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Постановка проблеми. Добитися рекордних
врожаї насіння сої з високими якісними показниками можливо за умови створення та ведення науково обґрунтованого насінництва нових середньостиглих сортів на фоні оптимального технологічного
забезпечення. Тому вивчення особливостей насінництва сортів сої нового покоління з визначенням
основних оптимальних параметрів агротехнічних
елементів вирощування є актуальним і важливим,
оскільки дозволяє проводити пошук шляхів активізації процесу максимальної реалізації їх генетичного потенціалу. Вирішення цієї проблеми сприятиме підвищенню виходу кондиційного насіння й
ефективного його впровадження в умовах зрошення Південного Степу України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
В.О. Матушкін із колегами стверджують, що високі
врожаї насіння можливо отримати за оптимальної
для зони густоти, забезпеченості вологою та поживними речовинами [1]. Інші науковці доводять, що
для конкретних ґрунтово-кліматичних умов оптимальною для кожного сорту є така густота рослин,
яка забезпечує максимальну фотосинтетичну і
симбіотичну їх діяльність і формування високого
врожаю насіння [2].
Водночас деякі дослідники дотримуються положення, що для створення насіння з добрими
урожайними властивостями доцільно застосовувати відносно невисокі норми висіву, внаслідок чого
формується більше насіння, що забезпечує вищий
урожай [3]. Однак, як стверджують інші вчені, не
завжди велике насіння є найкращим. Часто воно
має пухку анатомічну структуру з порушеним співвідношенням між зародком і ендоспермом [4].
Результати
досліджень
В.Ф.
Петриченко,
А.О. Бабич, С.І. Колісник доводять, що лише оптимальне співвідношення всіх компонентів структури
врожаю на фоні раціонального співвідношення
агротехнічних прийомів забезпечує високу продуктивність рослин сої [5; 6].
Мета. Визначити закономірності формування
кондиційного насіння нового середньостиглого
сорту сої Святогор за умов Півдня України залежно від оптимізації густоти рослин іі доз азотного
добрива, тобто від факторів, які є базовими склад-

никами в сучасних моделях технології на зрошуваних землях Півдня України.
Матеріали та методика досліджень. Матеріалом для досліджень слугували дози азотних добрив, густота посіву, урожайність кондиційного
насіння. Методи: польовий, розрахунковий, вимірювально-ваговий.
Польові та лабораторні дослідження проводились протягом 2016–2018 рр. за методикою з
дослідної справи на поливних землях Інституту
зрошуваного землеробства НААН [7]. Ґрунт
дослідної ділянки темно-каштановий середньосуглинковий слабо солонцюватий при глибокому
рівні залягання ґрунтових вод. Дослід двофакторний: фактор А – густота рослин (300, 400, 500,
600, 700, 800, 900 (тис.), 1 млн шт./га насінин);
фактор В – дози азотних добрив (без удобрення,
N30, N60). Повторення чотириразове з розміщенням варіантів методом рендомізованих розщеп2
лених ділянок. Площа посівних ділянок 22 м ,
2
облікова – 18,5 м .
Агротехнічні умови проведення досліджень загальноприйняті для південного регіону України,
окрім варіантів, які вивчалися. Попередник – озима
пшениця. Удобрення вносили під передпосівну
культивацію згідно зі схемою досліду. Сівбу проводили сівалкою СКС – 6–10. Роки досліджень за
градацією сумарного випаровування належали до
сухих, із сильною ґрунтовою і повітряною посухою.
ГТК знаходився в межах 0,5–0,7. Тому вирощування сої в зоні Південного Степу України було можливим лише із проведенням поливів. Поливали
ДДА–100 МА нормою 450–500 м³/га. Боротьбу з
бур’янами проводили шляхом внесення ґрунтового
гербіциду Харнес (2–3 л/га) відразу після сівби з
послідуючим коткуванням, у червні – обробкою
посівів страховим гербіцидом Пікадор (1 л/га).
Урожай збирали поділяночно селекційним комбайном «Сампо-130».
Метеорологічні умови в роки проведення досліджень достатньою мірою відобразили характеристику Південного Степу України, що дозволило
одержати достовірні експериментальні дані, сформувати висновки і дати рекомендації виробництву
для цих умов.
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Результати досліджень. Ефективне впровадження у виробництво нового високопродуктивного
сорту можливе лише насінням, яке відповідає посівним якостям. Посівні якості насіння за прийнятою
термінологією – це сукупність біологічних і господарських ознак і властивостей, що характеризують
придатність певної культури до сівби [8–11].
Головними критеріями оцінки насіннєвого матеріалу сої є вихід кондиційного насіння та такі
посівні якості, як маса 1 000 насінин, енергія проростання, схожість.
Вихід кондиційного насіння у досліді залежно
від різної дози азотних добрив і густоти рослин
коливався від 68,4% до 71,5%. Щодо впливу за-

