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Анотація 

Слободянюк С. В. Особливості формування продуктивності сочевиці 

залежно від інокуляції та позакореневого підживлення в умовах Лісостепу 

України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 201 – агрономія (20 Аграрні науки та продовольство). – Інститут 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Київ, 2021. 

Актуальність теми. З агротехнічної точки зору сочевиця має високі 

показники пристосованості до умов помірної кліматичної зони, також рослини 

добре взаємодіють з азотфіксувальними симбіотичними мікроорганізмами і 

ефективно фіксують атмосферний азот. 

В останні десятиліття вивченням елементів технології вирощування 

сочевиці займались такі вчені як: Данильченко О. М., Ганзеловский Е. В., 

Кулініч О. О., Максимов М. В., Присяжнюк О. І., Самаров В. М., Сауляк О. М., 

Сухова Г. І., Топчій О. В., Шихман Н. В, однак вони досліджували як окремі 

фактори так і їх сукупності з іншими елементами технології. 

При виборі технології вирощування сочевиці аграрії часто не 

застосовують специфічні для рослин штами азотфіксуючих мікроорганізмів. В 

випадку постійного вирощування сої або ж гороху можна орієнтуватись на 

аборигенні види, або ж значну концентрацію видо специфічної мікробіоти в 

ґрунті, а за вирощування сочевиці такі надії не виправдані. 

Крім того, істотною проблемою ефективного вирощування бобових 

культур є хибні підходи щодо обмеження їх мінерального удобрення. Окрім 

відмови від азоту аграрії часто обмежують і фосфорно-калійні добрива, або не 

вносять їх взагалі.  

Калійне забезпечення українських ґрунтів хороше, а відносно низьке 

споживанням даного елементу не викликає істотних проблем в рості та 

розвитку сочевиці. 

А в випадку з забезпеченням рослин рухомим фосфором ситуація дещо 

складніша. Адже фосфор в ґрунті знаходиться переважно в зв’язаному стані, 
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причому за рН < 6 утворюються нерозчинні фосфати алюмінію, а при рН > 7 

відповідно нерозчинні фосфати заліза та кальцію. Також рослини чутливі до 

нестачі фосфору на початкових етапах росту, адже при  температурі ґрунту 

14°С дифузія його з зв’язаних форм в ґрунтове середовище припиняється. 

А тому в Україні основною проблемою ефективного вирощування 

сочевиці є відсутність збалансованої технології вирощування, яка може 

забезпечити формування стабільно високої врожайності за незначних витрат 

ресурсів спрямованих на оптимізацію та запровадження окремих елементів 

технології.  

Головним завданням роботи є вдосконалення елементів технології 

вирощування сочевиці спрямованих на забезпечення ефективної азотфіксації, 

доступності фосфору в ґрунті та поліпшення загального стану рослин і 

стійкості їх до впливу стресових факторів середовища. 

Метою досліджень було вивчення особливостей росту і розвитку 

рослин та дослідження процесів формування високої продуктивності і якісних 

характеристик сочевиці залежно від впливу інокуляції насіння 

азотфіксуючими мікроорганізмами, внесення в зону рядка 

фосфатмобілізуючих мікроорганізмів та обробки рослин регуляторами росту 

по вегетації в умовах Правобережного Лісостепу України. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше розкрито біологічні 

особливості формування складових урожайності сочевиці залежно від 

комплексного застосування інокуляції насіння азотфіксуючими 

мікроорганізмами, внесення в зону рядка фосфатмобілізуючих 

мікроорганізмів так і позакореневої обробки рослин регуляторами росту в 

умовах Лісостепу України. Визначено оптимальні поєднання інокулянтів 

азотфіксуючих та фосфатмобілізуючих мікроорганізмів, регуляторів росту для 

підвищення стійкості рослин до несприятливих факторів середовища та 

підвищення продуктивності рослин сочевиці. 



4 

Удосконалено існуючі технології вирощування сочевиці шляхом 

вивчення впливу регуляторів росту на процеси росту та розвитку і формування 

продуктивності культури.  

Набули подальшого розвитку питання вивчення впливу умов 

вирощування на ріст та розвиток сочевиці, проходження процесів 

симбіотичної азотфіксації та фотосинтезу в умовах Правобережного Лісостепу 

України.  

Обґрунтовано економічну та енергетичну ефективність вирощування 

сочевиці за вдосконаленою технологією. 

Практичне значення отриманих результатів. В результаті 

проведених досліджень визначено найбільш ефективні комбінації 

застосування інокулянтів та регуляторів росту, що забезпечують підвищення 

продуктивності сочевиці.  

Встановлено, що за вирощування сочевиці для отримання стабільної та 

високої урожайності необхідно застосовувати у комплексі такі елементи 

технології вирощування: проводити інокуляцію насіння азотфіксуючими 

мікроорганізмами на основі Ризогуміну, вносити фосфатмобілізуючі 

препарати Поліміксобактерин або Азогран Б в зону рядка на глибину сівби 

рослин сочевиці, а в фазу бутонізації рослин проводити позакореневе 

підживлення регулятором росту Альга 600. 

Оптимізація досліджуваних елементів технології вирощування сочевиці 

дозволяє навіть в умовах екстремального впливу факторів навколишнього 

середовища забезпечити формування урожайності насіння на рівні 2,03 т/га, з 

вмістом сирого протеїну 29,2 % та крохмалю – 53,8 %. 

Основні результати досліджень. Тривалість вегетаційного періоду 

визначалась передусім біологічними особливостями росту та розвитку сорту 

Антоніна і в середньому за роки досліджень становила 76 діб. Водночас 

застосування елементів технології вирощування дозволило забезпечити більш 

краще азотне живлення рослин сочевиці, що в свою чергу призвело до 

подовження вегетаційного періоду. Так, в середньому за роки досліджень в 
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комплексі дії факторів поєднання Ризогуміну з Поліміксобактерин або 

Азогран  та Альга 600  сприяло подовженню періоду вегетації сочевиці на 9 

діб. Якщо розглядати даний показник з точки зору ефективності фотосинтезу, 

то за середньої тривалості періоду вегетації сорту сочевиці Антоніна в 76 діб 

збільшення на 9 діб (на 11,8 %) активного часу засвоєння рослинами 

фотосинтетично активної радіації є серйозним фактором інтенсифакації 

технологій вирощування.  

Встановлено, що в середньому за роки досліджень на час повних сходів 

по досліду було забезпечено середні показники густоти посівів на рівні 

152,1 шт./м2, що забезпечувало добру оптичну щільність посівів рослин 

сочевиці. А на час збирання рослин, в середньому по досліду густота посівів 

сочевиці була на рівні 128,5 шт./м2, що в цілому забезпечувало добрі 

параметри структури посівів та передумови до формування ними достатнього 

рівня продуктивності. 

Визначено що найбільший відсоток виживання рослин був на варіантах: 

застосування Поліміксобактерину та підживлення Альга 600, що на 7,5 % було 

вище контрольного варіанту, а за умови застосування Азограну Б та 

підживлення Альга 600 перевага склала 6,3 % відповідно. 

Досліджено, що в фазу цвітіння рослин сочевиці утворювались 

максимальні показники площі листя, яка в середньому по досліду була на рівні 

37,1 тис. м2 /га, а на контрольному варіанті лише 32,0 тис. м2/га. За   інокуляції 

насіння Ризогуміном та внесення фосфатмобілізуючих препаратів і 

позакореневого підживлення було отримано максимальні параметри листкової 

поверхні рослин сочевиці в досліді. Так, на варіанті інокуляції Ризогуміном, 

внесення Азограну Б та обробки Альга 600 рослини сочевиці сформували 

площу листя 40,3 тис. м2/га. А за застосування на фоні інокуляції насіння 

Ризогуміном фосфатмобілізуючого препарату Поліміксобактерин та Альга 

600 була сформована площа листя на рівні 39,9 тис. м2/га, що по суті 

достовірно не відрізняється від попереднього варіанту.  
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Встановлено, що за застосування інокуляції насіння Ризогуміном та 

внесення фосфатмобілізуючих препаратів та позакореневого підживлення 

Альга 600 винос елементів живлення був максимальним по досліду. За 

комбінації Ризогуміну, Поліміксобактерину та Альга 600 на формування 

врожаю було потрібно 119,8 кг/га азоту, 40,6 кг/га фосфору та 56,8 кг/га калію, 

а за внесення Ризогуміну, Азоргану Б та Альга 600 відповідно 110,5 кг/га 

азоту, 37,4 кг/га фосфору та 52,4 кг/га калію. 

Інокуляція насіння Ризогуміном сприяла збільшенню кількості активних 

бульбочок в фазу бутонізації в 5,3 раз, в фазу цвітіння в 4,5 раз а в фазу 

наливання бобів в 3,8 рази порівняно з контролем та зростанню активного 

симбіотичного потенціалу до рівня 90,8-91,6 % від загального симбіотичного 

потенціалу. А кращі показники активного симбіотичного потенціалу були на 

варіантах інокуляції насіння Ризогуміном, та застосування 

фосфатмобілізуючих препаратів Поліміксобактерин та Азогран Б в поєднанні 

з позакореневим підживленням Альга 600. 

Визначено, що в фазу цвітіння максимальний вміст леггемоглобіну в 

бульбочках сочевиці був за застосування Ризогуміну, внесення 

фосфатмобілізуючих препаратів Поліміксобактерин та Азогран Б в поєднанні 

з позакореневим підживленням Альга 600 – 5,58 та 5,50 мг/г сирої маси 

бульбочок. 

Досліджено, що інокуляція насіння позитивно вплинула на формування 

висоти рослин. Кращі результати, в середньому за роки досліджень, за цими 

показниками були виявлені на фоні з обробленим насінням Ризогуміном у 

поєднанні з Біофосфорином –  49,9 см та Азограном Б – 49,4 см за застосування 

позакореневого підживлення. На цих же варіантах була зафіксована й 

найбільша кількість стебел. 

Формування більш високих рослин без одночасного збільшення 

кількості вузлів негативно впливає на їх стійкість та спричиняє вже в фазу 

цвітіння-формування бобів вилягання посівів. Досліджено, що поєднання 

азотфіксуючих та фосфатмобілізуючих мікроорганізмів і позакореневого 
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застосування Альга 600 позитивно вплинуло на формування ознаки 

збільшивши кількість вузлів порівняно з контрольним варіантом з 23,0 шт. до 

25,7-27,6 шт. 

Встановлено, що врожайність сочевиці істотно залежить від 

застосування досліджуваних факторів. Так, в середньому за роки досліджень, 

найбільша врожайність була у варіантах інокуляції препаратом Ризогумін та 

застосування фосфатімобілізуючих – Поліміксобактерин + регулятора росту 

Альга 600 – 2,03 т/га та інокуляції азот фіксуючими мікроорганізмами + 

Азогран Б  + Альга 600 – 1,87 т/га. Найменша врожайність визначена у 

варіантах без застосування досліджуваних нами агрозаходів. 

Досліджено, що за інокуляції насіння Ризогуміном та внесення 

Поліміксобактерину або Азограну Б в поєднанні з позакореневим 

підживленням Альга 600 вміст сирого протеїну та загального азоту був 

найвищим по варіантах досліду – 29,2 %.  

Вміст крохмалю в насінні на контрольних варіантах становив 53,8 %, а 

на варіантах застосування Ризогуміну – на 0,6 % вищим. Також неістотне 

зростання вмісту крохмалю на 0,1-0,2 % спостерігалось на цьому фоні за 

позакореневого підживлення Альга 600. А на фоні без інокуляції ефективність 

позакореневого підживлення Альга 600 була дещо кращою і прибавка вмісту 

крохмалю порівняно з непідживленими варіантами становила 0,4-0,6 %.  

За результатами проведених досліджень встановлено, що максимальні 

витрати на  одиницю площі були за інокуляції насіння, позакореневого 

підживлення Альга 600 та внесення Поліміксобактерину – 11,95 тис. грн./га та 

Азограну Б – 11,94 тис. грн./га. На цих же варіантах було отримано кращі 

показники вартості отриманої продукції та мінімальні значення собівартості 

одиниці продукції – 5,89 тис. грн./т, та 9,07 тис. грн./т відповідно. 

Визначено, що максимальні показники прибутку отримано на варіанті 

застосування інокуляції насіння Ризогуміном, внесення фосфатмобілізуючих 

мікроорганізмів на базі поліміксобактерину та позакореневого підживлення 
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рослин Альга 600 – 28,64 тис. грн/га, а на другому місці по ефективності був 

варіант застосування Ризогуміну, Азограну Б та Альга 600 – 25,50 тис. грн./га. 

 

Ключові слова: сочевиця, інокуляція, позакореневе підживлення, 

урожайність, біохімічні показники, елементи структури врожаю, коефіцієнт 

енергетичної ефективності, економічна ефективність. 

 

Summary 

Slobodianiuk S. V. Peculiarities of lentil productivity formation 

depending on inoculation and foliar feeding in the conditions of the Forest-

Steppe of Ukraine. - Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

philosophy on a specialty 201 - agronomy (20 Agrarian sciences and food). - 

Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet of NAAS of Ukraine, Kyiv, 2021. 

