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КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ СУЧАСНОЇ 
ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ 

Однією із найбільш високорентабельних передових 
культур у сільськогосподарському виробництві України 
та світу в цілому, цікавість до вирощування якої з кож-
ним роком інтенсивно зростає, що відмічається зростан-
ням посівних площ та урожайності насіння, є соя.  
На сьогодні наша країна є одним із лідерів у світі 
по виробництву соєвих бобів, є всі передумови для 
розширення посівних площ під нею в 
майбутньому до 2,0 і більше млн. га. 
Слід відмітити, що підвищення валових 
зборів насіння сої відбувалося до остан-
нього часу екстенсивним, а не інтенсив-
ним шляхом тобто за рахунок розши-
рення посівних площ, а не врожайності 
культури. Хоча сьогодні поступово від-
бувається викорінювання існуючої тен-
денції та перехід на нові технології ви-
рощування, які містять в собі наступні 
ключові елементи, наступні головні 
складові формування високоякісного 
врожаю високоінтенсивних технологій: 
високопродуктивні сорти, передпосівна 
підготовка насіння, сівозміна, обробіток 
ґрунту, посів, мінеральне живлення, за-
хист від бур’янів, патогенів хвороб та 
шкідників, збирання врожаю.
Важливою умовою вирощування високого врожаю 
сої  є використання для посіву високоякісного насін-
ня високопродуктивних сортів.
Вірний вибір сорту для конкретної зони виробни-
цтва є важливою умовою отримання максимального 
врожаю. Сортова різниця та умови вирощування ви-
магають диференційованого підходу до вибору умов 
вирощування сої. Для отримання стабільних врожаїв 
незалежно від мінливості погодних умов рекомендо-
вано використовувати  в кожному господарстві 2-3 
сорти, що мали б відмінності по тривалості вегета-
ційного періоду, стійкості до несприятливих фак-
торів навколишнього середовища (посуха, знижені 
температури та ін.), хвороб та шкідників. 
На ринку України сьогодні пропонується безліч різних 
сортів сої різних виробників, що відрізняються один 
від одного рядом характеристик, які є дуже важливі для 
правильного вибору того чи іншого сорту виробником.

Нові сорти, що прийшли у виробництво останніми 
роками, характеризуються оптимальною тривалістю 
вегетаційного періоду, високою насіннєвою продук-
тивністю, стійкістю до хвороб і шкідників, здатністю 
фіксувати завдяки симбіозу значні кількості азоту із 
повітря, придатністю до вирощування за інтенсивних 
технологій. 
Важливе значення на протязі останніх років та вели-
ку зацікавленість у українських виробників відіграють 
сорти відомої австрійської компанії Заатбау Лінц. На-
сіння їх використовуються для посіву на багатьох під-
приємствах України і посівні площі під якими стрімко 
зростають слід відмітити  такі сорти сої як – Мерлін 
(дуже ранньостиглий сорт з високими показниками по 
врожайності і стійкості до вилягання), Кордоба (даний 
сорт володіє здатністю до швидкого розвитку на по-
чатку вегетації, тим самих створює вищу конкуренцію 
бур’янам), Ліссабон (володіє високою врожайності, 

стійкістю до вилягання, вмісту білка та 
олії), Кардіф (особливістю є дуже висо-
кий вмістом білку (до 42,7 %)) та Кент 
(високий потенціал врожайності 55,0 і 
вище центнерів, високим вмістом білку 
(38,8-42,0%) та високою масою 1000 зе-
рен).
 Використання нових більш перспектив-
них пластичних сортів сої у виробництві, 
характеристики яких найбільш відповіда-
ють конкретним ґрунтово-кліматичним 
умовам вирощування, що володіють цін-
ними властивостями та як результат є ви-
сокорентабельними є надійним  засобом 
для отримання високих врожаїв насіння 
сої для будь-якого підприємця в Україні. 
Для реалізації генетичного потенціа-
лу існуючих сортів сої по максимуму 
є необхідним проведення цілої низки 