стосування азотного добрива спостерігається чітка
залежність: зі збільшенням дози вихід кондиційного насіння підвищується незалежно від щільності
стояння рослин. Так, на контрольному варіанті
(без добрив) ці показники знаходилися в межах
70,2–68,4% ы на фоні N30 – 70,5–68,8%, за внесення N60 – 70,6–68,0%. Показники виходу кондиційного насіння були більшими за густоти посіву сої, яка
знаходилася у діапазоні від 300 до 600 тис. шт./га,
ніж за 700 тис. шт./га – 1 млн шт./га. Зменшення
виходу кондиційного насіння з підвищенням густоти рослин пояснюється формуванням на цих ділянках малої маси 1 000 насінин, що під час очищення вибраковується (табл. 1).

Таблиця 1 – Вихід кондиційного насіння середньостиглого сорту сої Святогор залежно від різної
дози азотних добрив і густоти посіву, % (середнє за 2016–2018 рр.)
Рівні мінерального
живлення (фактор А)
Без добрив
N30
N60
Vpf, %

300
70,2
70,5
70,6
2,7

Густота
400
70,2
70,6
70,7
2,6

стояння
500
70,4
70,6
70,8
2,2

Незважаючи на менші показники виходу
кондиційного насіння за щільності рослин
700 тис. шт./га – 1 млн рослин/га, загальна його
врожайність на цих варіантах була більшою, ніж
за 300–500 тис. шт./га за рахунок більшої кількості рослин на одиницю площі.

рослин,
600
70,8
71,3
71,5
2,2

тис. шт./га (фактор В)
700
800
900
69,7
69,0
69,0
70,0
69,6
69,4
70,4
70,1
69,7
2,9
3,1
3,4

1 000
68,4
68,8
69,0
3,6

Vm,
%
5,1
8,2
6,7

Серед досліджуваних густот рослин у середньому за фактором на фоні N30 та N60 ділянки зі
щільністю посіву 600 тис. шт./га забезпечили
найбільший вихід кондиційного насіння – 71,3–
71,5% порівняно з іншими густотами (рис. 1).
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Рис. 1. Вихід кондиційного насіння залежно від доз азотних добрив і густоти рослин, %
(середнє за 2016–2018 рр.)
Коефіцієнт фенотипової варіації (Vpf,%) виходу кондиційного насіння середньостиглого
сорту сої Святогор за густотою стояння рослин
на ділянці був незначним і коливався в межах
2,2–3,6%.
Значно більшою була модифікаційна мінливість (Vm,%) сорту сої за впливу азотного добрива, яка сягала 5,1–8,2%, що вказує на перева-
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ги технологічного регулювання виходу кондиційного насіння цим агротехнічним заходом.
Якість посівного матеріалу визначає величина
коефіцієнта розмноження насіння. Найвищим цей
показник був у варіантах із щільністю рослин
300 тис. шт./га (44–49) і, навпаки, найменший (14–
17) мали ділянки з густотою 900 тис. – 1 млн. шт.
рослин/га на фоні N30 та N60 (табл. 2).

Селекція, насінництво
Таблиця 2 – Коефіцієнт розмноження кондиційного насіння сої сорту Святогор
залежно від досліджуваних факторів (середнє за 2016–2018 рр.)
Рівні мінерального
живлення (фактор А)
Без добрив
N30
N60
Vpf, %

300
36
44
49
19,7

400
26
33
37
17,2

Густота стояння рослин (фактор В)
500
600
700
800
24
20
15
13
27
30
22
16
34
29
25
21
15,5
15,2
17,4
18,4

Це пояснюється значним зниженням маси
1 000 насінин при підвищенні щільності посіву.
Так,
маса
1
000
насінин
за
густоти

900
11
15
17
19,9

1 млн
10
14
15
20,4

Vm, %
19,0
25,4
46,2

300 тис. шт./га знаходилася у межах 181–185 г,
а за 1 млн. шт./га – 171–173 г відповідно
(табл. 3).

Таблиця 3 – Посівні якості кондиційного насіння середньостиглого сорту сої Святогор
залежно від досліджуваних факторів (середнє за 2016–2018 рр.)
Рівні мінерального
живлення (фактор А)

Без добрив

N30

N60

Густота рослин,
тис. шт./га
(фактор В)

Маса 1 000
насінин,г

Енергія
проростання, %

Польова
схожість,
%

300

231,7

89,5

76,5

400
500
600
700
800
900
1 000
300
400
500
600
700
800
900
1000
300
400
500
600
700
800
900
1000

230,4
227,8
222,7
221,4
220,2
218,9
218,9
234,2
231,7
229,1
226,6
225,3
222,7
220,2
220,2
236,8
234,2
231,7
229,1
226,6
224,0
222,7
221,4