Actuality of theme. From the agrotechnical point of view, lentils have high 

indicators of adaptation to the conditions of the temperate climate zone, namely: 

drought and cold resistance. Lentil plants also interact well with nitrogen-fixing 

symbiotic microorganisms and effectively fix atmospheric nitrogen.  

In recent decades, the study of elements of the technology of growing lentils 

have been engaged in such scientists as: Danylchenko O. M., Hanzelovskyi E. V., 

Kulinich O. O., Maksymov M. V., Prysiazhniuk O. I., Samarov V. M., Sauliak O. 

M., Sukhova H. I., Topchii O. V., Shykhman N. V., however, they studied both 

individual factors and their combination with other elements of technology.  

When choosing the technology of cultivation, farmers often neglect the 

selection of specific lentil-specific strains of nitrogen-fixing microorganisms. In the 

case of constant cultivation of soybeans or peas, you can focus on aboriginal species, 

or a significant concentration of species-specific microbiota in the soil, but for the 

cultivation of lentils, such hopes are not justified.  

In addition, a significant problem in the efficient cultivation of legumes is the 

wrong approach to limiting their mineral fertilizer. In addition to the rejection of 
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nitrogen, farmers often limit phosphorus-potassium fertilizers, or do not apply them 

at all.  

Potassium supply of Ukrainian soils is good, and relatively low consumption 

of this element does not cause significant problems in the growth and development 

of lentils.  

But in the case of providing plants with mobile phosphorus, the situation is 

somewhat more complicated. After all, phosphorus in the soil is mainly in a bound 

state, and at pH <6 insoluble aluminum phosphates are formed, and at pH> 7, 

respectively, insoluble phosphates of iron and calcium. Plants are also sensitive to 

phosphorus deficiency in the initial stages of growth, because at a soil temperature 

of 14 ° C its diffusion into the soil environment stops.  

Therefore, in Ukraine the main problem of efficient cultivation of lentils is the 

lack of balanced cultivation technology, which can ensure the formation of 

consistently high yields at low cost for optimization and implementation of certain 

elements of technology.  

Therefore, the main task of the work is to improve the elements of lentil 

cultivation technology aimed at ensuring effective nitrogen fixation, availability of 

phosphorus in the soil and improving the general condition of plants and their 

resistance to environmental stressors.  

The aim of the research was to study the peculiarities of plant growth and 

development and to study the processes of formation of high productivity and 

qualitative characteristics of lentils depending on the effect of seed inoculation with 

nitrogen-fixing microorganisms, introduction of phosphate-mobilizing 

microorganisms and treatment of plants with vegetation growth regulators.  

Scientific novelty of the obtained results. For the first time the biological 

features of formation of components of lentil yield depending on complex 

application of seed inoculation with nitrogen-fixing microorganisms, introduction of 

phosphate-mobilizing microorganisms into the zone and foliar treatment of plants 

with growth regulators in the Forest-Steppe of Ukraine are revealed. The optimal 

combinations of inoculants of nitrogen-fixing and phosphate-mobilizing 
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microorganisms, growth regulators to increase the resistance of plants to adverse 

environmental factors and increase the productivity of lentil plants have been 

determined.  

The existing technologies of lentil cultivation have been improved by studying 

the influence of growth regulators on the processes of growth and development and 

formation of crop productivity. The issues of studying the influence of growing 

conditions on the growth and development of lentils, the processes of symbiotic 

nitrogen fixation and photosynthesis in the Forest-Steppe of Ukraine have been 

further developed.  

The economic and energy efficiency of growing lentils by advanced 

technology is substantiated.  

The practical significance of the results. As a result of the conducted 

researches the most effective combinations of application of inoculants and growth 

regulators providing increase of productivity of lentils are defined.  

It is established that for growing lentils to obtain stable and high yields it is 

necessary to use in the complex and elements of cultivation technology: to inoculate 

seeds with nitrogen-fixing microorganisms based on Ryzohumin, to make 

phosphate-mobilizing drugs Polimiksobakteryn or Azohran B in the zone of plant 

budding of plants to carry out foliar feeding with growth regulator Alga 600. 

Optimization of the studied elements of lentil cultivation technology allows even in 

conditions of extreme influence of environmental factors to ensure the formation of 

seed yield at the level of 2.03 t/ha, with a crude protein content of 29.2% and starch 

- 53.8%.  

Main results of research. The duration of the growing season was 

determined primarily by the biological features of growth and development of the 

Antonina variety and averaged 76 days over the years of research. At the same time, 

the use of elements of cultivation technology allowed to provide better nitrogen 

nutrition of lentil plants, which in turn led to the extension of the growing season. 

Thus, on average over the years of research in the complex action of factors, the 

combination of Ryzohumin with Polimiksobakteryn or Azohran and Alga 600 
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contributed to the extension of the lentil growing season by 9 days. If we consider 

this indicator in terms of the efficiency of photosynthesis, then the average length of 

the growing season of lentil Antonina in 76 days increase by 9 days (11.8%) of active 

time of accumulation of photosynthetically active radiation in the crop is a serious 

factor in intensification of cultivation technologies. 

It is established that on the average for years of researches at the time of full 

sprouts on experiment average indicators of density of crops at the level of 152,1 

pieces/m2 that provided good optical density of crops of lentil plants are received. 

But at the time of harvesting plants, the average density of lentil crops was at the 

level of 128.5 pcs./m2, which generally provided good parameters of the structure of 

crops and prerequisites for the formation of a sufficient level of productivity. 

It was determined that the highest percentage of plant survival was in the 

variants: use of Polimiksobakteryn and feeding Alga 600, which was 7.5% higher 

than the control variant, but with Azohran B and feeding Alga 600, the 

predominance was 6.3%, respectively. 

It was investigated that in the flowering phase of lentil plants formed the 

maximum leaf area, which on average according to the experiment was at the level 

of 37.1 thousand m2/ha, but in the control variant only 32.0 thousand m2/ha. By 

inoculating the seeds with Ryzohumin and applying phosphate-mobilizing drugs and 

foliar feeding, we obtained the maximum parameters of the leaf surface of lentil 

plants in the experiment. Thus, in the variant of inoculation with Ryzohumin, 

application of Azohran B and treatment with Alga 600, lentil plants formed a leaf 

area of 40.3 thousand m2/ha. However, due to the use of the phosphate-mobilizing 

drug Polimiksobakteryn and Alga 600 on the background of seed inoculation with 

Ryzohumin, the leaf area was formed at the level of 39.9 thousand m2/ha, which in 

fact does not differ significantly from the previous version. 

It was found that with the use of inoculation of seeds with Ryzohumin and the 

introduction of phosphate-mobilizing drugs and foliar feeding Alga 600 removal of 

nutrients was maximum in the experiment. With the combination of Ryzohumin, 

Polimiksobakteryn and Alga 600, 119.8 kg/ha of nitrogen, 40.6 kg/ha of phosphorus 
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and 56.8 kg/ha of potassium were required for crop formation, while the application 

of Ryzohumin, Azohran B and Alga 600 required 110,5 kg/ha of nitrogen, 37.4 kg/ha 

of phosphorus and 52.4 kg/ha of potassium. 

Inoculation of seeds with Ryzohumin contributed to an increase in the number 

of active tubers in the budding phase by 5.3 times, in the flowering phase by 4.5 

times and in the phase of pouring beans 3.8 times compared with the control and 

growth of active symbiotic potential to 90.8-91 , 6% of the total symbiotic potential. 

But the best indicators of active symbiotic potential were on the options of 

inoculation of seeds with Ryzohumin, and the use of phosphate-mobilizing drugs 

Polimiksobakteryn and Azogran B in combination with foliar feeding Alga 600. 

It was determined that in the flowering phase the maximum content of 

leghemoglobin in lentil tubers was with the use of Ryzohumin, application of 

phosphate-mobilizing drugs Polimiksobakteryn and Azohran B in combination with 

foliar feeding Alga 600 - 5.58 and 5.50 mg / g of raw mass of bulbs. 

It was investigated that seed inoculation had a positive effect on plant height 

formation. The best results, on average over the years of research, on these indicators 

were found against the background of treated seeds Ryzohumin in combination with 

Biophosphorin - 49.9 cm and Azohran B - 49.4 cm with the use of foliar feeding. 

The largest number of stems was recorded on the same variants. 

The formation of higher plants without increasing the number of nodes has a 

negative effect on their stability and causes already during flowering-formation of 

beans lodging crops. It was investigated that the combination of nitrogen-fixing and 

phosphate-mobilizing microorganisms and foliar application of Alga 600 had a 

positive effect on the formation of the trait by increasing the number of nodes 

compared to the control version from 23.0 pcs. up to 25.7-27.6 pcs. 

It is established that the yield of lentils significantly depends on the 

application of the studied factors. Thus, on average over the years of research, the 

highest yields were in the variants of inoculation with the drug Ryzohumin and the 

use of phosphate-mobilizing – Polimiksobakteryn + growth regulator Alga 600 - 

2.03 t / ha and inoculation with nitrogen-fixing microorganisms + Azohran B + Alga 
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600 - 1.87 t/ha ha. The lowest yield was determined in the variants without the use 

of our studied agricultural measures. 

It was investigated that when inoculating seeds with Ryzohumin and applying 

Polimiksobakteryn or Azogran B in combination with foliar feeding Alga 600, the 

content of crude protein and total nitrogen was the highest in the experiment - 

29.2 %. 

The starch content in the seeds in the control variants was 53.8%, and in the 

variants of Ryzohumin - 0.6% higher. Also, a slight increase in starch content by 

0.1-0.2% was observed against this background with foliar feeding Alga 600. But 

against the background without inoculation, the efficiency of foliar feeding Alga 600 

was slightly better and the increase in starch content compared to non-fertilized 

variants was 0.4 -0.6 %. 

According to the results of the research, the maximum costs per unit area were 

for inoculation of seeds, foliar feeding Alga 600 and application of 

Polimiksobakteryn - 11.95 thousand UAH / ha and Azohran B - 11.94 thousand 

UAH / ha. On the same variants the best indicators of cost of the received production 

and the minimum values of prime cost of unit of production - 5,89 thousand UAH/t, 

and 9,07 thousand UAH/t accordingly were received. 

It was determined that the maximum profit was obtained on the application of 

seed inoculation with Ryzohumin, application of phosphate-mobilizing 

microorganisms based on Polimiksobakteryn and foliar feeding of plants Alga 600 

- 28.64 thousand UAH / ha, and in second place in terms of efficiency was the use 

of Ryzohumin, Azohran B and Alga 600 - 25.50 thousand UAH/ha. 

 

Key words: lentil, inoculation, foliar application, yield, biochemical 

parameters, elements of the structure of the crop, energy efficiency coefficient, 

economic efficiency. 
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ВСТУП 

 

Сочевиця вирощувалась на теренах України з давніх часів. Однак, 

особливі вимоги до технології вирощування та неможливість застосування 

стандартних рішень призвела до того, що у нашій країні про неї на деякий час 

забули. Водночас в світовому масштабі сочевиця завжди не втрачала своєї 

цінності і розповсюдженості. 

Україна з давніх часів була і залишається потужним виробником зерна 

озимих, ярих колосових, зернобобових, круп'яних культур. Але гонитва за 

мегаприбутковими культурами суттєво зменшила біорізноманіття сучасних 

агроценозів. Нехтування сівозмінами та спрощення агротехніки сприяє не 

тільки тому, що темпи приросту сільськогосподарської продукції в цілому по 

країні, особливо в останні роки, не відповідають потребам держави, зокрема 

за врожайністю та валовими зборами, а й різкому зниженню родючості ґрунту. 

Спостерігається велика строкатість рівня врожайності в цілому і навіть в 

господарствах, розміщених в однакових ґрунтово-кліматичних умовах. 

Широке впровадження інтенсивних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур забезпечує підвищення їх урожайності. Але, 

як показує аналіз, це супроводжується значними, не завжди обґрунтованими, 

додатковими витратами матеріальних і енергетичних ресурсів. Крім того, 

вирішення цієї проблеми може бути успішно здійсненим за розробки основних 

параметрів формування високопродуктивних агрофітоценозів у системі: 

рослина – ґрунт – добрива – догляд – хімзахист – умови вирощування. 

Актуальність теми. З агротехнічної точки зору сочевиця має високі 

показники пристосованості до умов помірної кліматичної зони, а саме: посухо- 

і холодостійкість. Також рослини сочевиці добре взаємодіють з 

азотфіксувальними симбіотичними мікроорганізмами і ефективно фіксують 

атмосферний азот. 

В останні десятиліття вивченням елементів технології вирощування 

сочевиці займались такі вчені як: Данильченко О. М., Ганзеловский Е. В., 
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Кулініч О. О., Максимов М. В., Присяжнюк О. І., Самаров В. М., Сауляк О. М., 

Сухова Г. І., Топчій О. В., Шихман Н. В, однак вони досліджували як окремі 

фактори так і їх сукупності з іншими елементами технології. 

При виборі технології вирощування аграрії часто нехтують підбором 

специфічних для сочевиці штамів азотфіксуючих мікроорганізмів. В випадку 

постійного вирощування сої або ж гороху можна орієнтуватись на аборигенні 

види, або ж значну концентрацію видо специфічної мікробіоти в ґрунті, а за 

вирощування сочевиці такі надії не виправдані. 

