85,7 86,9 84,8 78,7 84,0
0,9 85,8 85,2 85,1 78,4 83,6
1,0 85,7 84,1 83,6 77,3 82,7
1,1 84,2 86,2 83,4 76,3 82,5
1,2 84,2 83,1 78,9 76,1 80,6

45

0,8 84,4 83,9 80,7 78,0 81,8
0,9 85,5 82,4 82,8 77,0 81,9
1,0 83,1 84,4 81,3 76,0 81,2
1,1 83,4 85,1 78,7 75,5 80,7
1,2 80,9 84,6 77,4 74,2 79,3

70

0,8 82,4 86,5 81,0 75,4 81,3
0,9 81,8 85,1 78,8 73,1 79,7
1,0 81,2 84,2 77,5 72,8 78,9
1,1 79,2 84,7 75,3 72,3 77,9
1,2 78,0 81,2 71,0 70,8 75,3

Середнє
за фактором А

Байка 83,2 87,8 78,6 73,8 80,8
Аннушка 83,0 84,5 80,0 75,5 80,8

Середнє
за фактором В

15 85,1 86,9 81,8 76,8 82,6
45 83,0 86,2 79,2 75,1 80,8
70 81,3 85,4 76,9 72,0 78,9

Середнє
за фактором С

0,8 84,2 87,0 81,3 76,7 82,3
0,9 84,7 86,5 81,0 75,6 81,9
1,0 83,4 86,6 79,8 74,6 81,1
1,1 82,3 86,5 78,2 73,8 80,2
1,2 81,0 84,2 76,2 72,4 78,4

Середнє 83,1 86,1 79,3 74,6 80,8
НІР05 головного ефекту А 0,3 0,4 0,5 0,3 –
НІР05 головного ефекту В 0,3 0,5 0,6 0,4 –
НІР05 головного ефекту С 0,4 0,6 0,8 0,5 –

НІР05 взаємодії АВС 1,0 1,5 1,9 1,2 –
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З підвищенням норми висіву виживаність рослин сої зменшувалася. Так, 
у середньому по роках, за норми висіву насіння 0,8, 0,9, 1,0, 1,1 і 1,2 млн шт./га 
виживаність рослин сої становила 82,3 %, 81,9, 81,1, 80,2 і 78,4 % відповідно. 

Вплив норми висіву на виживаність рослин обох сортів сої вищим був на 
варіантах із міжряддями 70 см, що свідчить про взаємодію цих факторів. 
Зокрема, у середньому за роками, виживаність рослин сої сорту Аннушка з 
підвищенням норми висіву від 0,8 до 1,2 млн
45 і 70 см знижувалася на 2,5 %, 3,2 і 4,5 % відповідно. Відмічена закономірність 
спостерігалася кожного року.

Логічно, що вищі показники виживаності рослин сої відмічені в більш 
сприятливих погодних умовах 2015 і 2016 
2018 рр. вони були значно нижчими 

Оцінка досліджуваних факторів як джерел впливу на виживаність рослин 
сої показала домінуючу роль погодних умов вегетаційного періоду. Їхня частка 
становила 71,6 % (рис.).

Серед досліджуваних елементів технології вирощування, в менш 
сприятливих погодних умовах вегетації більший вплив у мінливість показників 
виживаності рослин чинили норми висіву. Так, у 2017 і 2018 рр. частка цього 
фактору дорівнювала 36,6 і 57,6 % відповідно.

Частка способу сівби в мінливість виживаності рослин найбільшою була 
в 2015 р. – 40,0 %, найменшою 
Вплив фактору сорту за роками досліджень сильно варіював. Найвищим він був 
у сприятливому 2016 р. 

Важливою перевагою багатофакторних досліджень є можливість 
визначення частки в мінливості певного показника не лише головних ефектів 
факторів, а й усіх їхніх взаємодій. Таким чином, вплив пев
частка в мінливості досліджуваного показника визначається сумою частки його 
головного ефекту з ефектами взаємодії з іншими факторами. Саме тому, під час 
аналізу впливу досліджуваних факторів поряд із головними ефектами важливо 
брати до уваги ефекти взаємодії різних порядків.
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З підвищенням норми висіву виживаність рослин сої зменшувалася. Так, 
у середньому по роках, за норми висіву насіння 0,8, 0,9, 1,0, 1,1 і 1,2 млн шт./га 
виживаність рослин сої становила 82,3 %, 81,9, 81,1, 80,2 і 78,4 % відповідно. 