різних заходів, особливої уваги на першому етапі за-
слуговує передпосівна підготовка насіння до посіву.
Передпосівний обробіток насіння – це ряд заходів, 
які передбачають до виконання наступних операцій: 
інокуляцію насіння, протруювання та обробку сти-
муляторами росту.
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його кількості або й відсутності в грунті бульбочки роз-
виваються слабо або й не розвиваються. Так відновити 
запаси даного елементу можливо використавши якіс-
ний препарат італійської компанії Valagro - Молібіон. 
Це цінне добриво, що забезпечує зернобобові культури  
важливим для їхньої нормальної фізіології в доступній 
формі елементом, концентрація якого 8 %. Норма ви-
користання для обробки насіння сої в залежності від 
рівня урожайності може становити 0,1-0,2 л/т. 
Не менш важливу роль в порівняння із молібденом 
відіграє бор, адже кількість зв’язаного азоту зна-
чною мірою залежить від рівня живлення цих двох 
елементів. Особливу увагу для забезпечення рослин 
сої елементами живлення, зокрема бором, магнієм, 
залізом, молібденом, цинком, марганцем, та міддю, 
відіграє якісне комплексне швидкорозчинне добриво 
Valagro ЄДТА Мікс 5. Склад даного препарату на-
стільки ідеальний, що його можливо використову-
вати для передпосівної обробки насіння практично 
всіх культур та добре поєднувати з протруєнням на-
сіння. Оптимальна норма добрива становить 0,1-0,2 кг/т. 
Ефективність застосування даного препарату прояв-
ляється у підвищеній схожості і енергії проростання 
насіння, та підвищенні урожайності культури.
Для забезпечення даними мікроелементами у ви-
робництві використовують позакореневі добрива, 
що вносять у критичні періоди виносу поживних ре-
човин посівами сої, у фазах бутонізації, утворення 
бобів та наливання зерна.
Обробка стимуляторами росту
Поряд з інокуляцією важливе значення для підви-
щення продуктивності сої є застосування ріст ре-
гулюючих препаратів, типу Віва, Радіфарм та ін. 
Ці продукти з нормою використання 0,1 та 0,15 л/т 
відповідно, стимулюють розвиток кореневої систе-
ми, збільшують поглинальну здатність, підвищують 
стійкість до несприятливих умов зокрема підвище-
них та знижених температур, дефіциту вологи, ура-
ження хворобами та шкідниками.     
Протруювання насіння
Серед багатьох чинників, що визначають стійкість 
сої до хвороб, важливе значення мають умови росту 
і розвитку  рослин сої в процесі онтогенезу. При змі-
ні тих чи інших умов можливо регулювати ступінь 
ураження посівів хворобами.
У комплексі заходів по захисту сої від збудників хво-
роб, що передаються через насіння, важлива роль на-
лежить протруйникам. Це дає можливість знищити 
інфекцію на насінні, захистити його під час пророс-
тання від ґрунтових патогенів. До найбільш суміс-
них препаратів із бульбочковими бактеріями є Фе-
вер, 300 FS, т.к.с. (0,2-0,4 л/т), Максим XL 035 FS, 
т.к.с. (1,0 л/т), Вітавакс 200 ФФ, 34 % в.с.к. та інші.
Чітке поєднання всіх заходів направлених на опти-
мізацію процесу симбіозу  дасть можливість сфор-
мувати потужний симбіотичний апарат, покращити 
фітосанітарний стан посівів, підвищити родючість 
ґрунту та отримати високі врожаї сої з найкращими 
якісними показниками.

Інокуляція насіння
Здатність сої завдяки симбіозу з бульбочковими бак-
теріями роду Rhizobium фіксувати значну кількість 
атмосферного азоту. За оптимальних умов симбіо-
тичної азотфіксації рослини сої можуть засвоювати 
в середньому 60-80 кг/га і більше біологічного азо-
ту, що дозволяє покращити баланс азоту в грунтах, 
зменшити обсяги використання мінеральних добрив 
та значно підвищити урожайність та рентабельність 

виробництва. Поряд 
з азотом в грунті на-
громаджується також 
фосфор та калій в до-
ступних формах для 
рослин, які засвоюють-
ся з більш глибокого 
шару ґрунту, з материн-
ської породи.
Технології вирощування 
сої, що сьогодні вико-
ристовуються в Україні 
та світі передбачають 
передпосівну інокуля-
цію насіння активними 
штамами бульбочкових 
бактерій, що надходять 
на ринок у вигляді пре-

