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ВПЛИВ СИСТЕМ ЗАХИСТУ РОСЛИН НА 
ВРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ СОЇ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ
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Інститут зрошуваного землеробства НААН

Наведено результати досліджень ефективності біологічної та хімічної 
систем захисту посівів різних сортів сої. Внаслідок пригніченості 
розвитку шкідливих організмів встановлено збільшення біологічної 
маси культури на 13,8 % та 22,1 % і кількості насіння із однієї рослини на 
11,6 та 14,6 %. За біологічної та хімічної систем захисту найвищу 
врожайність, відповідно 3,23 та 3,35 т/га, забезпечував середньостиглий 
сорт Даная. Визначено, що застосування в системі захисту сої 
біологічних препаратів Псевдобактерін 2, Бактофіт та Лепідоцид-БТУ не 
суттєво зменшує врожайність культури, порівняно із застосуванням 
хімічних препаратів. Встановлено, що системи захисту посівів сої, 
неістотно підвищуючи сумарне водоспоживання, забезпечують 
зменшення коефіцієнту водоспоживання культури на 7,2-13,0%. 

Ключові слова: соя, система захисту, інокуляція, біофунгіцид, біоінсектицид, 
водоспоживання, структура урожаю.

Вступ
Входження агропромислового комплексу України у Світовий ринок 

сільськогосподарської продукції зумовлює глобальні зміни, які носять як 
позитивний так і негативний характер. Експорт сільськогосподарської продукції 
не лише забезпечує зростання надходжень до бюджету країни, чим забезпечує 
сталий соціально-економічний розвиток суспільства, а також формує реальні 
можливості переходу економіки держави на більш високий рівень – від експорту 
сировини до постачання готової продукції. При цьому необхідно зважати, що на 
сучасному глобальному ринку сільськогосподарської продукції сформувалися 
дві головні якісні тенденції – масове індустріальне виробництво, у тому числі і 
генно-модифікованих культур, для ринку країн що розвиваються, та виробництво 
органічної продукції, переважно для економічно розвинених країн (Brenzovych, 
Dublyak 2016). 

Сучасний стан розвитку міжнародних ринків характеризується 
зростанням обсягів світового продажу аграрної продукції, що сприяє розвитку 
сільськогосподарського виробництва в державі, однак потребує отримання 
продукції визначених обсягів та якості (Kovinko 2016). Серед культур які 
вирощуються в Україні, в структурі світового імпорту продовольства провідне 
місце займають такі культури як пшениця, кукурудза, соя. Стійкий попит 
світового ринку зумовив те, що площі їх посівів значно зросли, а господарства 
перейшли на сучасні технології їх вирощування. Однак індустріальне 
виробництво, що побудоване на інтенсивних технологіях вирощування 
обмеженого переліку сільськогосподарських культур, закономірно зазнає 
значних втрат у наслідок широкого поширення шкідливих організмів (Korniichuk
2014). За оцінками ФАО, щорічно хвороби і шкідники рослин знищують до 40 
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відсотків продовольчих культур, при цьому ризики зараження шкідниками і 
поширення хвороб рослин надзвичайно високі та мають тенденцію до зростання 
(Mokliachuk 2012). 

Продовольча і сільськогосподарська організація (ФАО) офіційно 
оголосила про проведення Організацією Об’єднаних Націй у 2020 році 
Міжнародного року охорони здоров’я рослин (МРОЗР), покликаного привернути 
загальну увагу у світі до того, як охорона здоров’я рослин допоможе покласти 
край голоду, скоротити злидні, захистити навколишнє середовище і прискорити 
економічний розвиток. 

В даний час хімічний метод захисту рослин є головним та одним із 
найбільш витратних елементів в технології вирощування польових культур і 
рентабельне промислове землеробство без нього в сучасних умовах практично 
неможливе. Проте найбільш поширені системи хімічного захисту, не 
забезпечують бажаних результатів та зумовлюють ряд виробничих, економічних 
та екологічних проблем, що зумовлює необхідність наукового пошуку нових 
підходів та розробки елементів й систем біологічного захисту рослин 
(Hamaiunova, Nazarchuk 2014, Ohurtsov 2016).