Вплив норми висіву на виживаність рослин обох сортів сої вищим був на 
варіантах із міжряддями 70 см, що свідчить про взаємодію цих факторів. 
Зокрема, у середньому за роками, виживаність рослин сої сорту Аннушка з 
підвищенням норми висіву від 0,8 до 1,2 млн шт./га на посівах із міжряддями 15, 
45 і 70 см знижувалася на 2,5 %, 3,2 і 4,5 % відповідно. Відмічена закономірність 
спостерігалася кожного року.

Логічно, що вищі показники виживаності рослин сої відмічені в більш 
сприятливих погодних умовах 2015 і 2016 рр. – 83,1 і 86,1 % відповідно. У 2017 і 
2018 рр. вони були значно нижчими – 79,3 і 74,6 % відповідно.

Оцінка досліджуваних факторів як джерел впливу на виживаність рослин 
сої показала домінуючу роль погодних умов вегетаційного періоду. Їхня частка 

ла 71,6 % (рис.).

Серед досліджуваних елементів технології вирощування, в менш 
сприятливих погодних умовах вегетації більший вплив у мінливість показників 
виживаності рослин чинили норми висіву. Так, у 2017 і 2018 рр. частка цього 

6,6 і 57,6 % відповідно.
Частка способу сівби в мінливість виживаності рослин найбільшою була 

40,0 %, найменшою – в 2016 і 2017 рр. – лише 11,7 і 6,8 % відповідно. 
Вплив фактору сорту за роками досліджень сильно варіював. Найвищим він був 

сприятливому 2016 р. – 55,6 %, найменшим у 2015 р. – лише 4,2 %.
Важливою перевагою багатофакторних досліджень є можливість 

визначення частки в мінливості певного показника не лише головних ефектів 
факторів, а й усіх їхніх взаємодій. Таким чином, вплив певного фактору і його 
частка в мінливості досліджуваного показника визначається сумою частки його 
головного ефекту з ефектами взаємодії з іншими факторами. Саме тому, під час 
аналізу впливу досліджуваних факторів поряд із головними ефектами важливо 

уваги ефекти взаємодії різних порядків.
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З підвищенням норми висіву виживаність рослин сої зменшувалася. Так, 
у середньому по роках, за норми висіву насіння 0,8, 0,9, 1,0, 1,1 і 1,2 млн шт./га 
виживаність рослин сої становила 82,3 %, 81,9, 81,1, 80,2 і 78,4 % відповідно. 

Вплив норми висіву на виживаність рослин обох сортів сої вищим був на 
варіантах із міжряддями 70 см, що свідчить про взаємодію цих факторів. 
Зокрема, у середньому за роками, виживаність рослин сої сорту Аннушка з 

шт./га на посівах із міжряддями 15, 
45 і 70 см знижувалася на 2,5 %, 3,2 і 4,5 % відповідно. Відмічена закономірність 

Логічно, що вищі показники виживаності рослин сої відмічені в більш 
83,1 і 86,1 % відповідно. У 2017 і 

Оцінка досліджуваних факторів як джерел впливу на виживаність рослин 
сої показала домінуючу роль погодних умов вегетаційного періоду. Їхня частка 

Серед досліджуваних елементів технології вирощування, в менш 
сприятливих погодних умовах вегетації більший вплив у мінливість показників 
виживаності рослин чинили норми висіву. Так, у 2017 і 2018 рр. частка цього 

Частка способу сівби в мінливість виживаності рослин найбільшою була 
лише 11,7 і 6,8 % відповідно. 

