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Abstract 

In the experiment, we studied the efficiency of growing soybean varieties ‘Ustia’, ‘Cordoba’ and ‘Estafeta’, 

as well as the influence of the following technology factors: microfertiliser Yara Vita Mono Molytrac applied in 

the budding stage (0.25 l/ha); Yara Vita Mono Molytrac applied in the budding stage (0.25 l/ha) + in the flowering 

stage (0.25 l/ha); growth regulators (Biosil, Radostim). According to the research results, it was found that the best 

yield of ‘Cordoba’ variety was obtained with the application of Yara Vita Mono Molytrac in the budding stage + 

Radostim (3.03 t/ha), and Yara Vita Mono Molytrac applied twice in combination with Biosil (3.03 t/ha) or 

Radostim (3.07 t/ha). Similarly, in ‘Estafeta’ variety, the maximum yield was obtained for the combination of Yara 

Vita Mono Molytrac in the budding stage + Radostim, and for application of Yara Vita Mono Molytrac applied 

twice in combination with Biosil or Radostim. The protein content was the best in ‘Cordoba’ variety for treatment 

with Yara Vita Mono Molytrac in the budding stage + Radostim (43.5%), and for application of Yara Vita Mono 

Molytrac in the budding stage + at the flowering stage in combination with Biosil (43.3%) or Radostim (46.6%). 

However, the best treatments in terms of oil content in ‘Cordoba’ variety were the use of Yara Vita Mono Molytrac 

+ Radostim (21.3%), and Yara Vita Mono Molytrac applied twice in combination with Biosil (21.5%) or Radostim 

(23.2%). The best productivity of soybean variety ‘Estafeta’ was under the combination of Yara Vita Mono 

Molytrac applied twice and Biosil, which ensured oil content of 22.3%. 

Анотація 

В досліді проводили вивчення ефективності вирощування сортів сої: Устя, Кордоба та Естафета, а 

також вплив факторів технології: мікродобрива (Yara Vita Моно Молітрак в фазу бутонізації (0,25 л/га) та 

в фазу бутонізації (0,25 л/га) + в фазу цвітіння (0,25 л/га)); регуляторів росту (Біосил, Радостим). За 

результатами проведених досліджень встановлено що краща урожайність сорту Кордоба була за 

застосування Yara Vita Моно Молітрак в фазу бутонізації + Радостим – 3,03 т/га, а Yara Vita Моно 

Молітрак двічі в поєднанні з Біосил або Радостим – 3,03 т/га та 3,07 т/га. Аналогічно, в сорту сої Естафета 
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була отримана максимальна урожайність за поєднання Yara Vita Моно Молітрак в фазу бутонізації + 

Радостим та за внесення Yara Vita Моно Молітрак двічі в поєднанні з Біосил або Радостим. За вмістом 

білку кращі показники були в сорту Кордоба за обробки рослин Yara Vita Моно Молітрак в фазу 

бутонізації + Радостим – 43,5 %, а за застосування Yara Vita Моно Молітрак в фазу бутонізації + в фазу 

цвітіння в поєднанні з Біосил або Радостим – 43,3 % та 46,6 % відповідно. А от кращими варіантами за 

вмістом жиру в сої Кордоба було застосуванням Yara Vita Моно Молітрак + Радостим – 21,3 %, і 

застосування Yara Vita Моно Молітрак двічі в поєднанні з Біосил або Радостим – 21,5 % та 23,2 % 

відповідно. Кращі ж показники сої Естафета були на варіанті поєднання Yara Vita Моно Молітрак двічі та 

використання з Біосил, що забезпечувало отримання 22,3 % жиру. 

 

Keywords: soybean, yield, protein, oil, microfertiliser, growth regulator 

Ключові слова: соя, урожайність, білок, жир, мікродобриво, регулятор росту 

 

Вступ. За останні десятиріччя технології за-

стосування мікродобрив та регуляторів росту по-

ширились з дослідних ділянок на виробничі посіви, 

не тільки в Україні а й по всьому світу. Причому 

даний агрозахід розглядається як постійно застосо-

вуваний елемент технології вирощування, що до-

повнює заходи застосування пестицидів або інших 

елементів технології догляду. 