Мета наших досліджень полягала у визначені ефективності застосування 
заходів хімічного та біологічного захисту різних сортів сої в умовах зрошення та 
пошук систем, що надають можливість отримання високого рівня врожайності 
при покращенні якості продукції та зменшенні негативного впливу хімічних 
речовин на навколишнє середовище.

Матеріал та методи досліджень
Польові досліди проводились протягом 2017–2019 рр. на дослідному полі 

Інституту зрошуваного землеробства НААН. Ґрунт дослідної ділянки темно-
каштановий, середньосуглинковий, вміст гумусу в орному шарі ґрунту становить 
2,6 %, вміст азоту і фосфору – низький, калію – високий. Масив розташований в 
зоні Інгулецької зрошувальної системи. Поливами вологість ґрунту в шарі 0,5 м 
підтримували на рівні 70 % НВ. Зрошувальна норма в роки досліджень 
відповідно складала 2900 м3/га; 2500 і 3000 м3/га для ранньостиглого й 
середньостиглих сортів, що потребувало проведення від 5 до 7 поливів. Погодні 
умови років досліджень суттєво різнилися між собою. Температурний режим в 
період вегетації сої значно перевищував середні багаторічні значення. З травня 
по серпень надходження опадів у 2017 році складало 47%, а в 2019 р. – 143% від 
багаторічних значень, але вони у більшості випадків мали зливовий характер. У 
2018 році надходження опадів становило 90% від норми, проте більша половина 
їх надійшла у липні місяці. 

Попередником сої була пшениця озима, після якої був застосований 
звичайний зяблевий обробіток ґрунту. Повторність у дослідах чотириразова, 
розташування варіантів проводилось методом розщеплених ділянок, площа 
облікових ділянок складала 25 м². Дослід був побудований за двох факторною 
схемою: фактор А (сорти сої); фактор В (система захисту рослин). Програмою 
досліджень було передбачено використання ранньостиглого сорту сої Діона й 
середньостиглих Даная та Святогор. Системи захисту рослин передбачали три 
фони: контроль - без застосування фунгіцидів та інсектицидів (фон: 
протруювання насіння Максим XL 035 FS (1.0 л/т), інокуляція препаратом 
Оптімайз в.р. (2,8 л/т) і застосування ґрунтового гербіциду Фронтьєр Оптіма к.е. 
(1.4 л/га)); хімічний - фон + Абакус (1,5 л/га) (ВВСН 50) та фунгіцид Ретенго 
(0,5 л/га) із інсектицидом Белт (0,1 л/га) (ВВСН 69); Біологічний - фон + 
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біофунгіцид Псевдобактерін 2 (2,0 л/га) (ВВСН 50) та біофунгіцид Бактофіт 
(2,5 л/га) і біоінсектицид Лепідоцид-БТУ (10,0 л/га) (ВВСН 69). Інокуляцію 
посівного матеріалу проводили препаратом Оптімайз в день сівби із витратами 
препарату 2,8 л/т.

Результати досліджень та їхнє обговорення
В останній час біологічні засоби є важливими складовими системи захисту 

сої від шкідливих об’єктів. Для застосування на посівах культури дозволено 
більше 60 біологічних препаратів серед яких чотири - безпосередньо проти 
шкідників та хвороб. Правильне їх застосування дозволяє значно скоротити, а в 
деяких випадках повністю відмовитися від використання пестицидів (Kobak 
2017). В дослідженнях науково-дослідної станції карантину рослин Інституту 
захисту рослин НААН підвищення урожайності до 3,6-3,7 т/га та зменшення 
прояву комплексу грибних хвороб сої було досягнуто шляхом підбору системи 
біофунгіцидів та стимуляторів росту без застосування препаратів хімічного 
походження (Goryanska 2018). В умовах Полісся України, при вирощуванні сої 
на ясно-сірих ґрунтах застосування бактеріальних азотофіксуючих і 
фосфоробактеріальних препаратів сприяло покращенню фіто санітарного стану, 
та як результат підвищенню урожайності на 0,3-0,47 т/га (Didora 2018).