89,3
89,0
89,8
86,8
85,5
84,9
84,7
90,2
90,0
90,1
90,0
87,1
86,0
85,1
85,6
90,3
89,2
90,3
90,1
87,4
86,2
85,9
85,7
0,3

76,5
77,4
76,7
75,9
75,7
75,8
75,1
85,2
85,3
85,8
85,7
81,6
80,5
78,2
77,9
85,4
85,4
85,9
85,8
81,8
80,7
78,5
78,1
0,3

НІР 05
Високою була фенотипова варіація сорту
(Vpf = 15,2–20,4%) за різної щільності посіву та
модифікаційна мінливість (Vm = 19,0–46,2%) на
фоні азотного живлення, що вказує на можливості
регулювання коефіцієнта розмноження сорту азотним живленням і щільністю посіву.
На удобрених ділянках коефіцієнт розмноження кондиційного насіння був значно вищим, ніж на
варіантах, де добриво не застосовували (рис. 2).
Найбільш негативна реакція рослин сорту сої
Святогор на густоту виявилася на ділянці, де
щільність складала 900 тис. – 1 млн рослин/га без
застосування добрива: коефіцієнт розмноження
знаходився в межах 11–10, на фоні добрива він
підвищувався до 15–14 і до 17–15.
Велике значення у формуванні врожаю має
маса 1 000 насінин. Від маси 1 000 насінин і запасів поживних речовин в ендоспермі залежить роз-

виток сходів рослин. Застосування високоякісного
насіння дозволяє за інших рівних умов отримати
по 3–5 ц/га приросту врожаю. У наших дослідженнях маса 1 000 насінин змінювалася залежно від
щільності посіву та доз азотних добрив (рис. 3).
Найбільшими були показники маси 1 000 насінин за густоти рослин 300 тис. шт./га, які зменшувалися із підвищенням кількості рослин/га: на
неудобреному фоні від 231,7 до 222,7 г, на фоні
N30 – від 234,2 до 226,6 г і за внесення N60 від 236,8
до 229,6 г, коефіцієнт кореляції r = –0,92. Але
суттєве зменшення спостерігалося зі зниженням
густоти від 700 тис. рослин/га до 1 млн шт./га.
Воно складало 6,0–6,5% на удобреному фоні за
щільності 1 млн рослин/га порівняно з варіантом
300 тис. рослин/га. Кращі показники маси
1 000 насінин отримали на ділянках із густотою
300–600 тис. рослин/га.
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Коефіцієнт розмноження
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Рис. 2. Коефіцієнт розмноження кондиційного насіння залежно від фону живлення
та щільності посіву (середнє за 2016–2018 рр.)

N60

Густота рослин, тис. шт./га;
Рівні мінерального живлення, кг/га
Енергія проростання, %

Польова схожість, %

Рис. 3. Посівні якості кондиційного насіння середньостиглого сорту сої Святогор
залежно від досліджуваних факторів (середнє за 2016–2018 рр.)
Спостереження за енергією проростання кондиційного насіння у середньостиглого сорту сої
Святогор показало, що цей показник відрізнявся за
варіантами із застосуванням добрив і за різною
густотою рослин на одиницю площі та знаходився
в межах 84,7–90,3%. Енергія проростання насіння
була високою 90,1–90,3% на ділянках із більш
великою масою 1 000 насінин, тобто у варіантах із
густотою від 300 до 600 тис. рослин/га, коефіцієнт
кореляції r = -0,90.
Установлена зворотна залежність між польовою схожістю насіння та густотою рослин. Меншу
польову схожість насіння отримано на ділянках із
підвищеною густотою посіву 1 млн рослин/га,
коефіцієнт кореляції r = –0,53, оскільки на цих
ділянках було сформовано насіння з малою масою
1 000 штук 171–173 г порівняно з густотою
300 тис. шт/га, де маса 1 000 насінин знаходилася
на рівні 181–185 г. Схожість насіння середньостиглого сорту сої Святогор була на рівні 85,2–85,7%
на фоні N30 у розрізі густоти 300–600 тис. рослин/га
та 85,4–85,8% на фоні N60, що відповідає стандартам на посівні якості насіння сої. Кращими показники схожості насіння володіли ділянки, де висівалося насіння з високою масою 1 000 насінин.
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Висновки. Отже, на посівні властивості насіння
середньостиглого сорту сої Святогор значно впливали як густота посіву, так і застосування азотних добрив. Кращими посівними якостями насіння володіли
рослини сої, яке формувалося на ділянках з оптимальною густотою рослин не більше 600 тис. шт./га на
фоні застосування азотних добрив.
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Постановка проблеми. Формування зернової та
насіннєвої продуктивності рослин здійснюється під
впливом абіотичних, біотичних і антропогенних чин-

ників. На перший ряд чинників ми прямого впливу не
маємо, а можемо лише дещо нівелювати їх завдяки
дії антропогенних чинників. А саме в кожному госпо-
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