паратів (РізАп, ХайСтік, ХайКоут Супер та ін).
РізАп – стерильний торф’яний інокулянт з вмістом 
бактерій 3 млрд/г та строком зберігання 2 роки. На-
дійний в будь-яких природних зонах цта однаково 
ефективний кожного року використання. Сумісний 
з протруйниками та мікродобривами. Використову-
ється одна упаковка (0,4 кг) на гектарну норму на-
сіння сої. 
ХайСтік - стерильний торф’яний інокулянт з вміс-
том бактерій 4 млрд/г та строком зберігання 2 роки. 
Неперевершений в складних умовах посухи та по-
ниженого рН. Сумісний з протруйниками та мікро-
добривами. Використовується одна упаковка  (0,4 кг) 
на гектарну норму насіння сої.
ХайКоут Супер – стерильний рідкий інокулянт з 
вмістом бактерій 10 млрд/г та строком зберігання 1,5 
роки. Продукт дозволяє виробникам розпочинати 
інокуляцію за 90 днів до посіву. Ідеально підходить 
для протруєння з іншими продуктами хімічного та 
біологічного походження. Сумісний з протруйника-
ми та мікродобривами.    
Особливо ефективна інокуляція на тих грунтах де 
ще не використовували інокульоване насіння, на по-
лях де вже впродовж тривалого часу вирощували 
сою, формується аборигенна популяція бульбочко-
вих бактерій, що здатна спонтанно інфікувати корені 
молодих рослин сої, але вони є малоефективні, часто 
знижують активність виробничих штамів, а отже за-
стосування препаратів може мати нижчий за можли-
во очікуваний результат.
Важливе значення для розвитку бульбочок на кореневій 
системі рослин сої відіграє молібден. При недостатній 
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Сівозміна   
Починаючи з 2010 року посівні площі під соєю поча-
ли стрімко зростати, є всі підстави стверджувати, що 
ця тенденція спостерігатиметься і в майбутньому, 
а це зростання долі сої в структурі посівних площ 
України провокує накопичення патогенів хвороб, 
шкідників, бур’янів, ефективно боротися з якими не-
можливо без розробки та дотримання сівозміни. 
Соя є одним з найкращих попередників для інших 
культур – зернових, кормових та технічних. Завдяки 
азотфіксації вона збагачує ґрунт цінною органікою, а 
також поліпшує структуру ґрунту. 
Сою бажано висівати на чистих або мало 
забур’янених полях після озимих та ярих зернових 
культур. Після таких попередників як кукурудза, 
потрібно приділяти увагу подрібненню рослинних 
решток, для виконання якісного посіву. Сіяти сою 
після соняшнику, ріпаку, інших зернобобових,  не-
бажано із-за спільних хвороб. 
Обробіток ґрунту
Соя, як культура, яка вимагає добре аерованих ґрун-
тів з низькою щільністю,  найкраще реагує на глибоку 
зяблеву оранку на 28-30 см, як основний обробіток. 
Перед цим проводиться лущення стерні, як правило 
в два сліди з чередуванням  дисковими знаряддями 
на глибину 5-6 см та лемішними або культиваторами 
плоскорізами на 12-14 см. Після цукрових буряків, 
овочів та картоплі можна обходитись без дискування 
однією оранкою на глибину 22-25 см.  
Посів   
Соя – це дуже чутлива до глибини загортання насін-
ня культура, оскільки під час проростання виносить 
сім’ядолі на поверхню ґрунту. Оптимальною глибиною 
посіву для сої є 4-5 см. В залежності від механічного 
складу ґрунту, даний показники необхідно коригувати, 

наприклад, на важких запливаючих ґрунтах, в умовах 
достатнього зволоження сіють на 3-4 см, а при недо-
статньому зволоженні – 5-6 см.
Насіння сої проростає коли грунт прогріється до 8-10ºС. 
У період появи сходів соя не дуже чутлива до перепадів  
температури й може навіть витримувати приморозки 
до мінус 2-3 ºС. Дружні сходи з’являються, якщо сія-
ти, коли грунт на глибині 10 см прогріється до темпе-
ратури 12-14 ºС. Середньою температурою для росту 
і розвитку культури є 20-22 ºС, а найбільше тепла соя 
потребує під час цвітіння і дозрівання бобів.