Однак попри беззаперечну ефективність засто-

сування мікродобрив та регуляторів росту в науко-

вих публікаціях наводяться доволі різноманітні 

дані щодо ефективності їх по впливу на продуктив-

ність рослин. Так, рівень врожайності злакових ку-

льтур може зростати порівняно з необробленими 

варіантами досліду від 0,4 до 1,3 т/га, а от буряків 

цукрових від 2,0 до 3,0 т/га.  

А от згідно інших досліджень згадується, що 

біопрепарати і регулятори росту за передпосівної 

обробки ячменю ярого показали ефективність 16,1–

40,9 %, та найбільший приріст урожаю отримано за 

обробки регулятором росту Вимпел (0,99 т/га) і бі-

опрепаратом Кладостим (0,86 т/га). А от інші до-

слідники визначили, що можна отримати прибавку 

врожаю від застосування регуляторів росту рослин 

та мікродобрив га рівні 0,08–0,28 т/га. 

Вчені що вивчали особливості впливу регуля-

торів росту на урожайність сої Устя встановили, що 

залежно від застосовуваного препарату отримана 

прибавка врожайності 0,13-0,34 т/га, Аратта – 0,18-

0,31 та Софія 0,12-0,40 т/га. А от інші вчені пока-

зали значно меншу ефективність даного агрозаходу 

і прибавка від внесення регуляторів росту у сорту 

Маша склала 0,06 т/га, у сорту Седмиця – 0,08 т/га, 

у сорту Лара – 0,18 т/га. Інші дослідники показали, 

що за застосування виключно регулятора росту 

урожайність сої сорту Романтика зросла на 0,30 

т/га, Аннушка – на 0,28 т/га, а за умови сумісного 

застосування інокуляції насіння – на 0,48 і 0,50 т/га 

відповідно. 

Зазвичай регулятори росту та мікродобрива 

незначно впливають на формування продуктив-

ності рослин і їх вклад становить в межах 5-15 %. 

Водночас є публікації де внесок даного класу пре-

паратів в формування врожайності оцінюється в 

межах 20-30 %, однак, на нашу думку, це можливо 

при достатньо хорошому забезпеченні рослин ін-

шими елементами живлення, та значною потребою 

рослин в мікродобривах. 

Отже, внесок регуляторів росту та 

мікродобрив в урожайність не можна оцінити одно-

значно, та деякі питання, особливо що стосується 

комплексної взаємодії препаратів потребують до-

даткового вивчення. 

Матеріали та методика досліджень  

Дослідження проводили впродовж 2018–2020 

рр. на Верхняцькій дослідно-селекційній станції Ін-

ституту біоенергетичних культур і цукрових буря-

ків НААН України (Христинівський р-н, Черкась-

кої обл.).  

За гідротермічними умовами територія нале-

жить до зони нестійкого зволоження Правобереж-

ного Лісостепу України. Водночас, попри те що по-

годні умови в роки досліджень відрізнялись від се-

редньобагаторічних значень вони були 

сприятливими для росту та розвитку рослин. 

Ґрунт дослідних ділянок – чорнозем опідзоле-

ний: вміст гумусу 3,36–4,89 %, гідролітична кис-

лотність 2,2–3,8 ммоль на 100 г ґрунту, вміст рухо-

мих форм фосфору і калію – 90–140 і 70–100 мг/кг 

ґрунту, легкогідролізованого азоту 100–120 мг/кг 

ґрунту, сума увібраних основ – 28–30 ммоль на 100 

г ґрунту.  

Схема досліду передбачала вирощування 

сортів: Устя, Кордоба та Естафета, а також такі фак-

тори технології: мікродобрива (Yara Vita Моно 

Молітрак в фазу бутонізації (0,25 л/га) та в фазу бу-

тонізації (0,25 л/га) + в фазу цвітіння (0,25 л/га)); 

регулятори росту (Біосил, Радостим). Облікова 

площа ділянки – 35 м2, повторність – чотириразова, 

розміщення ділянок рендомізоване, спосіб сівби – 

широкорядний – 45 см. 

Результати досліджень. За результатами дос-

ліджень встановлено, що використання винятково 

регуляторів росту рослин вносить мінімальні зміни 

у формування урожайності досліджуваних сортів 

сої (табл. 1). 
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Таблиця 1. 

Продуктивність сої залежно від застосування мікродобрив та регуляторів росту (2018-2020 рр. 