Наші дослідження демонструють позитивний вплив застосування 
досліджуваних систем захисту на стан рослин у посівах сої. У середньому за 
2017-2019 рр. застосування елементів біологічного захисту зумовило збільшення 
наземної маси рослин відносно контролю на 13,8 %, а хімічного на 22,1 % 
(табл. 1). 

Таблиця 1
Біометричні показники та елементи структури врожаю сортів сої

залежно від системи захисту рослин 
(середнє за 2017-2019 рр.)

Система
захисту 
рослин 

(В)

Надземна 
маса, г

Висота 
рослин,

см

Висота 
кріплення
нижнього 
бобу, см

Кількість 
бобів на 
рослині, 

шт.

Кількість 
насіння 

на 
рослині, 

шт.

Маса 
1000 

насіння, 
г

Діона (А)
контроль 650 70,7 10,1 19,7 40,3 133
біологічний 693 75,6 12,7 21,4 45,3 133
хімічний 748 72,4 13,4 24,4 49,0 133

Даная (А)
контроль 787 85,1 16,2 22,1 50,3 141
біологічний 916 94,7 18,1 25,5 57,2 143
хімічний 1026 93,1 17,5 27,5 58,7 141

Святогор (А)
контроль 951 107 26,1 27,0 48,9 136
біологічний 1108 112 28,1 30,3 53,2 138
хімічний 1142 114 29,5 33,0 51,5 134

НІР05 для 
А; В

98,8 7,5 1,1 3,7 8,8 3,9

АВ 171,2 12,9 1,9 6,4 15,2 6,7
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При цьому більшу наземну масу формували середньостиглі сорти Даная 
та Святогор, на яких приріст від заходів захисту був вищим. Запровадження 
елементів біологічного та хімічного захисту супроводжувалося збільшенням 
висоти рослин відповідно на 6,5 і 5,6 см, що відповідно зумовило більш високе 
кріплення нижнього бобу. Дане збільшення відносно контролю є математично 
достовірним, тоді як відмінності між системами біологічного та хімічного 
захисту складають менше похибки досліду. Для середньостиглих сортів було 
притаманне більш високе кріплення бобів, де найвищих значень цей показник 
набував у сорту Святогор. 

Досліджувані системи захисту позитивно вплинули на кількість бобів, які 
були сформовані однією рослиною. За системи хімічного захисту їх встановлено 
на 23,5 % більше, що є достовірно вищим відносно контролю. За системи 
біологічного захисту кількість бобів збільшилася у середньому на 12,3 % проте 
різниця між окремими варіантами була меншою за НІР05. Хоча за абсолютними 
значеннями кількість насіння із однієї рослини зростала в середньому на 11,6 та 
14,6 %, достовірно вищою була різниця лише у сорту Діона за системи хімічного 
захисту. Маса 1000 шт. насіння не зазнавала суттєвих змін. Встановлено, що 
крупніше насіння сформували сорти Даная і Святогор, в яких у середньому маса 
1000 шт. насіння відповідно становила 142 та 136 г, тоді як у сорту Діона цей 
показник складав 133 г.

Незалежно від досліджуваних систем захисту, найвищою врожайністю 
виділявся середньостиглий сорт Даная, який у середньому за період досліджень
формував 2,93-3,35 т/га насіння, а найменшу – ранньостиглий сорт Діона 2,47-
2,75 т/га (табл. 2). 

Таблиця 2
Урожайність сортів сої залежно від системи захисту рослин 

(середнє за 2017-2019 рр.)