Вона дуже чутлива до забезпечення вологою, осо-
бливо в фази цвітіння та наливання бобів. Не достат-
ня забезпеченість вологою в ці фази спричинює зна-
чне зниження урожайності, тому що це призводить 
до опадання квіток, зав’язі, надалі до абортивності 
насіння та бобів. У сортів з різною тривалістю веге-
таційного періоду ці фази настають у різні періоди. 
Тому в  господарствах висівають кілька сортів різних 
груп стиглості.
Ширина міжрядь при посіві може коливатися від 15 
сантиметрів до 30-45 і більше в залежності від на-
явної техніки у господарстві, сортового складу, грун-
тів, наявності вологи та інше. 
Мінеральне живлення
 На формування 1 центнера насіння, соя потребує в 
середньому азоту – 7,5, фосфору – 1,6-1,8, калію – 
3,0-4,5 кг в діючій речовині. Надходження елементів 
живлення протягом вегетації у сої відбувається не-
рівномірно. Так від сходів до цвітіння рослини за-
своюють лише 18 % N, 15 % P та 25 % К, основна ж 
частина використовується від бутонізації до форму-
вання бобів і наливу зерна 80 % N, 80 % P та 50 % К.
Слід відмітити, що в сої як і в інших культур є кри-
тичні періоду по тому чи іншому елементі живлення. 
На початкових фазах розвитку культури (сходи-галу-
ження) найбільше потрібний фосфор, який сприяє 
закладці більшої кількості генеративних органів, 
сприяє розвитку бульбочок.
Найбільшу кількість калію рослини сої використову-
ють в фазі формування бобів і наливу зерна.
Під час сходів і протягом тижні після сходів пророс-
ток використовує поживні речовини з насіння. Вне-
сення високих доз азотних добрив до сівби пригнічує 
розвиток бульбочок. Основну частину азоту рослини 
сої використовують від фази бутонізації до цвітіння, 
коли інтенсивно наростає вегетативна маса. У цей 
період і азотфіксація є максимальна. Значна кількість 
азоту використовується також при наливі зерна. 
Норми мінеральних добрив потрібно розраховувати 
від наявності їх у ґрунті, рівні запланованого вро-
жаю тощо. Фосфорні та калійні добрива як правило 
вносять під основний обробіток ґрунту (Р45-60, К45-
60). Стартову дозу азотних добрив (N 20-30) дають 
під передпосівний обробіток ґрунту на бідних ґрун-
тах та після гірших неудобреним попередникам.
Для росту та розвитку рослин сої крім макроелемен-
тів потрібні також мікроелементи, найважливіші з 
них – бор, молібден, кобальт. Недостатня їх кількість 
знижує врожайність, викликає ураження хворобами, 
погіршує якість зерна. Лише наявність мікроелемен-
тів у достатній кількості є обов’язковою умовою ін-
тенсивної азотфіксації.       
Захист від бур’янів, патогенів хвороб та шкідників
Особливу увагу необхідно звернути при вирощу-
ванні сої в системі догляду за посівами боротьбі з 
бур’янами, хворобами та шкідниками, втрати від 
яких можуть бути суттєвими. 
Соя - це культура, що на початкових етапах вегетації 
розвивається повільно, а отже є низько конкурент-
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розширює спектр контрольованих бур’янів, а й поси-
лює ефективність дії кожного компонента, зменшує 
фітотоксичну дію ацетохлорів завдяки зменшенню 
норми їх витрати.
Використання ґрунтових гербіцидів у регіонах з ве-
ликою кількістю опадів не завжди є вірним, оскіль-
ки може спостерігатися їх промивання в нижчі шару 
ґрунту та скорочення тривалості їх дії. 
Тому лише застосування страхових гербіцидів в ба-
гатьох випадках де неможливо застосувати ґрунтової 
дії є виправданим. 
Застосування гербіцидів під час вегетації на думку 
багатьох вчених та працівників виробництва є менш 
небезпечне ніж застосування ґрунтових гербіцидів, 
оскільки найбільш вразливе до впливу хімікатів є 
перші етапи взаємодії мікроорганізмів з рослинами 
та росту і розвитку рослин сої.
Спочатку на посівах розвиваються злакові бур’яни, 
а потім – дводольні. Найефективнішим та найбільш 
небезпечним періодом внесення гербіцидів проти 
дводольних бур’янів є фаза сої 1-3 справжній трій-
частий листок, а проти злакових – незалежно від 
фази розвитку культури, але зазвичай до фази 5-7 
листка, тобто до початку цвітіння.
Хоча існують ситуації коли неможливо з якої-небудь 
причини внести своєчасно препарати проти дводоль-
них бур’янів в оптимальну фазу культури то це мож-
ливо зробити до 5 справжнього листка сої включно. 
Для боротьби із злаковими бур’янами застосову-
ють препарати на основі таких діючих речовин як 
хізалофоп-n-етилу, клетодиму, флузіафоп-n-бутилу, 
квізалофоп-P-тефурилу, пропаквізафопу, сетоксиди-
му, імазетапіру + хлоримурон-етилу, імазетапіру, іма-
замоксу, а проти дводольних: бентазону, тифенсуль-
фуронметилу, бентазону + ацифлуорфену, імазетапіру 
+ хлоримурон-етилу, імазетапіру, імазомоксу.
При вирощуванні сої для знищення рослин бур’янів, 
особливо при наявності в посівах  як дводольних так 
і злакових, ефективним є  застосування бакових су-
мішей гербіцидів, що дозволяє  не лише розширити 
спектр дії, але й багатьох випадках посилити дію один 
одного.  
Періодичність застосування страхових гербіцидів 
визначається погодними умовами.
Високу ефективність проти злакових бур’янів має 
післясходові гербіциди Шогун 100, к.е. 0,6-1,2 л/га, 
Ачіба, 50% к.е. 1,0-3,0 л/га, Фюзілад Форте, 15% 
к.е. 1,0-1,25 л/га та інші. 
Особливу увагу при вирощуванні сої необхідно при-
ділити препаратам Базагран та Хармоні, що дозволя-
ють ефективно боротися з рядом особливо небезпеч-
них супутніх дводольних бур’янів на сої.
Базагран, 48% в.р. (д.р. бентазон) – контактний після-
сходовий гербіцид, що використовується для знищення 
широколистяний бур’янів. Особливо ефективний про-
ти осотів, дурману, пасльону чорного, гірчиці польової, 
лободи, щириці, амброзії полинолистої та багатьох ін-
ших. Вносять в нормі 1,5-3,0 л/га, коли бур’яни знахо-
дяться у фазі 2-4 листків.   

ною з рослинами бур’янів за споживання вологи, 
поживних речовин та світла. Зростання площ посіву 
даної культури, недотримання сівозмін – це фактори, 
що не сприяють зменшенню негативної дії бур’янів. 
Тому інтегрована боротьба з бур’янами  є першочерго-
вим завданням для успішного вирощування культури.
Бажано боротьбу з бур’янами починати з року, що пе-
редує сівбі сої. Відразу після збирання попередників 
можливо застосувати гербіциди суцільної дії (Ураган 
Форте, 50% в.р.к. 2,0-4,0 л/га; Раундап Макс, 60% в.р. 
2,0-2,5 кг/га; Космік, 36% в.р. 3,0-4,0 л/га; Гліфоган, 
48% в.р. 3,0-4,0 л/га;) після дискування і відростання 
бур’янів. Їх можливо також застосовувати і навесні, 
після відростання багаторічних бур’янів до вказаних 
фаз, такий прийом можливий лише перед сівбою ран-
ніх сортів, які як відомо висіваються у пізні строки.
Але найбільш ефективним та дієвим шляхом бороть-
би з бур’янами при вирощування сої є застосування 
ґрунтових та страхових гербіцидів.    