Сорт Мікродобриво 
Регулятор 

росту 

Урожайність, 

т/га 

Вміст 

білку, % 

Вміст 

жиру, % 

Устя  

Без мікродобрив 

Без регуляторів 

росту 
2,51 38,6 17,9 

Біосил 2,51 39,3 18,2 

Радостим 2,52 40,5 18,5 

Yara Vita Моно Молітрак в фазу 

бутонізації (0,25 л/га) 

Без регуляторів 

росту 
2,78 40,8 19,5 

Біосил 2,81 41,1 19,5 

Радостим 2,88 41,3 19,7 

Yara Vita Моно Молітрак в фазу 

бутонізації (0,25 л/га) + в фазу цвітіння 

(0,25 л/га) 

Без регуляторів 

росту 
2,81 40,5 20,4 

Біосил 2,89 44,3 21,1 

Радостим 2,87 46,1 22,1 

Кордоба  

Без мікродобрив 

Без регуляторів 

росту 
2,70 39,5 18,8 

Біосил 2,70 40,0 19,1 

Радостим 2,72 40,5 19,3 

Yara Vita Моно Молітрак в фазу 

бутонізації (0,25 л/га) 

Без регуляторів 

росту 
2,91 41,4 20,1 

Біосил 2,94 41,6 20,2 

Радостим 3,03 43,5 21,3 

Yara Vita Моно Молітрак в фазу 

бутонізації (0,25 л/га) + в фазу цвітіння 

(0,25 л/га) 

Без регуляторів 

росту 
3,02 41,9 20,9 

Біосил 3,03 43,3 21,5 

Радостим 3,07 46,6 23,2 

Естафета 

Без мікродобрив 

Без регуляторів 

росту 
2,60 36,6 20,6 

Біосил 2,60 37,3 21,0 

Радостим 2,61 37,4 21,1 

Yara Vita Моно Молітрак в фазу 

бутонізації (0,25 л/га) 

Без регуляторів 

росту 
2,99 38,4 21,1 

Біосил 3,03 39,0 21,4 

Радостим 3,06 38,9 21,3 

Yara Vita Моно Молітрак в фазу 

бутонізації (0,25 л/га) + в фазу цвітіння 

(0,25 л/га) 

Без регуляторів 

росту 
2,99 38,2 22,0 

Біосил 3,05 40,1 22,3 

Радостим 3,06 43,3 21,8 

НІР0,05 0,15 0,9 0,20 

 

Порівняно з іншими ознаками вклад варіантів 

де застосовувались в комплексі мікродобрива та ре-

гулятори росту рослин в формування урожайності 

сої був максимальний в розрізі усіх досліджуваних 

нами сортів.  

Досліджено, що в сорту Кордоба максимальна 

урожайність була на варіантах з застосуванням 

комбінацій препаратів Yara Vita Моно Молітрак в 

фазу бутонізації + Радостим – 3,03 т/га, а за засто-

сування Yara Vita Моно Молітрак двічі в поєднанні 

з Біосил або Радостим становила 3,03т/га та 

3,07 т/га. Аналогічно, в сорту сої Естафета нами 

були отримані максимальні параметри урожайності 

за поєднання Yara Vita Моно Молітрак в фазу буто-

нізації + Радостим та за внесення Yara Vita Моно 

Молітрак двічі в поєднанні з Біосил або Радостим. 

Встановлено, що за обробки рослин регулято-

рами росту, отримано прибавку за внесення 

Біосилу 0,50-0,70 %, а Радостиму 0,80-1,90 %. В 

випадку ж обробки рослин мікродобривами без ви-

користання регуляторів росту ми отримали за за-

стосування Yara Vita Моно Молітрак в фазу бу-

тонізації прибавку вмісту білку 1,80-2,20 %, а от за 

застосування Yara Vita Моно Молітрак в фазу бу-

тонізації та в фазу цвітіння на 1,90-2,40 %. 

В цілому ж, якщо аналізувати варіанти до-

сліду, то в сорту сої Кордоба отримано кращі показ-

ники за вмістом білку на варіантах з застосуванням 

комбінацій препаратів Yara Vita Моно Молітрак в 

фазу бутонізації + Радостим – 43,5 %, а за застосу-

вання Yara Vita Моно Молітрак в фазу бутонізації 

+ в фазу цвітіння в поєднанні з Біосил або Радостим 

– 43,3 % та 46,6 % відповідно. 