Крім того, істотною проблемою ефективного вирощування бобових 

культур є хибні підходи щодо обмеження їх мінерального удобрення. Окрім 

відмови від азоту аграрії часто обмежують і фосфорно-калійні добрива, або ж 

не вносять їх взагалі.  

Калійне забезпечення українських ґрунтів хороше, а відносно низьке 

споживанням даного елементу не викликає істотних проблем в рості та 

розвитку сочевиці. 

А в випадку з забезпеченням рослин рухомим фосфором ситуація дещо 

складніша. Адже фосфор в ґрунті знаходиться переважно в зв’язаному стані, 

причому за рН < 6 утворюються нерозчинні фосфати алюмінію, а при рН > 7 

відповідно нерозчинні фосфати заліза та кальцію. Також рослини чутливі до 

нестачі фосфору на початкових етапах росту, адже при  температурі ґрунту 

14°С дифузія його в ґрунтове середовище припиняється. 

А тому в Україні основною проблемою ефективного вирощування 

сочевиці є відсутність збалансованої технології вирощування, яка може 

забезпечити формування стабільно високої врожайності за незначних витрат 

на оптимізацію та запровадження окремих елементів технології.  

А отже, головним завданням роботи є вдосконалення елементів 

технології вирощування сочевиці спрямованих на забезпечення ефективної 

азотфіксації, доступності фосфору в ґрунті та поліпшення загального стану 

рослин і стійкості їх до впливу стресових факторів середовища. 
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Мета та завдання досліджень. 

Метою досліджень було вивчення особливостей росту і розвитку 

рослин та дослідження процесів формування високої продуктивності і якісних 

характеристик сочевиці залежно від впливу інокуляції насіння 

азотфіксуючими мікроорганізмами, внесення в зону рядка 

фосфатмобілізуючих мікроорганізмів та обробки рослин регуляторами росту 

по вегетації в умовах Лісостепу України. 

 

Завдання досліджень:  

 дослідити закономірності росту й розвитку сочевиці за поєднання в 

технології інокуляції насіння азотфіксуючими мікроорганізмами, 

внесення в зону рядка фосфатмобілізуючих мікроорганізмів та обробки 

рослин регуляторами росту по вегетації; 

 дослідити вплив регуляторів росту в комплексі з іншими факторами на 

формування асиміляційної поверхні та чисту продуктивність 

фотосинтезу рослин сочевиці; 

 встановити вплив інокуляції та застосування регуляторів росту на 

врожайність та якість насіння сочевиці; 

 визначити економічну та енергетичну ефективність досліджуваних 

елементів технології вирощування сочевиці. 

Об’єкт досліджень: процеси росту й розвитку рослин сочевиці, 

формування врожайності залежно від впливу факторів досліду. 

Предмет досліджень: інокуляція насіння, фактори впливу на рослину, 

регулятори росту. 

 

Методи дослідження. Польовий – для встановлення особливостей росту 

й розвитку рослин сочевиці, оцінки елементів технології вирощування. 

Лабораторний – для аналізу елементів якості насіння сочевиці. Вимірювально-

ваговий – для визначення ростових параметрів рослин та їх врожайності. 

Аналітичні – для встановлення технологічних якостей і хімічного складу 
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основної та побічної продукції. Математично-статистичний – для оцінки 

відмінностей між варіантами досліду. Розрахунково-порівняльний – для 

розрахунків економічної і енергетичної ефективності пропонованих елементів 

технології. 

 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Вперше розкрито біологічні особливості формування складових 

урожайності сочевиці залежно від комплексного застосування інокуляції 

насіння азотфіксуючими мікроорганізмами, внесення в зону рядка 

фосфатмобілізуючих мікроорганізмів та позакореневої обробки рослин 

регуляторами росту в умовах Лісостепу України. Визначено оптимальні 

поєднання інокулянтів азотфіксуючих та фосфатмобілізуючих 

мікроорганізмів, регуляторів росту для підвищення стійкості рослин до 

несприятливих факторів середовища та підвищення продуктивності рослин 

сочевиці. 

Удосконалено існуючі технології вирощування сочевиці шляхом 

вивчення впливу регуляторів росту на процеси росту та розвитку і формування 

продуктивності культури.  

Набули подальшого розвитку питання вивчення впливу умов 

вирощування на ріст та розвиток сочевиці, проходження процесів 

симбіотичної азотфіксації та фотосинтезу в умовах Лісостепу України.  

Обґрунтовано економічну та енергетичну ефективність вирощування 

сочевиці за вдосконаленою технологією. 

Практичне значення отриманих результатів. 

В результаті проведених досліджень визначено найбільш ефективні 

комбінації застосування інокулянтів та регуляторів росту, що забезпечують 

підвищення продуктивності сочевиці.  

Встановлено, що за вирощування сочевиці для отримання стабільної та 

високої урожайності необхідно застосовувати у комплексі так і елементи 

технології вирощування: проводити інокуляцію насіння азотфіксуючими 
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мікроорганізмами на основі Ризогуміну, вносити фосфатмобілізуючі 

препарати Поліміксобактерин або Азогран Б в зону рядка на глибину сівби 

рослин сочевиці, а в фазу бутонізації рослин проводити позакореневе 

підживлення регулятором росту Альга 600. 

Оптимізація досліджуваних елементів технології вирощування сочевиці 

дозволяє навіть в умовах екстремального впливу факторів навколишнього 

середовища забезпечити формування урожайності насіння на рівні 2,03 т/га, з 

вмістом сирого протеїну 29,2 % та крохмалю – 53,8 %. 

 

Особистий внесок здобувача. 

Дисертаційну роботу виконано самостійно, для цього проаналізовано 

літературні джерела за темою наукового дослідження, розроблено методичну 

частину дослідів, виконано польові та лабораторні дослідження, розраховано 

економічну та енергетичну ефективність агроприйомів, сформовано висновки 

та рекомендації виробництву, на основі виконаних досліджень опубліковано 

наукові публікації. 

Апробація результатів дисертації.  

Основні положення та результати досліджень доповідались та були 

опубліковані у матеріалах: ІІ інтернет-конференції молодих учених «Генетика 

та селекція сільськогосподарських культур – від молекули до сорту». (м. Київ, 

30 серпня 2018 р.);  VIII Міжнародної науково-практичної конференції 

молодих вчених і спеціалістів "Селекція, генетика та технології вирощування 

сільськогосподарських культур" (с. Центральне, 24 квітня 2020 р.) та І 

Міжнародної науково-практичної конференції "Новітні агротехнології" (м. 

Київ, 10 вересня 2020 р.).  

Публікації. 

За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано шість наукових 

праць, з яких дві статті (одна у фаховому виданні України та одна у 

закордонному виданні включеному до наукометричної бази Web of Science) та 

одна монографія і 3 тези доповідей на науково-практичних конференціях. 
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Структура та обсяг дисертації. 

Дисертаційна робота викладена на 195 сторінках комп’ютерного тексту. 

Складається з анотації, вступу, 6 розділів, висновків, пропозицій виробництву, 

додатків та списку використаних джерел. Робота містить 41 таблиць, 3 

рисунків, додатків. Список використаних джерел охоплює 223 найменувань, з 

яких 47 латиницею. 

 

  



24 

РОЗДІЛ 1 

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ТА 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ СОЧЕВИЦІ 

(Огляд наукової літератури) 

 

1.1. Господарське значення та походження сочевиці. 

 

Серед усіх введених в культуру рослин сочевиця згадується як одна з 

перших. Так, на Близькому сході були проведені археологічні розкопки в ході 

яких знайдене насіння сочевиці, вік якому близько 8000 років. Про дану 

культуру є згадки в Біблії [37], вона входила в раціон харчування древніх 

єгиптян, індусів, арабів, римлян та греків [49]. 

А отже й первинна зона походження, окультурення та подальшого 

виробництва сочевиці поширюється на гірські райони Південно-Східної Азії. 

Адже саме в цьому регіоні сконцентровано найбільше різноманіття форм 

дрібнонасінної сочевиці, також віднайдені ендемічні форми які не 

зустрічаються в жодному регіоні світу [19]. 

Щодо крупнонасінних форм сочевиці, то вони з’явилися дещо пізніше 

дрібнонасінних, як результат гібридизації та добору в умовах 

Середземноморського басейну. А тому цілком доведеним є факт походження 

крупнонасінної сочевиці в регіоні країн розташованих біля Середземного моря 

[8; 9]. 

Якщо аналізувати континентальну приналежність, то сочевиця – це 

культура Східної півкулі. А на Американські континенти вона була завезена 

та поширена європейцями по мірі колонізації цих регіонів [8; 148; 9]. 

Відповідно батьківщина дрібнонасінної сочевиці припадає на території 

Ірану і Афганістану. А на даний час дрібнонасінна сочевиця набула значного 

поширення та ефективно вирощується в Європі, Азії, Африці та Латинській 

Америці [71; 144; 216]. 
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В Україні вирощування сочевиці в великих обсягах розпочалось з XIV 

століття і до початку Другої Світової війни сочевиця була досить поширеною 

культурою [3]. Так, Україна була одним з найбільших виробників і споживачів 

сочевиці в світі, з щорічним виробництвом близько 100 тис. т сочевиці [37]. 

Після Другої Світової війни про культуру забулись, адже її вирощування на 

той час потребувало багато ручної не механізованої праці, а працівників було 

обмаль. Такий стан справ в сільському господарстві, а також обраний курс на 

механізацію та автоматизацію призвів до того, що у 1961-1963 рр. посівні 

площі сочевиці скоротились майже в 30 разів в порівнянні з довоєнними.  

При цьому загальносвітове виробництво і споживання сочевиці істотно 

не зменшувалось і на даний час це одна з найбільш розповсюджених 

зернобобових культур. Так, за даними FAOSTAT в 2017 році вона 

вирощувалася в 52 країнах світу. Найбільше вирощується в Південній і 

Західній Азії, Північній Африці, Канаді, Австралії і США. Площі під 

вирощування становили 6,6 млн. га, а валовий збір – 7,6 млн. в структурі 

вирощування зернобобових культур сочевиця займає 4-5-те місце після сої, 

квасолі та гороху[210; 183]. 

У 2013 році найвища урожайність сочевиці була отримана в Новій 

Зеландії, Канаді, Єгипті й Китаї, найбільші посівні площі в Індії, Канаді, 

Туреччині й Непалі, а максимальні валові збори отримано в Канаді, Індії, 

Туреччині й США. У 2018 році найвищі показники врожайності сочевиці були 

в Китаї, Новій Зеландії й Єгипті, найбільші площі вирощування в Індії, Канаді, 

Казахстані й США, а максимальні валові збори отримано в Канаді, Індії, США, 

Туреччині та Австралії [183]. 

В Україні площі зайняті під вирощуванням сочевиці поступово 

зростають і у 2016 році було засіяно 1,6 тис. га, в 2017 8,2 тис. га, а у 2018 – 28 

тис. га. В той же час зміни ринкового попиту та складність вирощування даної 

культури призвели до того, що в 2019 вирощувалось 7,7 тис. га а в 2020 році 

3,2 тис. га сочевиці [130]. 
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Якщо в 2016 році виробничники в середньому по Україні отримували 

1,68 т/га, то в 2017 – 1,28 т/га, в 2018 – 1,08 т/га, в 2019 – 1,13 т/га, а в 2020 – 

1,00 т/га [130]. 

В основному, сочевицю висівають у Вінницькій, Полтавській, 

Харківській, Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, 

Тернопільській, Одеській, Хмельницькій областях [31]. 

Насіння сочевиці має добрі характеристики, багате на білок (до 34 %), 

має хороші смакові якості, швидко розварюється. Його використовують при 

виготовленні консервів, ковбас, супів, білкових препаратів, печива та 

шоколаду [130]. 

Адже серед зернобобових культур сочевиця за повноцінністю 

рослинного білка перевищує горох, нут та квасолю [133]. Білки сочевиці 

містять критичні амінокислоти (метіонін, триптофан, лізин) та здатні  

задовольнити добову потребу людини в них. Сочевиця в насінні містить у 6,8 

разів більше триптофану а ніж його міститься у насінні гороху та 2,5 разів 

більше ніж у сої [68; 154; 83; 168; 176]. 

Сочевицю також активно вирощують і на зелений корм та сіно, яке 

характеризується високою перетравністю поживних речовин та кормовою 

цінністю, адже містить до 16 % протеїну, а зібрана на зелений корм у фазі 

цвітіння містить до 21 % протеїну. Солому та полову сочевиці також можна 

використовувати на корм худобі, адже вміст білка в них становить 14 і 18 % 

відповідно [136; 141; 79; 65]. 

Харчова цінність насіння сочевиці полягає ще в тому, що воно містить 

велику кількість заліза, калію і кальцію, а тому вживання його в різноманітних 

стравах дозволяє нормалізувати рівень цукру в крові при захворюванні на 

цукровий діабет [130]. 

Сочевиця є джерелом ізофлавонів, які не руйнуються при тепловій 

обробці, пригнічують ріст і розвиток злоякісних пухлин молочних залоз. 