Так внесення ґрунтових гербіцидів дає можливість 
на 30-40 днів відстрочити появу бур’янів, але їх вне-
сення є можливим та дієвим коли грунт має дрібно-
грудочкувату структуру, а у верхньому його шарі є 
волога. Ґрунтові гербіциди зазвичай вносять разом з 
передпосівною культивацію тобто до сівби або піс-
ля сівби культури до появи сходів із загортанням в 
грунт боронами не менше 3 см. 
 На посівах сої ефективними є гербіциди на основі 
таких діючих речовин: S-метолахлору, ацетохлори, 
метрибузину, імазетапіру, прометрину  і т.д. 
Найбільш поширеними та застосованими ґрунтовими 
препаратами проти однорічних злакових культур та 
деяких дводольних бур’янів є ацетохлори - Харнес, 
90% к.е., Трофі, 90% к.е., Аденіт, 88% к.е. в нормі 
2,0-2,5 л/га чи S-метолахлори – Дуал Голд, 96% к.е. 
1,5 л/га, а якщо посіви засмічені однорічними дво-
дольними, потрібно вносити прометрин – Гезагард, 
50% к.с. 2,0л/га, Прометрекс, 50% к.с. 2,0-3,0 л/га. 
Якщо посіви сої засмічені і злаковими і дводольни-
ми бур’янами потрібно використовувати бакові су-
міші на основі прометрину з препаратами на основі 
ацетохлору чи металохлору. Причому остання суміш 
найменш фітотоксична і може навіть застосовува-
тися на насіннєвих посівах. Сумісне використання 
цих препаратів в поєднанні (Харнес, 90% к.е. 1,5 л/га + 
Гезагард, 50% к.с. 2,0-2,5 л/га або Дуал Голд, 96% к.е. 
1,2 л/га + Гезагард, 50% к.с. 2,0-2,5 л/га) не тільки 
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до використовувати новий комбінований препарат 
останнього покоління Коронет, який має високу 
профілактичну та лікувальну дію проти цілого ряду 
хвороб сої – фузаріоз, борошниста роса, іржа, сеп-
торіоз, антракноз та інші, з нормою використання 
0,5-0,6 л/га.  
Найбільшого ураження посівів сої шкідниками спо-
стерігається у посушливі роки за високої темпера-
тури повітря, що найбільш характерними є для пів-
денних та центральних степових областей України. 
Сою пошкоджують багато видів шкідників на всіх 
етапах органогенезу, але істотних збитків можуть 
завдати насамперед акацієва вогнівка, клопи, листо-
гризучі гусениці метеликів, павутинні кліщі, втрати 
врожаю зерна сої від яких можуть сягати 30-40 %. 

Для захисту рослин сої на перших етапах розви-
тку від ґрунтових та поверхневих шкідників про-
понується найпопулярніший у світі протруйник від 
компанії Сінгента – Круїзер. Діюча речовина якого 
є характеризується високою системною активністю 
проти широкого спектру гризучих та сисних шкід-
ників, набагато безпечніша в порівнянні з іншими 
препаратами для людини та навколишнього серед-
овища, а також сприяє збільшенню життєвої сили та 
розвитку рослин тобто володіє Вігор-ефектом.  
У період сходів, проростаючи насіння в ґрунті та схо-
ди можуть здійснювати вплив личинки паросткової 
мухи, дротяники, личинки пластинчастовусих жу-
ків, гусениці підгризаючих совок, як результат по-
сіви сої  зріджуються, а продуктивність знижується.
Фаза Сім’ядолі - перша пара листків, в цей період рослини 
сої можуть пошкоджуватися різними видами листогри-
зучих шкідників: сірим буряковим та бульбочковим дов-
гоносиком, личинками зеленого коника та сарановими.
Протягом всього вегетаційного періоду на листках 
рослин сої живляться сисні комахи (клопи, трипси, 
попелиці, цикадки).
Але як показує практика господарювання, за умови 
протруювання насіння ці види шкідників значної 
шкоди посівам сої не завдають.