Система захисту 
рослин (В)

Урожайність, т/га
роки ± до контролю

2017 2018 2019 середнє (А) (В)

Діона (А)
контроль 2,44 2,49 2,48 2,47 – –
біологічний 2,54 2,73 2,73 2,67 – 0,20
хімічний 2,61 2,82 2,82 2,75 – 0,28

Даная (А)
контроль 2,9 2,79 3,09 2,93 0,46 –
біологічний 3,34 2,99 3,36 3,23 0,56 0,30
хімічний 3,38 3,12 3,56 3,35 0,60 0,43

Святогор (А)
контроль 2,96 2,62 2,89 2,82 0,35 –
біологічний 3,19 3,07 3,12 3,13 0,46 0,30
хімічний 3,22 3,14 3,21 3,19 0,44 0,37
НІР05 для А 0,2 0,3 0,3
для В 0,16 0,18 0,2
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Заходи біологічного захисту позитивно впливали на врожайність насіння. 
Залежно від сорту вони забезпечували прибавку 0,20-0,30 т/га, що значно 
перевищувало найменшу істотні різницю. На фоні хімічного захисту врожайність 
окремих сортів підвищувалася на 0,28-0,43 т/га. При цьому відмінність між 
варіантами біологічного та хімічного захисту досліджуваних сої в аналізовані 
роки була нижче за найменшу істотну різницю. Однак за абсолютними 
значеннями вищою була врожайність сортів сої на фоні хімічного захисту.

У розрізі досліджуваних сортів ефективність систем біологічного та 
хімічного захисту були вищими на сортах із більш тривалим періодом вегетації. 
Так, якщо у ранньостиглого сорту сої Діона підвищення врожайності 
біологічного та хімічного захисту склало 7,96 і 11,3 %, то в середньостиглих 
Даная та Святогор - 10,4 і 14,6 % та 10,7 і 13,0 %, відповідно. Найвищу 
врожайність у досліді отримано при застосуванні системи хімічного захисту 
середньостиглого сорту Даная 3,35 т/га. За таких умов застосування 
ранньостиглого сорту Діона забезпечувало отримання 2,75 т/га насіння.

Дослідження демонструють стабільну й вагому роль системи захисту 
культури в технології вирощуванні сої. Частка її впливу на врожайність культури 
в окремі роки коливалася від до 14 до 41 %, що було зумовленого погодними 
умовами окремих років. Вплив сортів, різних за тривалістю і рівнем потенційної 
врожайності, був вищим та змінювався у межах від 25 до 74 %.

Аналізовані системи захисту рослин сої позитивно впливали на 
ефективність використання посівами ресурсів. У середньому за період 
спостережень сумарне водоспоживання складало 5573 м3/га, а його коливання не 
перевищувало 13,5 % (рис.). 

Рис. Водоспоживання сортів сої залежно від системи захисту

Оскільки формування більшого врожаю, як правило, супроводжується 
зростанням споживання вологи, закономірним є зростання значень цього 
показника у середньостиглих сортів Даная 5737 м3/га та Святогор 5823 м3/га, 
порівняно із ранньостиглим сортом Діона 5158 м3/га. При цьому системи захисту 
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культури, позитивно впливаючи на формування наземної маси, зумовлювали 
деяке зростання сумарного водоспоживання. Це підтверджується встановленням 
тісного прямого кореляційного зв'язку між сумарним водоспоживанням та 
врожайністю культури R=0,81.

Переважно для оцінки ефективності використання посівами води 
використовують коефіцієнт водоспоживання (Vozhehova 2017). У розрізі сортів 
сої він коливався у межах 6,4 % від 1825 м3/т у сорту Даная до 1943 м3/т у сорту 
Святогор. Однак більш вираженим був вплив системи захисту рослин. Так, якщо 
в середньому по фактору на контролі коефіцієнт водоспоживання складав 
2041 м3/т, то на фоні біологічного захисту він становив 1858 м3/т.

Однак найбільш ефективно використовували вологу посіви сої за системи 
хімічного захисту, де коефіцієнт водоспоживання становив 1799 м3/т. За системи 
біологічного захисту коефіцієнт водоспоживання зменшувався на 7,2-10,9 %, а 
хімічного на 11,0-13,0 %.