Також сочевиця вважається екологічно чистим продуктом, адже не накопичує 

нітратів радіонуклідів та токсичних елементів [20; 139; 89; 88; 165; 102]. 
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Для великої кількості зернових і технічних культур сочевиця є кращим 

попередником. Адже аналогічно іншим зернобобовим культурам, цінність 

сочевиці полягає в тому, що вона сприяє фіксації атмосферного азоту, 

покращує родючість ґрунту і цим самим підвищує урожайність наступних 

культур у сівозміні. Так, досліджено, що культура здатна нагромаджувати 100-

150 кг/га азоту за рік [170], а за іншими даними – до 200–300 кг/га [59]. Після 

збирання врожаю в ґрунті залишається до 90 кг/га біологічного азоту [181]. 

Сочевиця, у порівнянні з горохом більш теплолюбива, а за 

посухостійкістю більш стійка чим горох. Адже за вегетаційний період 

потребує 150-200 мм опадів для формування гарного врожаю, тоді як у гороху 

транспіраційних коефіцієнт становить 400–600 мм опадів [105]. 

Введення в сівозміну 20 % бобових дає змогу зменшити застосування 

азотних добрив на 30–40 %, що практикуються в біологічному землеробстві. 

Збільшення посівних площ зернобобових забезпечує підвищення врожайності 

інших сільськогосподарських культур. Сочевиця здатна економно витрачати 

вологу, використовуючи її з шару ґрунту 1 м, тому підходить для вирощування 

в засушливих районах. Вона рано звільняє посівні площі, що дає можливість 

краще підготувати ґрунт для наступної культури, не виснажуючи його. 

Завдяки цьому ця культура цінна як попередник і як джерело екологічного 

добрива. Урожай зернових після сочевиці підвищується на 0,3–0,6 т/га [182]. 

 

1.2. Біологічні та морфологічні особливості сочевиці. 

 

Сочевиця – однорічна рослина родини Бобових (Fabaceae), триби 

викових (Viceae). Рід сочевиця Lens нараховує декілька диких видів (Lens 

lenticula Alef., L. nigricans Codr., L. Kotschyana Alef., L. orientalis Hand-Mazz) і 

один культурний – Lens esculenta (culinaris) Moench (Medic) [7; 9; 30; 136]. 

Відповідно до останніх даних міжнародної класифікації, рід Lens 

нараховує сім таксонів, об’єднаних в чотири види: Lens culinaris medikus subsp. 

culinaris, L. culinaris subsp. orientalis, L. culinaris subsp. tomentosus, L. culinaris 
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subsp. odemensis; Lens ervoides (Brign.) Grande; Lens lamottei Czefr; Lens 

nigricans (M. Bried) Godr. [86]. 

Згідно з класифікацією Е.І. Баруліної рід Lens включає такі види як: Lens 

culinaris Medik., Lens orientalis (Boiss) Hand.-Mazz, Lens odemensis Ladiz, Lens 

ervoides (Brign.) Grande, Lens tomentosus Ladiz, Lens lamottei Czefr, Lens 

nigricans (M. Bried) Godron [8]. 

Таксони, що відносяться до виду L. culinaris, формують первинний 

генофонд сочевиці, а решта видів складають вторинно-третинні генофонди. 

Усі види є диплоїдними (2n = 14), однорічними та самозапилюваними з 

низькою ймовірністю перехресного запилення [102]. 

Для диких видів притаманне тонке сланке стебло, дрібне насіння та 

боби, що розтріскуються під час достигання. Характерною рисою деяких видів 

є опушення, інших – сильна пігментація [9].  

Один вид сочевиці занесено до Червоної Книги України – це сочевиця 

східна Lens orientalis (Boiss.) Schmalh. Вона поширена на території 

Середземномор’я, Криму, Кавказу, Західної Азії. Цей вид є найбільш подібним 

до L. сulinaris. Зростає на сухих кам’янистих схилах в ялівцевому рідколіссі 

[149]. 

Вид вирізняється висотою лише 10–20 см. Це однорічна трав’яна 

рослина з витким розгалуженим стеблом. Листки парнопірчасті, з 6–10 

видовженолінійними або овальними листочками, що закінчуються вусиком 

[197]. 

Квіти фіолетово-сині, розміщуються по 1–3 у пазушних гронах. Цвіте у 

квітні – травні. Боби двонасінні, ромбічної форми завдовжки 7–11 см. 

Плодоносить у червні – липні. Причинами зникання є випасання худоби та 

витоптування [204]. 

У нашій країні, як і в цілому світі, вирощується сочевиця звичайна 

(культурна). Це однорічна рослина, самозапильна, але в умовах помірного 

клімату може спостерігатись і перехресне запилення за допомогою комах [80]. 
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Загалом же в усьому світі близько 1,1 мільйона зразків зародкової 

плазми зернових бобових культур зберігаються в різних банках генів. 

Міжнародний центр сільськогосподарських досліджень в сухих районах 

ICARDA має глобальні повноваження на збереження та дослідження і 

вдосконалення сочевиці [81]. 

Біорізноманіття сочевиці підтримується двома методами: in situ та ex-

situ. Підтримка біорізноманіття in situ – це збереження виду в природному 

середовищі існування та відновлення життєздатної популяції видів у їх 

первісному місці поширення. Такий спосіб дозволяє зберегти види у 

первісному їх ареалі та підтримувати природний процес еволюції, що 

неможливо у випадку збереження ex-situ. Серед країн, що дотримуються 

даного способу зберігання, Туреччина одна з перших розробила національний 

план збереження генетичного різноманіття [182]. 

Підтримання біорізноманіття сочевиці ex-situ передбачає збереження 

видів за межами їх природних місць існування. Даний спосіб передбачає 

перенесення генетичного матеріалу далеко від ареалу поширення, що 

забезпечує легку доступність зародкової плазми для її оцінки та використання. 

Насіння сочевиці може зберігатися протягом > 50 років без втрати 

життєздатності [123]. 

Інформацію щодо наявних зразків зародкової плазми можна отримати в 

колекціях зародкових плазм GIMS на ICRISAT, GRIN-Global, що 

використовується в USDA-ARS, на порталі PGR, що використовується в 

ICAR-NBPGR (http://pgrportal.nbpgr.ernet.in) та SINGER у центрах CGIAR. 

Європейська система EURISCO надає інформацію про колекції рослин ex-situ, 

що зберігаються в Європі (http://eurisco.ecpgr.org/) [181].  

Коренева система сочевиці стрижнева, добре розвинена, проникає в 

ґрунт на глибину до 1 м. Основна маса коренів розміщується в шарі ґрунту 

30 см. На коренях сочевиці розвиваються бульбочкові бактерії, які 

розміщуються в радіусі 10–12 см від головного кореня на глибині 12–15 см. 

http://pgrportal.nbpgr.ernet.in/
http://eurisco.ecpgr.org/
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Симбіоз між бактеріями і культурою підвищує врожай, збільшує вміст білка 

та вітамінів у рослині [132]. 

Існує думка, що чим довша коренева система, тим краще вона поглинає 

вологу та поживні речовини, також рослина стійкіша до посухи. Коренева 

система сочевиці, в порівнянні з її надземною масою, більш розвинена і 

відрізняється кращою здатністю засвоювати поживні речовини, ніж коренева 

система гороху [144]. 

Стебло сочевиці заввишки 30–60 см, чотиригранне, прямостояче або 

напівсланке, здатне до вилягання. Довжина стебла може різнитися залежно від 

сорту рослин та вологості ґрунту. Сочевиця добре кущиться. Кількість стебел 

залежить від густоти стояння рослин. За товщиною головний пагін часто 

поступається бічним. Залежно від висоти рослини поділяють на: низькорослі 

– висотою до 30 см; середні – висотою від 30 до 50 см; високорослі – висотою 

понад 50 см [115]. 

Листки сочевиці складні парноперисті, черешкові, з 2–8 парами 

листочків, черешок закінчується простим або розгалуженим вусиком, 

довжиною 1–60 мм. Листкам притаманна ярусність: листки нижнього ярусу 

мають 2–4 листочки, середнього – 6–8, верхнього – 10–16 листочків. Кількість 

листкових пластинок у складному листку відрізняється залежно від погодних 

умов: за посушливої погоди та росту на бідних ґрунтах листкових пластинок 

значно менше, ніж у вологих регіонах на родючих ґрунтах. Листки 

суцільнокраї, з паралельним жилкуванням, округлі або еліптичні. Ярусність 

характерна і для форми листків. Нижні листки – великі овальні, верхні – 

дрібніші та подовжені. За забарвленням листки бувають сіро-, світло- або 

темно-зелені. Розмір листків різний. У крупнонасінної групи довжина листків 

15–27 мм, дрібнонасінної – 8–15 мм з шириною 2–10 мм. Розмір листків також 

залежить від місця їх розташування: на гілках другого та третього порядків 

вони дрібніші, ніж на гілках першого порядку та головному пагоні, та 

подовжені. Форма прилистків переважно цілокрая і лише в одного дикого виду 
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– зубчаста. Залежно від сорту листки, листочки та прилистки теж мають різну 

величину та форму [84; 134]. 

Листки на рослині формуються в міру росту стебла і розвиваються 

поступово, знизу догори. Близько 80–90 % сонячної енергії поглинається 

листками. У міру достигання рослин нижнє листя починає відмирати. У період 

плодоутворення площа листя поступово зменшується [63]. 

Діагностичною ознакою високої врожайності культури може бути 

утворення оптимальної площі листкової поверхні. Внаслідок фотосинтезу в 

листках утворюється 90–95 % речовин, що йдуть на формування врожаю. 

Загалом у процесі фотосинтезу формується до 95 % сухої речовини [103]. 

Суцвіття – пазушна малоквіткова незавершена китиця [84]. 

Квіти. Квітконоси виходять з пазухи листків, вони довші або коротші 

пазушного листка і мають остеподібну вершину. Квітконос завдовжки від 1,5 

до 3,5 см. Квіти п’ятипелюсткові поодинокі або збірні, дрібні 4–8 мм. Залежно 

від довжини квітки всі види та сорти сочевиці поділяють на великоквіткові (7–

8 мм) та дрібноквіткові (5–7 мм). Квіти різні за кольором залежно від підвиду, 

зазвичай білі, іноді рожеві або синьо-фіолетові. Віночок метеликовий. Вітрило 

із синіми прожилками, округле, зверху із виїмкою і коротким вістрям. Крила 

коротші за вітрило, зростаються з човником, зворотнояйцеподібні. Човник 

злегка загострений, коротший за крила. Зубці чашечки можуть бути довшими 

чи коротшими віночка або дорівнювати йому [8; 48; 146]. 

У кожній пазусі розміщується по 1–3 квітки. Кількість квіток у суцвітті 

має важливе значення для продуктивності культури. Тичинок 10, з яких лише 

одна верхня вільна, усі інші зрослись у трубки. Пилок яскраво-жовтого 

кольору. Трубка зверху скошена внаслідок нерівномірного зростання 

тичинкових ниток. Маточка сплюснута. Зав’язь майже сидяча з двома 

сім’ядолями [63; 68; 85]. 

Цвісти сочевиця починає з нижніх ярусів і за сприятливих погодних 

умов цей процес триває аж до достигання. Сочевиця належить до 

самозапильних культур [86]. 
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Плід – двостулковий біб. Боби сплюснуті або слабковипуклі, майже 

ромбічної форми (рідше овальні та циліндричні), голі або опушені 

закінчуються дзьобиком. У бобі формується 1–3 насінини, залежно від цього 

їх поділяють на малі (1 шт.), середні (2 шт.) та великі (3 шт.). За довжиною 

боби можна поділити на: дуже короткі (менше 9 мм), короткі (9–12 мм), 

середні (13–15 мм), довгі (16–18 мм) та дуже довгі (понад 18 мм). За шириною 

на: дуже вузькі (менше 4 мм), вузькі (4–7 мм), середні (8–10 мм) та широкі 

(понад 10 мм) [Кириченко та ін., 2009]. Ще одна ознака бобів – колір, 

помітною є впродовж обмеженого часу. Вони можуть бути зеленими, 

пурпуровими та плямистими [8; 63; 64]. 

Насіння має характерну лінзоподібну форму, округле або плоске, 

діаметром 2–9 мм. Залежно від розміру насіння, сочевицю поділяють на 2 

підвиди − макросперма (або тарілкова) і мікросперма (дрібне опукле насіння) 

Забарвлення насіннєвої оболонки залежить від підвиду сочевиці. Насіннєва 

оболонка може мати зелене, жовте, червоне, коричневе, однотонне або 

крапчасте забарвлення. Також вона може бути як непрозорою, так і 

напівпрозорою з рубчиком на ребрі. Слід зазначити, що колір насіннєвої 

оболонки – ознака дуже нестійка та залежить від району вирощування та 

метеорологічних умов року. Якщо в період достигання йдуть дощі, насіння 

швидко буріє, а його харчова й товарна цінність зменшується. При 

несвоєчасному збиранні, а також при зберіганні на світлі, забарвлення із 

зеленого переходить в рожевувате, а потім в коричневе; якість насіння різко 

знижується. Побуріння насіння при цьому пояснюють двома причинами: 

окисленням хлорофілу і наявністю танінів. Колір сім'ядолей у сочевиці, на 

відміну від забарвлення насіннєвої оболонки, є стійкою ознакою і буває світло-

зеленим, зеленим, жовтим і оранжевим. Забарвлення сім’ядолей є чіткою 

фенотиповою ознакою. За забарвленням сім’ядолей та насіннєвої оболонки 

визначають до якого типу належить певний вид сочевиці [21; 104; 134; 149]. 