Хармоні, 75% в.г. – новий системний гербіцид на 
основі тифенсульфуронметилу для контролю одноріч-
них дводольних бур’янів в посівах сої після розкриття 
першого трійчастого листка – до початку бутонізації  з 
нормою внесення 6-8 г/га з ПАР Тренд 90, 200 мл/га. 
Для підсилення дії на лободу, амброзію, паслін та деякі 
інші дводольні види бур’янів бажано використовувати 
бакові суміші: Хармоні, 6 г/га + Базагран Новий, 1,5-2,0 
л/га + ПАР Тренд, 200 мл/га або Хармоні, 6 г/га + Пуль-
сар, 0,75-1,0 л/га + ПАР Тренд, 200 мл/га.   
Особливу увагу при вирощуванні сої необхідно 
звернути на захист рослин культури від шкідників та 
хвороб. Значних втрат завдають хвороби сої, які зни-
жують енергію проростання насіння та його схожість, 
зріджують посіви, ослаблюють рослини, зменшують 
фотосинтетичну поверхню й продуктивність культур-
них рослин, погіршують якісні показники врожаю.
Найбільш розповсюдженими хворобами в усіх ра-
йонах вирощування сої є: фузаріози сходів, церкос-
пороз, несправжня борошниста роса, склеротиніоз, 
бура кутаста плямистість, жовта мозаїка сої та ін..
В цілому по Україні великої насиченості посівами 
сої поки, що немає (в структурі посівних площ Укра-
їни частка сої становить 4,5-5,0 %), то і стан із хво-
робами назвати загрозливим не можна. 
Рівень ураження хворобами посівів сої залежить від 
величини забур’яненості, пошкодження  шкідника-
ми та попередника.
Система профілактичних та захисних заходів проти 
хвороб грибкової природи включає: впровадження у ви-
робництво стійких сортів, дотримання науково обґрун-
тованої сівозміни з поверненням сої на попереднє місце 
не раніше ніж через 3-4 роки, а відносно білої гнилі – не 
раніше 8 років, посів в оптимальні строки здоровим на-
сінням, своєчасне збирання насіння з незаражених діля-
нок, ретельне очищення та калібрування насіння (проти 
білої гнилі – обов’язкове очищення насіння від склеро-
ціїв), глибока зяблева оранка для знищення заражених 
рослинних решток.
Проти кореневих гнилей, пероноспорозу, пліснявих гри-
бів, білої та сірої гнилей – протруювання насіння тими 
ж препаратами, але з більшою нормою витрати. Проти 
фомопсису – контроль за насіннєвим матеріалом, фіто-
експертиза та вибраковування заражених партій насіння.
Проти бактеріальних хвороб: збирання насіння з не-
уражених ділянок, підсушування зерна до вологос-
ті 14 %, своєчасне очищення зерна, видалення або 
заорювання рослинних решток, посів в оптимальні 
строки здоровим насінням.
Проти вірусних хвороб потрібно обов’язково проводи-
ти на насіннєвих ділянках противірусне прополювання 
до початку бутонізації, обов’язковим елементом захис-
ної системи є також боротьба з бур’янами та шкідни-
ками, що є резерваторами і перенощиками патогенів. 
При появі на листках перших ознак аскохітозу, пе-
роноспорозу сої – обприскування посівів одним із 
дозволених до використання фунгіцидів, зокрема 
Імпакт К, 36,75 % к.с. 0,8 л/га, Амістар Екстра, 
28 % к.е. 0,5-0,75 л/га. Так, фірма Байер пропонує 
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 Переваги раннього збирання сої полягає в меншому 
виляганні посівів від сильних вітрів, гнитті стебла, 
нижчій вірогідності, що поля перезволожаться і це 
не дасть можливості або затримає збирання врожаю, 
а також меншому осипанню насіння.
Щоб зібрати більший врожай з найменшими втрата-
ми, потрібно починати збирання безпосередньо пе-
ред початком оптимального періоду. Негативний мо-
мент раннього збирання можна назвати вірогідність 
додаткового пошкодження зерна. Також це потребує 
більше енергії для його сушіння.
Втрати можливо умовно поділити на втрати перед 
збирання та під час збирання.
На втрати перед збиранням великий вплив мають фак-
тори погоди, часу збирання і різноманіття сортів. Най-
кращий спосіб звести втрати до мінімуму - це вирощу-
вати сорти, стійкі до осипання. Наступним кроком до 
зменшення втрат при збиранні – починати збирання як 
можна раніше, після того як вологість насіння знизи-
лася до 15-16%. Слід відмітити, що можливо збирати 
сою із більш високим вмістом вологи, але насіння по-
требуватиме додаткового сушіння. Соя, яка висушена 
гарячим повітрям, дуже часто піддається процесу роз-
щеплення перикарпію, який в свою чергу може вплива-
ти на схожість, а отже ринкову вартість насіння.
Додатковий шлях зниження втрат є вирощування 
сортів сої з різним періодом дозрівання (групи сти-
глості). Чим довше зерно знаходиться на полі після 
досягнення збиральної вологості тим більша віро-
гідність його висипання. Ця небезпека зростає якщо 
посіви сої піддаються впливу вологих та сухих пе-
ріодів, із-за випадання роси вночі чи зміни дощової 
погоди сухою при низькій вологості.
Одним із шляхів запобіганню осипання зерна є за-
стосування принципово нового препарату Нью Філм 
17. Це натуральний передзбиральний препарат, що 
мінімізує розтріскування стручків, сприяє накопи-
ченню олії  в насінні, підвищує їх якість та суттєво 
знижує передзбиральну вологість. Застосовується за 
3-4 тижні до збирання в нормі 1,0-1,5 л/га.
Втрата вологи сої після дозрівання може відбуватися 
дуже швидко, так у вологих регіонах вміст вологи 
може змінюватися на 3-4% в день.
Під час збирання втрати врожаю можуть бути із-за 
висипання зерен із бобів, пошкоджених ножами жат-
ки, боби що залишилися нижче зрізу на стеблі, боби 
що залишилися на полеглих рослинах, та ті що не 
попали в комбайн.
Не останнє місце відіграє й показник норми висіву 
при посіві. Так,   висота кріплення нижніх бобів має 
дуже велике значення для збирання культури, вона 
як правило, обумовлена генетикою сорту. У сортів з 
низьким кріпленням бобів втрати при збиранні мо-
жуть сягати від 3 до 20 %. Оптимальною висотою 
вважають  12-15 см. При сівбі ранніх сортів сої від-
мічено прямо пропорційну залежність між нормою 
висіву та висотою закладання нижніх бобів. Тому в 
разі зріджених посівів нижні боби формуються на 
меншій висоті. Аналогічний вплив на даний показ-