Вплив фактору сорту за роками досліджень сильно варіював. Найвищим він був 

Важливою перевагою багатофакторних досліджень є можливість 
визначення частки в мінливості певного показника не лише головних ефектів 

ного фактору і його 
частка в мінливості досліджуваного показника визначається сумою частки його 
головного ефекту з ефектами взаємодії з іншими факторами. Саме тому, під час 
аналізу впливу досліджуваних факторів поряд із головними ефектами важливо 
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Серед ефектів взаємодії в мінливості виживаності рослин сої найбільшою 
була частка взаємодії способу сівби з нормою висіву насіння. Вищою вона була в 
більш сприятливих погодних умовах 2015 і 2016 рр. – 7,5 і 3,6 % відповідно. У 
роки з менш сприятливими погодними умовами частка взаємодії цих факторів 
була значно меншою і не перевищувала 2,0 %. Інші взаємодії другого порядку, а 
також взаємодія третього порядку, за виключенням 2016 р. були не істотними і 
не перевищували 2,0 %.

З урахуванням впливу погодних умов року, серед досліджуваних 
технологічних факторів більший вплив у мінливість виживаності рослин чинили 
норми висіву насіння. Їхня частка складала 12,2 %, тоді як частка способу сівби і 
сортових особливостей – 8,4 і 6,3 % відповідно.

Висновки. Отримані результати дають можливість зробити наступні 
висновки:

1. Найбільша густота рослин перед збиранням була на широкорядних 
посівах із міжряддями 45 см. Так, у середньому за чотири роки, на варіантах із 
міжряддями 15, 45 і 70 см вона становила 68,7 шт./м2, 70,3 і 64,7 шт./м2

відповідно. Більша густота рослин перед збиранням на посівах із міжряддями 
45 см була зумовлена вищою польовою схожістю насіння, а не вищими 
показниками виживаності рослин, оскільки за рахунок більш рівномірного 
розміщення рослин по площі живлення, який забезпечує рядкова сівба, 
виживаність рослин найбільшою була саме на рядкових посівах. Так, на 
варіантах із міжряддями 15, 45 і 70 см виживаність рослин у середньому за 
роками, сортами та нормами висіву становила 82,6 %, 80,8 і 78,9 % відповідно. 

2. Найвищі показники виживаності рослин обох сортів сої були на 
рядкових посівах із найменшою нормою висіву – 0,8 млн шт./га. Вплив норми 
висіву насіння, за поступового її підвищення на сталий показник – 0,1 млн шт./га 
ставав більшим. Зокрема, за її підвищення від 0,8 до 0,9 млн шт./га виживаність 
рослин сої у середньому по сортах і способах сівби вменшувалася на 0,4 %, тоді 
як від 1,1 до 1,2 млн шт./га – на 1,8 %. 

3. Вплив норми висіву більшим був на варіантах з міжряддями 70 см. Так, 
у середньому за роками, виживаність рослин сої сорту Аннушка з підвищенням 
норми висіву від 0,8 до 1,2 млн шт./га на варіантах із міжряддями 15, 45 і 70 см 
знижувалася на 2,5 %, 3,2 і 4,5 % відповідно. Ця тенденція відмічалася в усі роки.
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ВЫЖИВАЕМОСТЬ РАСТЕНИЙ СОИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКСНОГО ВЛИЯНИЯ СПОСОБА 

ПОСЕВА И НОРМ ВЫСЕВА СЕМЯН В ВОСТОЧНОЙ ЛЕСОСТЕПИ 
УКРАИНЫ

О.А. Михеева, А.А. Рожков, В.Г. Михеев

Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева

Цель исследований заключалась в установлении влияния нормы 
высева семян и способа посева на выживаемость и густоту растений 
сои перед уборкой.

Исследования проводились в течение 2015–2018 гг. в 
соответствии с общепринятой методикой. Опыт закладывали по 
следующей схеме: фактор А – два сорта сои: Байка и Аннушка; фактор 
В – три варианта междурядий: 15, 45 и 70 см; фактор С – пять норм 
высева семян: 0,8, 0,9, 1,0, 1,1 и 1,2 млн. шт./га.

Более благоприятные погодные условия для роста и развития 
растений сложились в 2016 г. что обеспечило формирование высшей 
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густоты растений сои на момент уборки. Выживаемость растений сои в 
среднем по опыту в этом году составила – 84,8 %.

Наибольшая густота растений перед уборкой была на 
широкорядных посевах с междурядьями 45 см. В среднем по годам, на 
вариантах с междурядьями 15, 45 и 70 см она составила 68,7 шт./м2, 70,3 
и 64,7 шт./м2 соответственно.