Залежно від розміру насіння, кольору насіннєвої оболонки і кольору 

сім’ядолей розрізняють такі ринкові типи сочевиці: зелена велика (Large green, 
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Laird) має світло-зелену насіннєву оболонку і жовті сім’ядолі; зелена середня 

(Middle green, Richlea); зелена дрібна (Small green, Eston green); червона має 

насіннєву оболонку  кремового кольору, а сім’ядолі – червоні або помаранчеві 

і може бути різних розмірів і форми, але переважає дрібнонасінна куляста; 

коричнева іспанська; французька має насіннєву оболонку зеленого кольору з 

темними цятками; чорна (Beluga) [63]. 

Зеленозерна сочевиця використовується в їжу як цільнозернова, а 

червона – в лущеному вигляді. В Україні на даний час районовані сорти тільки 

зеленонасінної сочевиці [63]. 

В оболонці насіння зосереджені поліфеноли – таніни. Вони 

обумовлюють зміну кольору насіння від оливково-зеленого під час збирання 

до жовтого і темно-коричневого під час зберігання. Таніни зникають під час 

очищення насіння, подрібнення та приготування страв [66; 84]. 

Маса 1000 насінин – 20–90 г. Залежно від маси 1000 насінин насіння 

можна поділити на 5 груп: дуже мале (менше 20 г), мале (21–40 г), середнє (41–

60 г), велике (61–80 г) та дуже велике (понад 80 г). Маса 1000 насінин є 

чинником, що визначає врожайність культури та використовується в селекції 

[57; 63; 125]. 

До складу насіння входить близько 50 % вуглеводів, залежно від сорту 

вміст загального азоту досягає 4–6 %, 0,6–2 % жиру, 2,3–4,4 % мінеральних 

речовин (до 4,9 %). Також насіння багате на комплекс вітамінів В, зокрема 

вміст тіаміну (В1) становить 160–630 мкг на 100 г сухої речовини. У насінні 

під час проростання міститься значна кількість вітаміну С, а також йод і калій. 

На вміст білка в насінні впливає інокуляція останнього бактеріальними 

мікроорганізмами і внесення добрив [80]. 

Насіння змінює свою якість під впливом погодних умов та технології 

вирощування. Збільшення норми азоту та посушливі умови сприяють 

підвищенню вмісту сирого протеїну в насінні. Залежно від вологості насіння 

відносять до чотирьох станів: сухе – вологість не більше 14 %; середньої 
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сухості – більше 14 %, але менше 17 %; вологе – вологість більше 17 %; сире 

– вологість більше 19 % [113]. 

Симбіотична система сочевиці. 

Показником симбіотичної діяльності бульбочкових бактерій і 

зернобобових рослин є утворення та наростання маси бульбочок, які 

впливають на інтенсивність фіксації молекулярного азоту з повітря. 

Симбіотична діяльність залежить від фази розвитку та впливу чинників. 

Одним із варіантів підвищення азотфіксації є специфічність взаємодії 

генотипів макро- і мікросимбіонтів, а саме вдале поєднання сорту та штаму 

бульбочкових бактерій, враховуючи конкретні ґрунтово-кліматичні й 

агротехнічні умови, та створення умов для ефективного функціонування 

бобово-ризобіального симбіозу [35; 38; 160]. 

Бульбочки на кореневій системі сочевиці починають з’являтися на 7–11 

добу після появи сходів. Бульбочки галузисті, розміщені в радіусі 10–12 см від 

головного кореня, проникають на глибину до 12–15 см. Маса бульбочок однієї 

рослини досягає 800 мг. Початок появи бульбочок пов’язаний із розвитком 

перших листків. Листки дають енергетичний матеріал, необхідний для 

розвитку як рослини, так і симбіонта. Кількість бульбочок на кореневій 

системі залежить від сортових особливостей, системи живлення, інокуляції 

насіння та погодних умов. Найбільше їх формується у період бутонізація–

цвітіння. На неінокульованих рослинах бульбочки з’являються поодинокі, 

тоді як застосування інокульованого насіння значно збільшує їх кількість [35; 

36]. 

Вид сочевиця культурна поділяється на два підвиди: сочевиця 

крупнонасінна (тарілкова, макросперма) (Macrosperma Bar.) і дрібнонасінна 

(мікросперма) (Microsperma Bar.). Відрізняються ці види між собою за 

формою та величиною листків, величиною квіток, бобів, насіння. Підвиди 

діляться на різновидності [64; 65].  

Головною ознакою, яка лежить в основі поділу сочевиці на підвиди, є 

величина (діаметр) насіння. Форми і сорти, у яких діаметр насіння більше 
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6 мм, відносять до крупнонасінної сочевиці, а з діаметром менше 6 мм – до 

дрібнонасінної [197]. 

Рослини крупнонасінної сочевиці  – висотою 50–70 см, мають великі білі 

з блакитними прожилками квіти. Насіння пласке з загостреними краями, 

зелене, має високий вміст білка [67].  

Сорти крупнонасінної сочевиці цієї групи переважно середньо- і 

пізньостиглі (достигають за 85–120 діб). Рослини цієї групи вимогливі до 

вологості, проте невимогливі до ґрунтів. Вважається, що крупнонасінна 

сочевиця походить із Середземномор’я. Вона  буває таких підвидів: 

nummularia, atrovirens, Pulmanii, italic, iberica, sicula, rubiginose, glaucosperma 

[111; 113]. 

Рослини дрібнонасінної сочевиці висотою до 50 см, листки подовжені, 

лінійно-ланцетні, квіти дрібні, боби опуклі. Насіння дрібне з округлими краями 

і випуклими сім’ядолями. До цієї групи належать рослини, поширені переважно 

у посушливих районах. Це більш скоростиглі та посухостійкі сорти [197]. 

Вважається, що рослини цієї групи походять з країн Південно-Західної 

Азії. Сорти сочевиці цього підвиду належать до чотирьох різновидів: vulgaris, 

dupuenis, mutabilis, kazinica, atrogrisea, nigra, persica, violascens, punctate, 

syriaca, daghestanica, nigriscens [9].  

На сьогодні відомо близько 59 різновидів сочевиці, з них 12 відносять до 

крупнонасінної і 47 – до дрібнонасінної [85].  

У всіх типів сочевиці різні форма та розмір насіння. Червона сочевиця 

займає перше місце за поширенням, на її частку припадає 75–80 %. Розмір 

насіння – 3,5–5,5 мм, плоске або плоско-округле, сім’ядолі оранжеві 

(‘Crimson’, ‘Robin’, ‘Red Chief’). Зелена дрібна (опукле насіння розміром до 

4,25 мм, за іншими джерелами – до 3,5 мм; маса 1000 насінин – до 35 г; 

сім’ядолі жовті; сорти – ‘Дніпровська 2’, ‘Степова 244’, ‘Eston’) та зелена 

середня (плоске, плоско-округле насіння розміром 4,25–6,24 мм, з інших 

джерел – 3,6–5,4 мм; маса 1000 насінин – 35–50 г; сім’ядолі жовті; сорти – 

‘Нарядна’, ‘Richlea’) – належать до вузькоспецифічного типу, хоча зелена 
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середня є найурожайнішою; зелена крупна (насіння плоске, розміром 6,25 мм, 

з інших джерел – 5,5 мм; маса 1000 насінин – від 50 г; сім’ядолі жовті; сорти – 

‘Красноградська 250’, ‘Луганчанка’, ‘Laird’) займає друге місце після червоної 

за споживанням і вирощуванням. Такі типи сочевиці як французька, іспанська 

та небуріюча займають зовсім незначну частку світового ринку і  зосереджені 

лише у певних регіонах [67; 69]. 

Відповідно виділяють такі типи сочевиці: І – темно-зелена – домішки 

насіння іншого типу – не більше 10 %. Цьому типу сочевиці притаманний 

рівномірний темно-зелений колір, допускаються незначні домішки світло-

зеленого, поодинокого мармурового та частково або повністю почервонілого, 

побурілого насіння сочевиці. Сорти: ‘Петровська зелена’, ‘Зелена Ахунська’, 

‘Зелений Ахунець’; ІІ – світло-зелена – домішки насіння іншого типу – не 

більше 10 %. Цьому типу сочевиці притаманний рівномірний зелений колір 

світлих відтінків. Допускається домішка темно-зеленого частково або 

повністю почервонілого та наявність поодинокого мармурового насіння. 

Сорти: ‘Дніпровська 3’, ‘Красноградська 49’, ‘Красноградська 250’, 

‘Луганчанка’; ІІІ – жовта – домішки насіння інших типів – не більше 5 %. До 

цього типу відносять насіння із жовтим забарвленням насіннєвої оболонки, яке 

не буріє під час зберігання. Сорти: ‘Світанок’, ‘Любава’; IV – неоднорідна – 

суміш типів, нетипове насіння. До цього типу належить неоднорідне, 

різнобарвне з необмеженою кількістю мармурового, почервонілого, світло-

зеленого, темно-зеленого, червоного побурілого насіння, також насіння, що 

втратило природний колір [197; 63; 67; 69]. 

За скоростиглістю сочевицю поділяють на 5 груп: 1. Ранньостигла – 

вегетаційний період 60–70 діб; 2. Середньорання – вегетаційний період 70–75 

діб; 3. Середньостигла – вегетаційний період 76–80 діб; 4. Середньопізня – 

вегетаційний період 81–85 діб; 5. Пізньостигла – вегетаційний період 86–90 

діб [69]. 
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Також виділяють ще одну групу – дуже пізньостиглу з вегетаційним 

періодом понад 100 діб. Сорти крупнонасінної сочевиці більш пізньостиглі, 

ніж дрібнонасінної [144; 163].  

Залежно від комплексу біологічних, морфологічних ознак та цінних 

властивостей усі форми та сорти поділяють на шість агроекологічних груп: 

Європейська; Середньоазіатська; Середземноморська; Аравійська; Афганська; 

Індійська [14; 62; 69; 118; 143]. 

Сорти, які адаптовані до умов України належать до європейської та 

середньоазіатської агроекологічних груп [63]. 

Традиційна таксономія базується на знаннях морфології, однак 

морфологічна подібність чи несхожість не обов'язково відображає 

філогенетичні зв’язки, іноді вони є наслідком еволюційної конвергенції [69].  

 

 

1.3. Вплив інокулянтів, стимуляторів росту та інших елементів 

технології вирощування на врожайність культури. 

 

Сочевиця є не тільки культурою яка забезпечує потреби людини в 

продуктах харчування, а й джерелом надходження в ґрунт біологічно 

фіксованого азоту. Відповідно вирощування її дає можливість зменшити 

собівартість продукції рослинництва шляхом залучення в процес 

сільськогосподарського виробництва атмосферного азоту, покращити 

фітосанітарний стан посівів та значно підвищити продуктивність ріллі [45; 56; 

58]. 

Високі врожаї сочевиці можна одержати лише при оптимальному 

забезпеченні рослин усіма факторами середовища, а також необхідними для 

ефективного розвитку рослин елементами живлення. Адже навіть тимчасові 

зміни та порушення ростових процесів рослин можуть призвести до зміни 

інтенсивності рівня формування врожайності, що в свою чергу також буде 

суттєво залежати від взаємодії рослини з середовищем. Одержання високих 
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врожаїв забезпечується системою заходів, орієнтованих для створення 

належних умов для повноцінного росту та розвитку рослини. Сочевиця – 

найпродуктивніша зернобобова культура за кількістю бобів, Навіть у 

посушливі роки на одній рослині сочевиці може сформуватися 20-24 боби, в 

той час як у гороху, нуту або чини - 3-5 бобів [59; 60]. 

Серед основних факторів що можуть впливати на ріст та розвиток 

рослин варто особливо виділяти ти які чинять вплив на формування 

морфологічної структури індивідуальних рослин та посівів загалом. Адже 

перш за все умови вирощування та елементи технології суттєво впливають на 

формування оптимальних рослин та відповідним чином і посівів належної 

якості, здатних забезпечити високий рівень продуктивності [68].  

Відповідно оптимізація формування та розташування в просторі 

асимілюючих та репродуктивних органів – ефективний засіб підвищення 

врожайності сочевиці. Адже такі показники як кількість насінин в бобі та 

кількість бобів на рослині надзвичайно критичні для сочевиці, причому добре 

піддаються впливу від застосування факторів технології вирощування. Адже 

потенційно можливим є формування великої кількості бобів, а  фактично на 

рослині залишається їх доволі мало, так як в процесі росту та розвитку на це 

впливає цілий ряд фізіологічних та особливо факторів навколишнього 

середовища і технології вирощування [171; 78; 42].  

Одним із стратегічних напрямів розробки елементів технології 

вирощування сільськогосподарських культур є застосування біопрепаратів, як 

джерел поліпшення ґрунтової родючості та отримання екологічно чистої 

продукції рослинництва. Важливу роль у цього мають бактеріальні добрива – 

мікробні препарати полі функціональної дії для забезпечення біологічної 

азотфіксації, фосфатмобілізації, ріст стимуляції в ризосфері рослин і захисту 

їх від автогенів і фітофагів. 