Аналіз вмісту жиру показав, що якщо порів-

нювати варіанти досліду з контрольними, без за-

стосування регуляторів росту, то отримано при-

бавку за внесення Біосилу 0,10-0,70 %, а Радостиму 

0,20-2,30 %. А от за обробки рослин мікродобри-
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вами без використання регуляторів росту ми отри-

мали за однократного застосування Yara Vita Моно 

Молітрак прибавку 0,50-1,60 %, а от за двократного 

застосування Yara Vita Моно Молітрак прибавку 

1,40-2,50 %. 

Кращими ж варіантами за вмістом жиру в 

сорту сої Кордоба було застосуванням комбінацій 

препаратів Yara Vita Моно Молітрак + Радостим – 

21,3 %, а за застосування Yara Vita Моно Молітрак 

двічі в поєднанні з Біосил або Радостим – 21,5 % та 

23,2 % відповідно. А от кращі показники сої Еста-

фета були на варіанті поєднання Yara Vita Моно 

Молітрак двічі та використання з Біосил, що забез-

печувало отримання 22,3 % жиру. 

Фактично, попри загальний потенціал застосу-

вання мікродобрив та регуляторів росту в підви-

щенні вмісту білку та жиру нами було відмічено 

сорт специфічні особливості норми реакції рослин 

по накопиченню жиру в насінні.  

Аналіз впливу факторів показує нам істотну 

значимість фактору мікродобрива (33 %), умов ве-

гетаційного періоду (31 %) та сортових особливо-

стей (15 %) на формування урожайності сої (рис. 1). 

 
Рис. 1. Впливу факторів на урожайність сої 

Отже, попри значну роль інших факторів в те-

хнології вирощування сої, застосування мікродоб-

рив та регуляторів росту не тільки поліпшує загаль-

ний фізіологічний стан рослин а й сприяє форму-

ванню вищого рівня продуктивності. Що в випадку 

незначних витрат на препарати та їх застосування є 

цікавим для поширення в виробничих умовах. 

За результатами визначення впливу на вміст 

білку встановлено істотну значимість фактору умов 

вегетаційного періоду (28 %), сортових особливо-

стей (21 %), мікродобрива (18 %) та регулятора ро-

сту (17 %) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Вплив факторів на вміст білку в насінні сої 
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Також мікродобрива та регулятори росту 

взаємодіяли доволі істотно – на рівні 11 %, а от ре-

шта взаємодій факторів була на доволі незначному 

рівні впливу. 

Висновки. Досліджено, що краща уро-

жайність сорту Устя була за поєднання Yara Vita 

Моно Молітрак в фазу бутонізації та мікродобрива 

Радостим – 2,88 т/га, та на варіантах застосування 

Yara Vita Моно Молітрак двічі в поєднанні з регу-

ляторами росту Біосил, та Радостим – 2,89 т/га та 

2,87 т/га. Урожайність сорту сої Кордоба на цих же 

комбінацій препаратів становила 3,03 т/га, 3,03 т/га 

та 3,07 т/га. Також найкращий рівень продуктив-

ності був на даних варіантах отриманий і в сорту сої 

Естафета. 

Встановлено, що кращий вміст білку в сорту 

Устя отримано за внесення Yara Vita Моно 

Молітрак двічі в поєднанні з регуляторами росту 

Біосил, та Радостим – 44,3 % та 46,1 %. А от в сорту 

сої Кордоба кращі показники були на варіантах 

Yara Vita Моно Молітрак + Радостим – 43,5 %, та 

Yara Vita Моно Молітрак двічі в поєднанні з Біосил 

або Радостим – 43,3 % та 46,6 %. А для сорту Еста-

фета визначено, що внесення Yara Vita Моно 

Молітрак двічі з Біосил або Радостим забезпечу-

вало отримання 40,1 % та 43,3 % вмісту білку в 

насінні. 

Доведено, що за вмістом жиру в насінні сорту 

Устя кращими були варіанти Yara Vita Моно 

Молітрак за двократного внесення з регуляторами 

росту Біосил, та Радостим – 21,1 % та 22,1 %. А от 

в сорту Кордоба кращі показники отримано за за-

стосування Yara Vita Моно Молітрак + Радостим – 

21,3 %, та Yara Vita Моно Молітрак двічі в поєдна-

нні з Біосил або Радостим – 21,5 % та 23,2 % 

відповідно. А для сорту Естафета кращим був 

варіант двократного внесення Yara Vita Моно 

Молітрак та використання з Біосил, що забезпечив 

22,3 % жиру в насінні. 
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