В період від цвітіння до формування бобів потрібно 
звернути увагу на різні види гусениць з родини совок, 
хвилівок, п’ядунів, що пошкоджують трійчасті листки 
культури. Рекомендовано застосовувати БІ-58 новий, 
40 % к.е. 1,0 л/га; Золон 35 % к.е. 2,0-3,0 л/га;  Нурел Д, 
55 % к.е. 0,75-1,5 л/га та інші дозволені до використан-
ня інсектициди. Павутинний кліщ на сої поширюєть-
ся від фази бутонізації до повної стиглості, личинка і 
імаго висмоктують сік з листків, внаслідок чого призу-
пиняється фотосинтез. Економічний поріг шкодочин-
ності становить 2-3 екземпляри на 1 листок до цвітіння 
або 10 – у період формування та наливу бобів. Для бо-
ротьби використовують інсектицид Актеллік, 50% к.е 
1,2-1,5 л/га; Золон 35 % к.е. 2,0-3,0 л/га і т.д.  
Боби та насіння сої пошкоджує гусінь акацієвої вог-
нівки, люцернової совки. Зменшенню втрат від них 
сприятимуть такі заходи, як вирощування ранньос-
тиглих сортів, збирання врожаю в оптимальні стро-
ки і швидке його обмолочування, глибока зяблева 
оранка полів після бобових культур, сівозміна, за-
стосування рекомендованих інсектицидів.  
Слід відмітити, що обов’язковою умовою доціль-
ності застосуванні пестицидів тобто проведення 
захисних заходів проти шкідливих організмів є їх 
економічна порогова шкодочинність (ЕПШ) із вра-
хуванням фаз розвитку рослин сої, погодних умов, 
чисельності ентомофагів тощо. 
 Захист посівів сої від шкідників, хвороб та бур’янів 
є дуже важливою та актуальною складовою інтен-
сивної технології вирощування сої, і буває чи не єди-
ним шляхом усунення загрози,  що дозволяє та спри-
яє отриманню високоякісних та стабільних врожаїв 
культури, особливо в останній час в зв’язку із інтен-
сивним розширенням посівних площ та зростанню 
частки сої в структурі посівних площ сільськогоспо-
дарських культур України.
Збирання врожаю
Завершальний і надзвичайно важливим етапом у 
вирощуванні сої є своєчасне ретельне проведення 
збирання, правильна організація проміжного скла-
дування та доочищення зібраного врожаю, а за по-
треби і сушіння зерна.
Чим вищий врожай насіння сої, тим більше потрібно 
приділяти уваги його правильному збиранні та збері-
ганню. Використовуючи погано налаштований комбайн 
можливо досить  легко втратити близько 10-15% вро-
жаю, а при  затримці збирання на декілька днів ще 3-4%. 
Раннє збирання також спричинює певні труднощі. 
Врожай сої збирають прямим комбайнуванням при по-
вній стиглості – листя вже опало і боби сухі, побурілі сте-
бла і боби, відокремлення твердого насіння від стулок.
Можливо починати збирання при вологості зерна сої 
нижче 15-16%, а бажано збирати при оптимальній 
вологості від 12-14%.  
Якщо вологість насіння нижча 12%, краще взагалі 
призупинити збирання врожаю, щоб звести до мі-
німуму розтріскування зерна і пошкодження його 
оболонки, особливо якщо розмова йде про сою, що 
вирощується для посіву. 