Азотфіксуальна ефективність бобово - ризобіальних симбіозів в 

агроценозах, як відомо, набагато нижча потенційно можливого рівня. Для 

створення високоефективних симбіозів, крім оптимізації умов, що впливають 
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на розвиток рослини і бактерій, повинна бути забезпечена ефективна взаємодія 

між рослиною-живителем і активним бактеріальним штамом. Цей фактор є 

вирішальним. 

Інтродукцію активних штамів бульбочкових бактерій здійснюють, в 

основному, шляхом передпосівної обробки насіння відповідним мікробним 

препаратом.  

Як правило, вплив бактеризації на формування рослинно-бактеріального 

симбіозу можна спостерігати неозброєним оком – за кількістю утворених на 

корінню бульбочок, які мають рожеве забарвлення на зрізі. 

Проводячи передпосівну бактеризацію насіння, забезпечуємо бобові 

культури активними штамами бульбочкових бактерій, що дає можливість 

подвоїти, і навіть потроїти надходження в агроценози «біологічного» азоту 

[27]. 

Забезпечення рослин достатньою кількістю азоту відноситься до дуже 

важливих проблем сучасного землеробства. Негативні зміни азот фіксуючої 

здатності мікрофлори ґрунтів внаслідок різноманітних причин таких як: 

нестачі вологи, органічних сполук. внесення хімічних речовин у ґрунт 

негативно впливають на створення продуктивних азот фіксуючих симбіозів 

мікроорганізмів у зоні кореневої системи сочевиці. Це обумовлює 

необхідність пошуку шляхів формуванню ефективних симбіотичних ценозів 

азот фіксаторів за рахунок різноманітних культур мікроорганізмів, які здатні 

зв’язувати атмосферний азот. 

Нині створено мікробні препарати для різних зернобобових культур, 

визначено умови їхнього ефективного застосування, проведено низку заходів, 

необхідних для рекомендації їх у виробництво, включно з виробничою 

перевіркою [24]. 

Застосування біологічно активних препаратів позитивно впливає не 

тільки на ріст і розвиток рослин, а й стан ценозу поля загалом. Перш за все для 

зернобобових культур актуальним є застосування азотфіксувальних штамів 

мікроорганізмів. Адже промислове виробництво азотних добрив є 
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надзвичайно енергоємним, оскільки потребує застосування значної кількості 

енергоресурсів для досягнення необхідного результату з хімічного зв’язування 

азоту в вигляді мінеральних добрив [24]. 

В природніх умовах фіксація азоту можлива лише за рахунок 

біологічного переробляння мікробіотою ґрунту. Адже такі речі як фіксація 

азоту під час грози та дії розрядів  блискавки – вони досить непередбачені та 

малоефективні для агроценозів.  А уже розміри азотнакопичення мікробіоти 

можуть бути достатніми для забезпечення повноцінного розвитку бобових 

культур та поповнення азотного фонду ґрунтів. Застосування ж мікробних 

препараті фактично подвоює надходження біологічного азоту [28]. 

Ефективна взаємодія мікро - і макроорганізмів в асоціативній системі 

діазотфори – рослина забезпечую активацію процесу фіксації атмосферного 

азоту, продукування біологічно активних сполук, під впливом яких 

покращується живлення рослини, підвищується їх продуктивність, 

поліпшується якість сільськогосподарської продукції [24; 101]. 

Важливим показником симбіотичної діяльності між бульбочковими 

бактеріями та зернобобовими культурами, зокрема сочевиці, є утворення і 

наростання маси бульбочок, які впливають на інтенсивність фіксації 

молекулярного азоту з повітря. Від середньої маси бульбочок залежить 

ступінь активності симбіотичного препарату. Симбіотична активність 

обумовлюється також фазою розвитку рослин і визначається умовами 

вирощування, яку можливо регулювати інокуляцією бактеріальними 

препаратами та внесенню мінеральних добрив [36]. 

Зернобобові культури здатні вступати в симбіоз з бульбочками 

бактеріями і фіксувати азот атмосфери, що дозволяє забезпечити ним ґрунт. 

Азотне живлення зернобобових культур може здійснюватися трьома шляхами:  

всю потребу в азоті покривати за рахунок мінерального азоту ґрунту та 

мінеральних добрив; 

вся потреба азоту покривається азотом насіння і фіксованим азотом 

атмосфери; 
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рослини використовують як мінеральний, так і біологічний азот 

атмосфери [35]. 

На думку Посипанова П. С., азотне живлення, яке базується тільки на 

біологічно фіксованому азоту, має певний ризик, тому що необхідну кількість 

азоту рослини отримують лише за умови достатнього розвитку симбіотичного 

апарату та активної його діяльності [126]. 

Також існують роботи в яких аргументується, що при вирощуванні 

бобових культур необхідно уникати застосування азотних добрив, адже за 

умови хорошого розвитку рослин та утворення симбіотичних взаємодій з 

високоефективними штамами бактерій рослини  повній мірі забезпечують себе 

азотом [13; 28]. 

Інокуляція насіння та застосування різних доз добрив впливають на 

симбіотичну діяльність рослини [142; 96; 126]. Як зазначає О. М. Данильченко 

[35], що в залежності від інокуляції насіння та різних доз мінеральних добрив 

певних змін зазнали кількісні показники рівня симбіотичної діяльності посіві 

бобових культур, зокрема кількість бульбочок на рослині та їх маса. У 

варіантах з передпосівною інокуляцією насіння ризогуміном кількість 

бульбочок збільшилося на 18,7 % а їх маса на 26,9 %.  

У своїх дослідженнях А. Д. Гирка, О. І. Лень, Л. М. Алейнікова [33] 

вплив мінеральних добрив та інокуляції насіння встановили, що приріст 

урожайності зерна сочевиці від інокуляції насіння досягав 22,1 %, 

підживлення рослин мікродобривом – 23,1 %, поєднання інокуляції та 

позакореневого підживлення – 33,7 %. Поєднання удобрення і інокуляції 

підвищувало приріст урожайності на 53,7 %, а удобрення та підживлення 

мікродобривом – 52,6 %, а в той же час поєднання удобрення, інокуляції 

насіння та позакореневого підживлення рослин  збільшувало їх 

продуктивність на – 61,0 % [33].  

Також було встановлено, внесення мінеральних добрив сприяло 

збільшенню висоти рослин на 3,3–3,4 %, тоді як інокуляція насіння та 

підживлення рослин підвищували цей показник на 5,1 та 4,8 % відповідно. 
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Найбільший приріст висоти рослин (10,8–12,2 %) зафіксовано за суміщення 

цих заходів. Окрім впливу на висоту рослин, внесення мінеральних добрив та 

інокуляція насіння зумовлюють збільшення кількості бобів і насіння, а також 

маси 1000 насінин. Найістотніше підвищення цих показників отримано за 

внесення мінеральних добрив у дозах N15P45K45 та N10P40K55 в діючій речовині 

[33]. 

У дослідах С. В. Дідович, Р. О. Кулініч. висвітлена можливість 

підвищення урожайності зернобобових, відповідно сочевиці на 0,1 – 0,6 т/га 

(5-16 %) і вмісту сірого протеїну в насінні на 1-3 % за рахунок передпосівної 

бактеризації насіння біопрепаратами полі функціональної дії і формування 

високопродуктивних рослин – мікробних систем в агроценозах бобових 

культур [38]. 

Н. В. Шихман у своїх працях досліджувала вплив інокуляції насіння та 

добрива на фотосинтетичну діяльність рослин культуру. При інокуляції 

насіння площа листкової поверхні посівів збільшувалася на 9,1–12,5 %., а 

площа листкової поверхні була найбільшою в разі застосування N90P60K60, 

кг/га. Найбільша врожайність зерна була за внесення N30P60K60, кг/га. 

Використання інокульованого насіння збільшило врожайність зерна на 1,9–

14,5 % залежно від рівня удобрення [38]. 

В рослинництві в тому числі і за вирощування зернобобових культур 

надзвичайно активно використовуються регулятори росту рослин. За умови їх 

вчасного та правильного застосування можна підвищити рівень 

продуктивності  сільськогосподарських рослин на 5-10 %, а також збільшити 

істотно якість отримуваного врожаю [73]. 

На думку М. А. Бобро та ін. [13], застосування регуляторів росту рослин 

сприяє не тільки формуванню кращого врожаю а й врожаю з більш кращими 

якісними параметрами. А тому автори розцінюють даний елемент агротехніки 

на рівні повноцінного використання мінеральних добрив чи засобів захисту 

рослин. А С. П. Пономаренко вважає, що використання ріст регулюючих 

препаратів абсолютно унікальний елемент технології, який неможливо 
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замінити іншими заходами та який має вплив на рослини відмінний від інших 

елементів технології [124].  

У сучасному сільському господарстві велику популярність набуває 

використання біостимуляторів рослин. Сучасні біостимулятори складаються 

із полісахаридів водоростей, рослинних гормонів, органічних речовин 

морських водоростей. Рослинні гормони мають здатність: посилювати ріст 

кореневої системи, збалансовувати ріст рослини, збільшувати кількість 

корисної мікрофлори, забезпечувати рослини елементами живлення, 

стимулювати поглинання поживних речовин. Полісахариди водоростей – 

покращують рівень цукрі у тканинах рослин, впливають на стійкість рослин 

до стресу, покращують життєздатність рослин. Органічні речовини морських 

водоростей – утримують воду та поживні речовини, покращують структуру і 

відновлюють родючість ґрунту [181]. 

О. П. Поляков і О. В. Нікітенко досліджували вплив біостимуляторів на 

рослинах сої. Дослідження показали, що біостимулятори рости позитивно 

вплинули на польову схожість, густоту стояння та показники продуктивності 

культури. Приріст врожайності склав від 0,6 -0,18 т/га, а висота прикріплення 

нижнього бобу під дією біостимуляторів зріс на 1,4 – 2 см [122]. 

Сочевиця на початку вегетації росте повільно. Високі врожаї її збирають 

тільки на не забур'янених полях. Найкращими попередниками для неї є 

просапні культури (кукурудза, картопля, цукрові буряки) та озима пшениця 

[3]. 

Не рекомендується висівати сочевицю по сочевиці, а також повертати її 

на старе місце раніше ніж 5-6 років, щоб не було виснаження ґрунту, яку 

викликає сильним розмноженням мікроскопічні черви (нематоди), які здатні 

висмоктувати сок із коріння сочевиці, що різко знижує її урожайність. Також 

не потрібно висівати сочевицю поруч з багаторічними зернобобовими 

травами, де як правило, накопичується багато спільних для бобових шкідників 

[84]. 
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Сочевиця є добрим попередником для ярих зернових, зокрема для 

пшениці, кукурудзи і проса. У районах з тривалим вегетаційним періодом 

сочевицю як бобову культуру вирощують на зайнятих парах як попередник 

озимої пшениці та жита [48]. 

Найпридатнішими для вирощування сочевиці є достатньо удобрені й 

окультурені середньо зв’язні чорноземи та сірі суглинкові ґрунти. Під 

сочевицю обов'язково проводять зяблеву оранку. Рано навесні зяб боронують. 

Потім глибоко розпушують ґрунт культиваторами з наступним боронуванням. 

Не рекомендується висівати сочевицю у ґрунт удобрений гноєм або 

іншими органічними добривами, адже вона буде нарощувати велику зелену 

масу, що негативно впливатиме на плодоношення. Для цього сочевицю 

потрібно розміщувати в сівозмінах другою, третьою культурою після внесення 

органічних добрив [84]. 

Застосування фосфорно-калійних добрив (по 40-60 кг/га діючої 

речовини) часто забезпечує приріст урожаю зерна від 0,3 до 0,7 т/га  [19].  

Урожайність сочевиці значно підвищується після оброблення насіння 

бактеріальними препаратами. Інокуляцію насіння проводять так, як і інших 

зернобобових – в якомога ближчі до сівби строки [3].  

Обробіток ґрунту в першу чергу, має бути спрямований на боротьбу з 

бур’янами. Це досягається раннім збиранням попередника, лущення стерні та 

оранкою на глибину 25-27 см у короткі строки з таким розрахунком, щоб 

восени провести відповідні агротехнічні заходи спрямовані на знищення 

сходів бур’янів [57; 113]. 

Дослідження проведені в Пензенській області показали, що врожай 

зерна сочевиці при напівпаровому основному обробітку ґрунту становив 

1,31 т/га, тоді коли за застосування звичайного обробітку отримано лише 

1,17 т/га насіння сочевиці [31]. 

Передпосівний обробіток ґрунту включає закриття вологи і 

передпосівна культивація. Боронування потрібно провести при першій 
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можливості виходу в поле, щоб зберегти накопичення вологи в ґрунті за 

осінньо-зимовий період [68]. 

Для отримання рівномірних, дружніх сходів велике значення, особливо 

в посушливих районах, має коткування ґрунту з метою підтягування вологи до 

поверхневого шару, в якому розміщено насіння при сівбі [115]. 

Можна також вирощувати сочевицю і по no-till технології. Дослідження, 

проведені в Канаді, показали, що сочевиця добре розвивається по стерні 

попередньої культури. Залишки стерні допомагають зберегти вологу в ґрунті, 

а також стерня сприяє меншому виляганню сочевиці та порівняно вищому 

прикріпленню перших бобів на стеблі [13]. 