Біологізація системи захисту посівів сої зумовлює зменшення 
виробничих витрат, порівняно із системою хімічного захисту. Із урахування 
потреб на збирання додаткової продукції, витрати зростають у середньому на 
1 тис грн./га, тоді як за системи хімічного захисту на 1,8 тис грн./га. При цьому 
відбувається зменшення собівартості на 220-360 грн/т та підвищення 
рентабельності вирощування культури на 3,8-7,8 %. За системи хімічного 
захисту собівартість насіння зменшувалася на 130-320 грн/т, а рентабельність 
зростала на 2,0-7,3 %. Важливим господарським аспектом є отримання більш 
екологічно чистої продукції та меншого пестицидного навантаження на 
навколишнє середовище. Це вказує на перспективу застосування біофунгіцидів 
Псевдобактерін 2 і Бактофіт та біоінсектициду Лепідоцид-БТУ на сої в захисті 
рослин від шкідливих організмів.

Висновки
Встановлено, що на зрошуваних землях півдня України застосування 

біопрепаратів позитивно відображається на показниках росту й розвитку та 
формування елементів структури врожаю сої. З позиції захисту рослин найвищу 
ефективність забезпечує, на фоні протруювання насіння Максим XL 035 FS 
(1.0 л/т) та інокуляції препаратом Оптімайз в.р. (2,8 л/т) й внесення ґрунтового 
гербіциду Фронтьєр Оптіма к.е. (1.4 л/га), застосування фунгіциду Абакус 
(1,5 л/га) (ВВСН 50) та фунгіциду Ретенго (0,5 л/га) із інсектицидом Белт 
(0,1 л/га) (ВВСН 69). Застосування системи біологічного захисту: біофунгіциду 
Псевдобактерін 2 (2,0 л/га) (ВВСН 50) та біофунгіциду Бактофіт (2,5 л/га) і 
біоінсектициду Лепідоцид-БТУ (10,0 л/га) (ВВСН 69) не спричиняє, порівняно з 
хімічним, достовірного зменшення врожайності сої. За таких умов урожайність 
середньостиглого сорту сої Даная складає відповідно 3,35 та 3,23 т/га. Системи 
захисту посівів сої, несуттєво підвищуючи сумарне водоспоживання, 
забезпечують економніше на 7,2-13,0% використання води рослинами. 

Для підвищення ефективності екологічно спрямованих систем захисту 
необхідна розробка інтегрованих схем застосування біологічних препаратів. 
Перспективою подальших досліджень є застосування інших сучасних препаратів 
біологічного походження, що дозволить істотно підвищити врожайність сої, 
розширити площі запровадження таких технологій, зменшивши пестицидне 
навантаження на меліоративні агрофітоценози.
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ НА 
УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ СОИ В УСЛОВИЯХ 

ОРОШЕНИЯ

С.А. Заeць, А.Л. Рудик, В.И. Нетис, К.С. Фундират

Институт орошаемого земледелия НААН

Применение в системе защиты сои, возделываемой в интенсивных 
орошаемых севооборотах, препаратов биологического происхождения 
отвечает современным тенденциям развития науки и производства. Их 
использование способствует решению экологических, 
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производственных и социально-экономических проблем. В работе 
представлены трёхлетние исследования эффективности систем 
защиты посевов сои от вредителей и болезней построенных на основе 
биологических и химических препаратов. Исследования проводились в 
типичных почвенно-климатических условиях Юга Украины. 
Использована зональная агротехника и общепризнанная методика 
исследований. Целью работ являлось построение систем защиты сои 
на основе препаратов биологического происхождения, 
обеспечивающих высокую урожайность качественной продукции при 
уменьшении отрицательного влияния возделывания культуры на 
окружающую среду. Отмечено, что в условиях Юга Украины на 
орошении использование биологических препаратов положительно 
влияет на показатели роста, развития и формирования элементов 
структуры урожая сои. Вследствие угнетения вредных организмов 
применяемыми системами защиты растений, установлено увеличение 
биологической массы культуры на 13,8 % и 22,1 % а количества семян с 
одного растения на 11,6 и 14,6 %. При увеличении общей высоты 
растений наблюдается повышение высоты крепления нижнего боба. 
При биологической и химической системах защиты максимальную 
урожайность, соответственно 3,23 та 3,35 т/га, обеспечивал 
среднеспелый сорт сои Даная. Установлено, что использование в 
системе защиты посевов в начале цветения сои биофунгицида 
Псевдобактерин 2 (2,0 л/га) и в начале формирования бобов 
биофунгицида Бактофит (2,5 л/га) с биоинсектицидом Лепидоцид-БТУ 
(10,0 л/га) не существенно снижает урожайность исследуемых сортов 
сои, по сравнению с использованием химических препаратов. 
Установлено, что исследуемые системы защиты посевов 
несущественно повышая суммарное водопотребление, обеспечивают 
снижение на 7,2-13,0 % коэффициента водопотребления сои. 