разі зріджених посівів нижні боби формуються на 
меншій висоті. Аналогічний вплив на даний показ-

німуму розтріскування зерна і пошкодження його 
оболонки, особливо якщо розмова йде про сою, що 
вирощується для посіву. 
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Десикацію проводять також для підсушування на-
сіння або при пізньому забур’яненні. Як правило 
посіви визрівають без використання дискантів. Для 
низьких втрат бобів важливо не перевищувати висо-
ти зрізу більше ніж на 7-8 см від землі. При вищо-
му зрізі втрачаються нижні боби, що, як правило, є 
найбільш врожайними. Тривале зберігання бобів сої 
можливе при їх відносній вологості не вище за 11%.  
Отже, набутий досвід в науці та виробництві підтвер-
джує, що поєднання особливостей сортового складу, 
факторів інтенсифікації та агротехнічних прийомів, 
відповідаючі біології культури, сприяє отриманню 
високого та якісного врожаю.

вається на рівні 60%, через що норма азоту повинна 
складати 240 кг або в перерахунку на аміачну селі-
тру майже 700 кг. Реально в середньо забезпечених 
ґрунтах  є частка доступного азоту, яка може склада-
ти від 60 до 120 кг азоту в д.р. Але навіть за рахунок 
такої кількості, 500 кг селітри внести потрібно. На 
практиці ж застосовують бюджетні 300 кг селітри, 
тому і мають обмеження по урожайності. 
Коли потрібно давати добрива та в якій формі? 
Озимий ріпак починає відростати раніше ніж ози-
мі зернові, тому в залежності від його стану норма 
азоту для першого внесення може коливатися від 
40 до 80% від загальної потреби по мерзлоталому 
ґрунту.  В умовах Півдня практикується 100% вне-
сення азоту по мерзлоталому ґрунту, як що неперед-
бачене застосування як добрива КАС або внесення 
твердих добрив за методом Бузницького сівалками 
типу СЗ 3,6. 
Ми говоримо про традиційні методи використання 
азоту, які мають розповсюдження в країнах Заходу, 
не ставлячи за потребу звертати уваги за нові під-
ходи у вигляді осіннього використання безводного 
аміаку  або аміачної води з осені. 
При виборі кількості азоту по мерзлоталому ґрун-
ту важливо звертати увагу на біометричні показни-
ки стану ріпаку при виході з зими. Основна части-
на азоту при першому внесенні іде на відновлення 
листкової маси, закладання пагонів та бутонів. По-
милковим буде підхід, коли під добре збережені з до-
статньою щільністю 30-40  рослин на 1 м2 в умовах 
достатнього забезпечення весняною вологою даєть-
ся збільшена доза азоту по мерзлоталому ґрунту.  Це 
обов’язково призводить до жирування рослин, за-
кладки  більш норми небажаних додаткових бруньок 

ник у ранніх та скоростиглих сортів мають строки 
сівби. При посіві раніше оптимальних строків між-
вузля рослин короткі, а рослини низькі, однак за 
оптимальних строків сівби кріплення нижніх бобів 
є значно вищим, що пояснюється вищою реакцією 
сортів цих груп на довжину світлового дня.  
За даними ряду наукових установ, ширина міжрядь 
також впливає на втрату врожаю, вузькі міжряддя, 
як правило знижують втрати. Однією з причин чому 
втрати при вузькорядному посіві, втрати нижчі, є те, 
що поверхня ґрунту між вузьким рядами більш рів-
на, а також нижні боби ростуть вище над землею і 
соя дозріває однаково та одночасно.                 
При запізненні з збиранням боби розтріскуються, а 
вологість насіння зростає знов. Щоб прискорити до-
стигання пізньостиглих сортів, а в холодні роки і серед-
ньостиглих, застосовують десиканти (Баста, 14% в. р. з 
нормою 2,0 л/га, Реглон Супер, 15% в.р.к. – 2,0-3,0 л/га). 

Озимий ріпак культура, яка дуже чутлива до міне-
рального живлення. Збалансованим живленням 
можна підвищити урожайність на 30-40%. На осла-
блених посівах залежність ще більш висока до 50%. 
При виборі стратегії живлення важливо враховувати 
стан посівів при виході з зими. Враховується густи-
на посіву при виході з зими, фаза розвитку, кількість 
збереженого листя, діаметр кореневої шийки та інше. 
Найбільш важливим на кількість підживлення впли-
ває густина та кількість збереженого листя. Загалом за 
осінь нормально розвинені посіви ріпаку засвоюють 
до 60 кг азоту в д.р. При відмиранні для відновлення 
втраченого листя при значних втратах до 80% та біль-
ше посіви ріпаку вимагають додатково до 40 кг азоту в 
д.р. Як правило про це не піклуються при розрахунках, 
тоді як до запланованої кількості потрібно включити 
цю додаткову потребу. Через цей недолік часто густо 
виробник недобирає 5-7 ц/га товарного насіння. 
Для виробника основною цифрою в розрахунках по-
треби азоту, про яку  потрібно пам’ятати, 5 кг азоту 
в д.р. на один центнер товарного насіння. Для отри-
мання 40 ц/га потрібно застосувати 200 кг азоту в 
д.р. І це не враховуючи,  що засвоєння азоту відбу-
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