Для підвищення врожайності і якості зерна сочевиці важливо висівати її 

у найкращі агротехнічні строки. Багато дослідів показують, що тільки в цьому 

випадку, рослини сочевиці можуть використовувати всі фактори необхідні для 

росту і розвитку та гарних врожаїв культури [27].  

Сочевиця у перші фази розвитку мало вибаглива до тепла, але уже 

вибаглива до вологи. Крім того, сходи сочевиці легко переносять заморозки в 

-5…-6°С (до -10°С). Саме тому сочевицю потрібно висівати по можливості 

раніше для отримання високих врожаїв [119]. 

Ранньою весною вологи у ґрунті, як правило, багато. Саме тому насіння 

сочевиці швидко набубнявіє і проростає, що забезпечує появу дружніх сходів 

та сприяє високим врожаям. При запізнених посівах, навіть на 7-10 днів 

вологість ґрунту значно знижується; в результаті насіння набубнявіє 

нерівномірно і сходи появляються недружньо, що несе за собою зниження 

врожайності. Так, на Петрівській селекційно-дослідній станції урожай насіння 

сочевиці раннього посіву в середньому за 11 років на 0,23 т/га більше, чим при 

пізньому посіві через 10-12 днів після раннього [116]. 

На ранніх посівах спостерігається менше ураження хворобами та 

пошкодження шкідниками – попелицями. За дослідженнями Г. І. Сухової [150] 

встановлено, що строки сівби впливають на тривалість вегетаційного періоду. 
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У пізніх посівах спостерігається подовження вегетаційного періоду, зокрема 

зростає тривалість міжфазних періодів. 

В багаторазових сортодослідах сочевиці на бувшій Степовій  дослідній 

станції ВІР (Вороніжській області) завжди висівали культуру в ранні строки і 

завжди отримували хороші урожаї. Високі урожаї сочевиці із року в рік 

отримував С. П. Кулжинський на Чернігівській дослідній станції ( Носівське 

відділення). При запізненні з посівом знижується також і товарна якість зерна. 

У дослідах на Петрівській селекційно-дослідній станції крупність насіння 

сочевиці при пізніх посівах за 4 роки знижувалася в середньому на 13,3 %. 

Слід зазначити, що в умовах цих дослідних станцій при вирощуванні гороху, 

за пізньому висіву, урожай і якість насіння знижувалася менш різко. Саме 

тому, сочевицю варто висівати раніше за горох. У роки з дуже ранньою і 

затяжною весною не потрібно поспішати висівати сочевицю, так як у 

холодному і сирому ґрунті насіння загнивається і посіви стають зрідженими. 

В такі роки сочевицю висівають не в перші дні посіву, а через 5-7 днів після 

початку посівної компанії [84]. 

Сочевицю у всіх зонах вирощування висівають, як правило, суцільним 

способом, ширина міжрядь може коливатися від 10-22 см, хоча найбільш 

поширеними є 12,5-15 см; загалом вона не здійснює значного впливу на 

урожай; при широкому міжрядді слід просто сіяти більшу кількість насіння, 

щоб зберегти оптимальну густоту стояння рослини на одиницю площі. При 

вузькому міжрядді рослини культури є більш конкурентоспроможними до 

бур’янів. Тому що в такому випадку вегетативна маса культурних рослин 

скоріше закриває ґрунт. При цьому також зменшуються втрати вологи з 

міжрядь через випаровування. В наслідок більш рівномірного розподілення по 

площі рослини ефективніше використовують ґрунтову вологу на початковій 

стадії розвитку. У волого забезпечених регіонах при ширших міжряддях 

рослини не так густо покривають ґрунт, тому внаслідок кращого 

провітрювання зменшується ризик розповсюдження хвороб [84]. 
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В залежності від ґрунтово-кліматичних умов, величини насіння і 

способів сівби норми висіву насіння сочевиці суттєво коливаються. В одному 

й тому ж районі, для одного і того ж сорту норму висіву насіння на родючих 

ґрунтах потрібно зменшувати, а на бідних ґрунтах  - збільшуючи на 10-15%. В 

районах достатнього зволоження норми висіву сочевиці більш високі, ніж в 

напівпосушливих і посушливих районах. Насіння тарілкової сочевиці (за 

вагою) для забезпечення нормальної густоти стояння рослин потрібно більше 

чим дрібнонасінної. При вузькорядному посіві норму висіву насіння сочевиці 

як правило, збільшують на 20-30 %, що викликане загостренням конкурентної 

боротьби рослин за фактори живлення на початку вегетації [50; 120]. 

Згідно багаторічних дослідів кращою нормою висіву крупнонасінної 

сочевиці є 2 – 2,5 млн. схожих насінин на 1 га і дрібнонасінної – 2,5 – 3 млн. 

схожих насінин на 1 га [171].  

 

 

1.4. Вплив мікроорганізмів ґрунту на агроценоз 

 

Ґрунт по суті це система, що містить перш за все в 1 г мільярди клітин 

ґрунтової мікрофлори [92], з високим розмаїттям видового складу (близько 

4000 видів) [40; 217]. 

Також кількість мікроорганізмів може істотно  змінюватися в залежності 

від ефективності користування ґрунтом, його стану, застосовуваних захисних 

заходів, удобрення, тощо [184]. І, не заважаючи на те, що маса прокаріот на 

Землі відповідає масі еукаріот – ґрунти можуть істотно деградувати в плані 

біорізноманіття та не забезпечувати достатнього рівня продуктивності 

сільськогосподарських культур [161]. 

Серед мікрофлори ґрунту бактерії і гриби є найбільш поширеними [41; 

214]. Однак, маса мікроорганізмів може бути від 0,1 до 1,0 % органічної 

речовини ґрунту[93; 186; 207]. 
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Чисельність мікроорганізмів у ґрунті значно змінюється впродовж 

вегетаційного періоду вирощування сільськогосподарських культур. Так, 

удобрення, зволоження, тепловий режим, обробіток ґрунту та інші фактори 

навколишнього середовища і елементи технології вирощування істотно 

впливають на мікробіоту ґрунту [92]. 

Мікроорганізми є важливим фактором формування структури та 

родючості ґрунту. Так, гриби і актиноміцети формують водостійкі агрегати, 

які можуть в подальшому за допомогою гумусу перетворюватись в більш 

стійкі агрегати ґрунту [77; 92; 201; 208].  

Причому якраз склад і співвідношення мікроорганізмів в ґрунті 

залежить від обробітку ґрунту [172], добрив та органічної речовини і решток 

рослин [23; 92]. 

Відповідно кореневі виділення сільськогосподарських культур 

визначають які групи мікроорганізмів та наскільки інтенсивно будуть 

розвиватись [34; 74], адже вони часто складають до 25 % від синтезованого 

рослинами обсягу запасних пластичних речовин [34; 179]. 

Кореневих виділення рослин спричиняють значний ріст у зоні кореневої 

системи відповідних мікроорганізмів. Так, Pseudomonas chlororaphis мав 

пригнічувальну властивість до Fuzarium oxisporum за наявності в середовищі 

глюкози, а за вирощування Р. fluorescens не виявлено даного типу активності. 

В той же час пригнічення Fuzarium oxisporum на середовищі з целобіозою, 

спостерігалось в бактерій Р fluorescens та Р chlororaphis [74]. 

А отже, кореневі виділення є субстратом для мікроорганізмів, особливо 

в ризосфері [179]. Причому якраз ризосфера рослин відіграє вирішальну роль 

у формуванні гарних показників росту та розвитку рослин та їх стійкості до 

факторів навколишнього середовища та продуктивності [200; 202; 222]. 

Різні рослин по-різному впливають на мікрофлору ризосфери [196], 

причому більш глибокі відмінності спостерігаються на рівні кореневої 

поверхні (ризоплану). Так, саме тут більш поширені грамнегативні бактерії, а 

в зоні молодого коріння розмножуються неспорові бактерії і гриби [34]. 
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Мікрофлора ризосфери істотно залежить від виду рослин. Так, в 

ризосфері буряків цукрових найбільш поширений Microbacterium [198], а у 

ризосфері кукурудзи Pseudomonas та Enterobacter [223]. Однак, різноманіття 

мікроорганізмів в ризосфері зазвичай менше чим в ґрунті, що викликане 

активним виділенням рослинами фітогормонів та конкуренції за фактори 

живлення [193; 199]. 

За застосування органічних добрив або заробляння рослинних решток 

значно зростає чисельність таких родів грибів як: Trichoderma, Chaetomium, 

Dicoccum, Stachybotrys, Penicillium і Aspergillus, Alternaria та Fumago [6; 22; 

93]. Причому вміст целюлозоруйнівних мікроорганізмів за таких 

умовзбільшується до 10 млн/1 г ґрунту [11; 34; 155].  

Важливим питанням залишається підтривання в грунті належної 

чисельності мікроорганізмів здатних синтезувати в кореневій зоні рослин 

вітамінів та фітогормонів [92; 156; 167]. 

Так, при внесенні перегною в ґрунті підвищується кількість 

мікроскопічних грибів Trichoderma, а чисельність фітопатогенних грибів 

Helminthosporium зменшується. При цьому культури теж істотно впливають на 

даний показник і в кореневій зоні пшениці вирощуваної після кукурудзи 

значно зростає чисельність Penicillium та Aspergillus [138]. 

В середньому 80-90 % органічної речовини що надходить в ґрунт бере 

участь у формуванні гумусу лише 10-20 %[55; 95].  А тому інтенсивність 

мікробної трансформації органічних речовин істотно залежить від мікробіоти 

ґрунту [92; 185].  

Кількісний склад мікрофлори ґрунту не завжди є показником його 

родючості [109]. Так, інтенсивне розповсюдження целюлозоруйнівних 

мікроорганізмів супроводжується зниженням вмісту мінеральних форм азоту 

[77]. 

Причому якраз потреби рослин в азоті в значній мірі  забезпечуються за 

рахунок використання біологічного азоту [162]. Адже частка його в 

формуванні врожаю не менше чим 60 %. При цьому обсяги  азотфіксації в 
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екосистемах перебувають на рівні 175-190 млн т. [6]. А за даними інших 

вчених мікроорганізми щорічно фіксують не менше 200 млн тон 

молекулярного азоту [32], хоча інші автори наводять цифру в 4,4*1010 т 

молекулярного азоту зафіксованого лише водоростями [29]. 

Азотфіксувальною активністю характеризуються представники родів 

Azotobacter, Clostridium, Acetobacter, Alcaligenes, Azospirillum, Pseudomonas, 

Agrobacterium, Erwinia, Bacillus, Klebsiella, синьо-зелених водоростей та 

інших бактерій [12; 23; 75; 94; 92; 137; 175; 180]. 

Ще в 60-ті роки минулого століття вивчена роль вільноживучих 

азотфіксаторів в фіксації атмосферного азоту та взаємодії з окремими видами 

рослин [117], хоча ще донедавна цей вид класифікували як вільноживучий 

азотфіксатор [92].  

Іншими вченими було досліджено, що Azotobacter chroococcum мав на 

37-72 % вищу зустрічаємість у ризосфері озимого жита а також може 

колонізувати ризоплан рослин. Азотобактер A. Vinelandii знайшли в ризосфері 

стоколосу безостого та канарника очеретяного, а в тимофіївки лучної 

ідентифікували бактерії Bacillus subtilis. [25; 87]. 

На даний час досліджено, що в асоціативні зв'язки з рослинами здатні 

вступати роди Azospirillum, Agrobacterium, Azotobacter, Klebsiella, 

Enterobacter, Pseudomonas [94].  

Для злакових культур важливими є бактерії Azospirillum, здатні 

фіксувати від 34-60 кг /га азоту [26; 95; 161; 178; 191]. А у бобових культур 

значну роль відіграють мікроорганізми родів Rhizobium, Bradyrhizobium, 

Sinorhizobium, Mesorhizobium, Azorhizobium [110].  

Причому якраз для бобових культур спостерігається значна 

специфічність мікроорганізмів до видів і навіть до певних сортів [39; 140; 160]. 

Саме за оптимального підбору мікроорганізмів симбіотична азотфіксація 

польових культур може становити 120-400 кг/га, а багаторічних трав - 240-

560 кг/га [70].  
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Симбіотична азотфіксація бобових культур забезпечує до 90 % потреби 

в азоті, а після збирання залишається 40-135 кг/га азоту, 10-30 кг фосфору та 

20-70 кг калію [116]. 

Однак, існують праці, в яких обґрунтовано незначний вклад 

симбіотичної азотфіксації в балансі біологічного азоту. В тому числі за 

рахунок не ідеальності умов симбіотичної азотфіксації та незначного 

насичення бобовими культурами сівозмін [162]. 

До складу мікроорганізмів ґрунту входять бактерії здатні проводити 

амоніфікацію, найбільш поширеними з яких є роди Nitrosomonas і Nitrobacter. 

Отримані в наслідок процесу нітрифікації нітрати споживаються рослинами, а 

тому нітрифікаційна властивість ґрунтів є мирилом їх родючості [162]. 

На відміну від попереднього процесу денітрифікація супроводжується 

зниженням у ґрунті мінерального азоту і може протікати під впливом родів 

Alcaligenes, Pseudomonas, Bacillus, Thiobacillus. Вона значно посилюється на 

перезволожених, важких, запливаючих ґрунтах, а також за умови застосування 

мінеральних добрив з вмістом нітратів [162; 174]. 