Ключевые слова: соя, система защиты, инокуляция, биофунгицид, 
биоинсектицид, водопотребление, структура урожая, урожайность.

THE IMPACT OF PLANT PROTECTION SYSTEMS ON THE 
PRODUCTIVITY OF SOYBEAN VARIETIES UNDER IRRIGATED 

CONDITIONS

S.А. Zaiets, A.L. Rudik, V.I. Netis, K.S. Fundirat

Institute of Irrigated Agriculture of the NAAS

The application of preparations of biological origin in the protection system
of soybean grown under conditions of intensive irrigated crop rotations 
conforms to the modern tendencies of science and production development. 
The use of them contributes to solving ecological, production and social-
economic problems. The study presents the three-year research on the 
efficiency of systems protecting soybean from pests and diseases based on 
biological and chemical preparations. The research was conducted in typical 
soil and climate conditions of the South of Ukraine. Zonal agricultural 
methods and generally accepted research methodology were used. The 
purpose of the research was to create a soybean protection system based 
on preparations of biological origin, ensuring high productivity of high-
quality products reducing a negative impact of the crop production on the 
environment. The study emphasizes that, under irrigated conditions of the 
South of Ukraine, the application of biological preparations has a positive 
impact on the indexes of growth, development and formation of the 
elements of soybean yield structure. There was an increase in the crop 
biological weight by 13.8 % and 22.1 % and the number of seeds per plant 
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rose by 11.6 and 14.6 % as a consequence of eliminating harmful organisms 
with the plant protection systems. The larger ground mass was formed by 
medium-ripe varieties Danai and Svyatogor, on which the increase from 
protection measures was higher. Weight 1000 pcs. the seeds did not 
undergo significant changes. It is established that the larger seeds were 
formed by Danaya and Svyatogor varieties, in which the average weight is 
1000 pcs. seeds were 142 and 136 g, respectively, while in the variety Diona 
this figure was 133 g. There was an increase in the height of the lowest pod 
when the total plant height rose. For medium-ripe varieties was 
characterized by a higher attachment of beans, where the highest values of 
this indicator acquired in the variety Svyatogor. The medium maturing 
soybean variety Danaia formed the maximum yield of 3.23 and 3.35 t/ha 
respectively, when biological and chemical protection systems were applied. 
The research establishes that the application of the bio-fungicide 
Psevdobakterin 2 (2.0 l/ha) in the crop protection system at the beginning of 
soybean flowering and the bio-fungicide Baktofit (2.5 l/ha) with the bio-
insecticide Lepidotsid-BTU (10.0 l/ha) at the beginning of pod formation 
does not reduce the productivity of the soybean varieties under study 
considerably, when compared to the application of chemical preparations. 
The research determines that the soybean protection system under study 
ensures a decrease in the coefficient of soybean water uptake by 7.2-13.0 %, 
increasing the total water intake to an inconsiderable degree. Biologization 
of the soybean crop protection system leads to a reduction in production 
costs compared to the chemical protection system. Taking into account the 
needs for the collection of additional products, costs increase by an average 
of 1 thousand UAH/ha, while for chemical protection systems by 
1.8 thousand UAH/ha. At the same time, the cost is reduced by 220-
360 UAH/t and the profitability of growing crops is increased by 3.8-7.8 %.
There has been a reduction in the burden of pesticides on the environment 
and the production of cleaner products. This indicates the prospect of using 
the biofungicides Pseudobacterin 2 and Bactophyte and the bioinsecticide 
Lepidocid-BTU on soybeans to protect plants from pests.

Key words: soybean, protection system, inoculation, bio-fungicide, bio-insecticide, 
water uptake, structure of the yield, productivity. 