Большая густота растений перед уборкой на посевах с 
междурядьями 45 см была обусловлена высшей полевой всхожестью 
семян, а не более высокими показателями выживаемости растений, 
поскольку за счёт более равномерного распределения растений по 
площади питания, которое обеспечивает рядковый способ посева, их 
выживаемость наибольшей была именно на рядковых посевах. Так, на 
вариантах с междурядьями 15, 45 ы 70 см выживаемость растений в 
среднем по годам, сортам и нормам высева составила 82,3 %, 80,4 и 
78,2 % соответственно.

Наиболее высокие показатели выживаемости растений сои 
сортов Байка и Аннушка отмечены на рядковых посевах с наименьшей 
нормой высева – 0,8 млн. шт./га. Влияние нормы высева семян на 
выживаемость растений при постепенном её повышении на 
одинаковый показатель – 0,1 млн. шт./га усиливалось. В частности, при 
её повышении от 0,8 до 0,9 млн. шт./га выживаемость растений сои в 
среднем по сортам и способам посева уменьшалась на 0,7 %, тогда как 
от 1,1 до 1,2 млн. шт./га – на 1,3 %.

Влияние нормы высева большим было на вариантах с 
междурядьями 70 см. Так, в среднем по годам, выживаемость растений 
сои сорта Аннушка с повышением нормы высева от 0,8 до 1,2 млн. 
шт./га на посевах с междурядьями 15, 45 и 70 см снижалась на 2,5, 3,2 и 
4,5 % соответственно. Эта тенденция отмечалась во все года 
проведения опытов. 

Ключевые слова: соя, норма высева, ширина междурядий, густота растений, 
выживаемость, погодные условия.
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The aim of the research was to establish the effect of the seeding 
rate and method of sowing on the future survival and density of soy plants 
before harvesting.

The experiments were carried out during 2015–2018 in accordance 
with the generally accepted methodology. The experience was laid down 
according to the following scheme: factor A - two soybean varieties: Baika 
and Annushka; factor B - three variants of row spacing: 15, 45 and 70 cm; 
factor C - five standards for sowing seeds: 0.8, 0.9, 1.0, 1.1 and 1.2 million 
pcs./ha.

More favorable weather conditions for the growth and development 
of plants were formed in 2016, which ensured the formation of the highest 
density of soybean plants at the time of harvesting. The average survival 
rate of soybean plants this year was 84.8 %.
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The greatest density of plants before harvesting was on wide-row 
crops with 45 cm row-spacing. On average for years, on variants with 15, 45 
and 70 cm row-spacing it was 68.6 pcs./m2, 70.3 and 64.7 pcs./m2, 
respectively.

The large density of plants before harvesting on crops with 45 cm 
row-spacing was due to the higher field germination of seeds, and not to 
higher plant survival rates. Since, due to a more uniform distribution of 
plants over the feeding area, which ensured the row method of sowing, their 
survival was greatest on row crops. So, in the variants with row-spacing of 
15, 45 and 70 cm, the average plant survival by years, varieties and seeding 
rates was 82.3%, 80.4 and 78.2%, respectively.

The highest survival rates of soybean plants of the varieties Baika 
and Annushka were noted on row crops with the lowest seeding rate - 0.8 
million pcs./ha. The influence of the seeding rate on plant survival with its 
gradual increase by the same indicator - 0.1 million pcs./ha increased. In 
particular, with its increase from 0.8 to 0.9 million pcs./ha, the average 
survival rate of soybean plants by varieties and methods of sowing 
decreased by 0.7%, while from 1.1 to 1.2 million pcs./ha - by 1.3%.

The influence of the sowing rate was large on the options with 70 
cm row spacing. Thus, on an average over the years, the survival rate of 
soybean plants variety Annushka with an increase in the sowing rate from 
0.8 to 1.2 million pcs./ha in crops with 15, 45 and row-spacing 70 cm 
decreased by 2.5, 3.2 and 4.5%, respectively. This trend was noted in all 
years of the experiments. 

Keywords: soybean, seeding rate, row spacing, plant density, survival, weather 
conditions.


