Панасюк О. Я., Князюк О. В., Капітан О. А., Богуславець
В. Ю., Шевчук О. А.
Вінницький інститут кормів та сільського
господарства Поділля
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського
ДІЯ ТЕРМІНІВ СІВБИ НА ВРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ СОЇ
Соя (Glycinemax (L.) Merril) - відіграє вирішальну роль у
сільськогосподарському виробництві. Завдяки великому вмісту білка, вона є
замінником продуктів тваринного походження. В насінні сої міститься 38-45%
білка, 18-23% жиру, 25-30% вуглеводів, ферменти, вітаміни, мінеральні
речовини.
Відомо, що четверте місце в світі після кукурудзи, пшениці і рису за
обсягами виробництва займає соя [2].
За обсягами виробництва сої Україна посідає перше місце в Європі і
всьому світі. Однак реалізація генетичного потенціалу сучасних сортів у
виробництві не перевищує 50%, а середня врожайність складає 1,4-1,5 т/га [1].
На перебіг продукційного процесу рослин впливає їх адаптивність до
діючих чинників навколишнього середовища інтенсивності світла, температури
повітря, вологості ґрунту, мінерального живлення [3,4]. Важливим компонентом
сучасних технологій рослинництва стають регулятори росту рослин [5-7].
Метою досліджень було встановити закономірності формування
врожайності та якості зерна сортів сої різних груп стиглості залежно від строків
сівби на чорноземах опідзолених центрального лісостепу.
Дослідження проводили в 2016-2017 pp. на навчально-дослідних ділянках.
Грунт ділянки - чорнозем опідзолений середньо суглинковий.
У досліді вивчали: 25квітня, 5 травня, 15 травня.
Досліджувались сорти сої різних строків доспівання: Медея
(раньостиглий); Медісон (середньораній) і Київська 27 (середньостиглий).
Площа дослідних ділянок становила 10м2, повторність - чотириразова.
Результати досліджень свідчать що максимальну урожайність досліджуваних
сортів сої забезпечив другий строк сівби (5травня). Зокрема, урожайність

насіння ранньостиглого сорту сої Медея становила 25,6 ц/га, що на 3,1 ц/га
перевищувала дані показники при сівбі 25 квітня і на 1,2 ц/га - третього строку
сівби (15 травня). Найбільш високу врожайність (29,4 ц/га) забезпечив
середньостиглий сорт сої Медісон. Найменш продуктивним за показником
урожайності відмітимо середньостиглий сорт Київська 27. Урожайність насіння,
яку він сформував за першого строку сівби, становила 20,9 ц/га, другого - 22,6
ц/га.
В дослідженнях із сортом Київська 27 першого строку сівби кількість бобів
на рослині становила 20,8 шт., кількість насінин у бобі - 1,6 шт., маса насінин з
рослини - 4,8 г. При вирощуванні середньораннього сорту Медісон, кількість
бобів на рослині за першого строку сівби становила24,2шт., кількість насінин у
бобі - 1,3 шт., маса насінин з рослини - 4,76г. Тоді як за третього строку сівби дані
показники становили: кількість бобів - 18,1 шт./рослину; кількість насінин в бобі
- 1,2 шт.; маса насінин з рослини - 2,96 г. Також за третього строку сівби маса 1000
насінин була більшою 154,3 г порівняно з першим (141,2 г) та другим ( 136,7 г)
строками.
Максимальну врожайність сортів сої, які досліджувались забезпечував
другий строк сівби. Зокрема, урожайність у ранньостиглого сорту сої була
24,9ц/га, що на 3,1ц/га перевищував перший, і на 1,7 ц/га - третій строк сівби.
Відносно високі показники урожайності - 29,6 ц/га забезпечував
середньостиглий сорт сої.
Таким чином, для умов центрального Лісостепу ефективним є
вирощування різностиглих сортів сої за другого строку сівби - 5 травня.
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