Для зниження втрат азоту в процесі денітрифікації необхідно інгібувати 

його перебіг [44]. Можна специфічно пригнічувати функціонування бактерій 

Nitrosomonas, що відповідають за першу стадію перетворення NH4+ ^NO2- 

[97]. 

В українських ґрунтах запаси фосфору становлять від 3,8 до 22,9 т/га з 

розрахунку на метровий шар ґрунту [106], тоді як дерново-підзолисті ґрунти 

містять його не більше чим 1,3-4,5 т/га [173]. 

У ґрунті він перебуває в основному в формі органічних так і 

неорганічних сполук, які є важкорозчинними та відповідно важко доступними 

для рослин [213]. Адже саме до 75 % фосфору в ґрунтах перебуває в формі 

фосфатів, тобто важкорозчинних мінеральних сполук [93].  

Виходячи з цього дуже актуальним питанням до вивчення є підвищення 

рухомості фосфору ґрунту, адже фактично рослинами використовується не 

більше чим 3-5 % від наявного загального вмісту фосфору в ґрунті [153]. 
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Мінеральні добрива що містять фосфати не завжди є ефективним 

засобом, адже реальна доступність їх рослинам перебуває в межах 10-30 % 

[203], що викликано особливостями ґрунтового вбирного комплексу та 

глинистих мінералів зв'язувати рухомі іони фосфору [153]. 

При цьому ефективно мобілізувати фосфор з важкорозчинних сполук та 

зробити його доступним для сільськогосподарських культур можуть 

різноманітні мікроорганізми [92; 99; 112]. Так, кількість даних видів 

мікроорганізмів в ризосфері сільськогосподарських культур може становити 

15-30 %. А проведені дослідження показують, що більше всього їх за 

вирощування кукурудзи та цукрових буряків [159]. 

При цьому можна виділити такі роди, що здатні мобілізувати фосфор: 

Bacillus [43; 53; 93; 121; 151; 159; 158], Azotobacter [15; 194; 195], Pseudomonas 

[43; 92], Enterobacter [166], Bacterium [53], Pseudomonas [53; 135], 

Agrobacterium [151; 152], Burkholderia [43; 188], Aspergillus [192], Penicillium 

[93; 218], Rhodotorula, сульфатвідновнювальні бактерії роду Desulfobacterium 

[61], везикулярно-арбускулярні мікоризні гриби [94], Trichoderma [43; 215] та 

інші. 

Досліджено, що за нейтральних значень рН важкорозчинний фосфат 

кальцію практично не розчиняється. А тому бактерії Bacillus і Pseudomonas 

формують кисле середовище, в якому фосфат кальцію здатний вивільнятися 

[15; 17], що сприяє перш за все задоволенню потреби бактерій у фосфорному 

живленні [15; 17]. Також здатність бактерій Azotobacter chroococcum 19 

мобілізувати фосфор досліджено багатьма вченими [195]. 

Для покращення фосфорного живлення пшениці використовують також 

гриби Penicillium radicum, що мають високу активність мобілізації фосфору. 

Аналогічно відбувається зниження рН, за рахунок виділення глюконової 

кислоти [219].  

Також є дослідження щодо вивчення ролі мікроміцетів роду Trichoderma 

Інокуляція насіння нуту даними представника мікроміцетів покращувала ріст 

ра розвиток культури та підвищувала показники урожайності [215]. 
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Завдяки можливості синтезу фосфатази мобілізувати фосфор органічних 

сполук здатні спороутворювальні бактерії роду Bacillus [90; 98; 100; 135; 169; 

221], а також Pseudomonas, мікроміцети: Alternaria, Aspergillus, Penicillium, 

Trichotecium, Rhizopus, дріжджі Candida, Hansenula, Rhodotorula, 

Saccharomyce [18; 16; 98; 100; 187]. 

Найбільш розповсюдженим органічним джерелом фосфору є фітин, 

який може представляти до 50 % органічної частини фосфору ґрунту [51; 177]. 

В даному випадку лише наявність ферменту фітази може сприяти 

використанню мікроорганізмами Pseudomonas putida та Pseudomonas 

mendocina фітину як джерела жилення [212; 213]. 

В середовищі з фітином також здатні рости Bacillus pumilus і B. pumilus 

[135], а також Bacillus subtilis [209; 221], Pseudomonas sp. [190], Escherichia coli 

[189], Aspergillus terreus [220], мікроміцети: Aspergillus niger [205], дріжджі: 

Saccharomyces, Hansenula [72; 206]. 

Калію в ґрунтах України потенційні запаси в метровому шарі ґрунту 

складають 180-350 т/га [107; 108]. По мірі зростання часток ґрунту з високим 

вмістом тонких фракцій  погіршується доступність його рослинам [54; 108]. А 

тому, попри хороше забезпечення ґрунтів калієм необхідно вносити його в 

вигляді мінеральних добрив, особливо в випадку більшого споживання його з 

ґрунту викликаного внесенням фосфорних та азотних добрив [76; 121]. 

Відповідно інтенсифікація сільськогосподарського виробництва 

призводить до від’ємного балансу калію в ґрунті [46]. Тому останнім часом 

активізувалась наукова робота з пошуку шляхів мобілізації калію з 

алюмосилікатів за допомогою мікроорганізмів ґрунту [2; 47; 53].  

Не зважаючи на важливість даного наукового питання,  праць в цьому 

напрямку доволі обмаль. Так, вченими досліджено можливість мобілізації 

калію з  біотиту, мусковіту та гідромусковіту завдяки впливу ґрунтових 

мікроорганізмів. Однак, до практичного використання в вигляді конкретних 

рекомендацій або ж готових препаратів дані роботи не доведено [91].  
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Аналіз літературних джерел з даної тематики засвідчує нам важливість 

питання правильного застосування мікробіологічних препаратів для 

підвищення доступності рослинами таких елементів живлення як азот та 

фосфор. Серед усіх макро елементів найбільш практично реалізованими є саме 

технології мікробіологічної азотфіксації азоту з атмосферного повітря за 

використання симбіотичних з сочевицею мікроорганізмів так і вільноживучих 

форм. 

Серед інших макроелементів найбільш дієвими і ефективними є способи 

підвищення доступності рослинам сочевиці фосфору мобілізованого з 

мінеральних сполук. Для цього розроблено відповідні мікробні препарати 

ефективність яких варто перевірити в експериментальних дослідженнях за 

практичного поєднання з іншими елементами технології вирощування 

сочевиці. 

 

Висновки за розділом 1. 

 

Сочевиця традиційно вирощувана в Україні культура, яка має значні 

переваги над іншими рослинами, перш за все тому, що це джерело цінного 

білку з комплексом незамінних сполук.  

Однак, період забуття перетворив її на нішеву культуру, що призвело до 

незначного запровадження сучасних агротехнологій за вирощування сочевиці. 

Так, за рахунок відсутності практики застосування та поєднання сучасних 

елементів технології вирощування потенціал культури в Україні 

реалізовується на не належному рівні. Також це є й причиною низького рівня 

врожайності, так в 2018 р було отримано 1,08 т/га, 2019 – 1,13 т/га, а в 2020 

році відповідно 1,00 т/га. 

На основі аналізу літературних джерел встановлено, що застосування 

стимуляторів росту у технології вирощування сільськогосподарських культур, 

зокрема сочевиці, сприяє істотному посиленню процесів дихання, живлення 

та фотосинтезу.  



55 

В наукових роботах інших дослідників визначено та обґрунтовано, що 

застосування стимуляторів росту та інокулянтів підвищує в цілому 

продуктивність рослин та стійкість до несприятливого впливу біотичних та 

абіотичних факторів середовища зокрема. 

Водночас з тим, варто зауважити, що питання комплексного 

застосування стимуляторів росту та інокулянтів на посівах сочевиці вивчені 

недостатньо, тому встановлення біологічних закономірностей їх впливу на 

особливості формування рослинами елементів структури врожаю 

залишаються відкритими. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРОГРАМА, МЕТОДИКА ТА УМОВИ 

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Ґрунтово-кліматичні умови проведення досліджень 

 

Польові та лабораторні дослідження виконували в умовах Уладово-

Люлинецькій дослідно-селекційній станції Інституту біоенергетичних культур 

і цукрових буряків НААН України. Польові досліди виконувались в умовах 

зерно-бурякової сівозміни, у полі № 7 Як попередник сочевиці  була  пшениця 

м’яка озима. 

Територія станції розміщена в південно-східній частині правобережного 

Лісостепу України і характеризується ґрунтово-кліматичними умовами в 

цілому сприятливими для вирощування більшості сільськогосподарських 

культур, в тому числі і сочевиці. 

Ґрунти сформувались на лесах і лесовидних суглинках і мають високу 

природну родючість. Ґрунти дослідного поля – чорноземи типові, глибокі, 

малогумусні, крупнопилувато - середньосуглинкові зі вмістом гумусу 3,72 % 

(за Тюріним і Кононовою). Реакція ґрунтового розчину близька до 

нейтральної, вміст легкогідролізованого азоту – 120,2 мг/1000 г ґрунту (за 

Корнфілдом), рухомого фосфору і рухомого калію (за Чиріковим) – 194,0 і 

104,0 мг/1000 г ґрунту відповідно. 

На основі аналізу наведених агрохімічних показників ґрунту бачимо, що 

вміст гумусу в орному шарі є середнім, вміст легкогідролізованого азоту – 

низьким, але наближається до середніх значень. Щодо рухомого фосфору та 

калію, то їх вміст є середнім з деяким ухилом в бік підвищеного вмісту. В 

цілому, ґрунтові умови є сприятливими для вирощування сочевиці.  

Протягом вегетаційного періоду, в 2018 році випало 360,6 мм. опадів. 

Максимальна кількість опадів – 90,0 мм спостерігалася у червні. У квітні була 

зафіксована мінімальна кількість опадів – 19,5 мм.  
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Подекадно максимум опадів було зафіксовано в 3-й декаді липня - 

65,1 мм та 3-й декаді червня – 57,0 мм., мінімум опадів було у 1-й декаді 

червня – 0,4 мм., та 2-й декаді квітня – 3,0 мм. Найбільшу кількість днів з 

опадами спостерігалося у липні – 14 днів, а найменшу у серпні та квітні – 4 і 5 

днів відповідно (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 

Кількість опадів впродовж вегетації за 2018 р., мм 

Місяць 

Кількість опадів, мм Кількість 

опадів за 

місяць, мм 

Декади 

I II III 

Квітень  11,5 3,0 5,0 19,5 

Середнє багаторічне 11,9 13,5 15,5 40,3 

Травень  2,2 40,3 20,0 62,5 

Середнє багаторічне 17,9 20,1 21,3 57,6 

Червень  0,4 32,6 57,0 90,0 

Середнє багаторічне 25,4 26,3 28,4 84,8 

Липень  8,0 7,5 65,1 80,6 

Середнє багаторічне 31,3 31,3 30,0 89,5 

Серпень  3,6 50,5 18,5 72,6 

Середнє багаторічне 19,9 25,4 26,7 72,0 

За вегетацію 325,2 мм 

 

Сочевиця – посухостійка культура, для отримання середнього врожаю 

достатньо 150-200 мм опадів за вегетаційний період, так як вона має ряд 

пристосувань, які допомагають їй легше переносити посуху: дрібні, злегка 

опушені листочки, тонкі стебла, добре розвинена коренева система [82].  

З таблиці 2.1 можна зробити висновок, що погодні умови у 2018 році 

були несприятливі для нормального росту і розвитку сочевиці, адже за 

вегетаційний період випала велика кількість опадів, а сочевиця погано 
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переносить надмірну кількість вологи. Особливо значні втрати врожаїв 

можуть бути, якщо надмірна кількість опадів припадає у другій половині 

вегетації. Рослини розвивають велику вегетативну масу і сильно вилягають, 

затримується період дозрівання, активно розвиваються хвороби, які значно 

погіршують якість насіння [82].  

Щодо показників температури, то максимальні їх значення за вегетацію 

отримали – 17,7 ºС (середня багаторічна температура становила 14,8ºС). 

Подекадно найвищу температуру зафіксували в першій декаді серпня – 

+22,3 ºС (середня – 19,2 ºС), найменша температура спостерігалася в першій 

декаді квітня – 10,0 ºС (середня – 5,8 ºС) (таблиця 2.2). 

 

Таблиця 2.2 

Середня температура повітря впродовж вегетації, 2018 р., °С 

Місяць 

Температура повітря, °С 

За місяць Декади 

I II III 

Квітень  10,0 14,1 15,3 13,1 

Середня багаторічна 5,8 7,3 10,1 7,7 

Травень  19,1 14,8 18,1 17,4 

Середня багаторічна 12,7 14,5 15,1 14,1 

Червень  19,4 20,9 17,6 19,3 

Середня багаторічна 16,7 17,3 17,8 17,3 

Липень  18,5 20,1 21,7 20,1 

Середня багаторічна 18,2 19,1 19,2 18,8 

Серпень  22,3 21,8 19,7 21,2 

Сер. багаторічна 19,2 18,2 16,6 18,0 

 

До особливостей вегетаційного періоду 2019 року в зоні діяльності 

Уладово-Люлинецької ДСС можна віднести в цілому сприятливі погодні 
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умови впродовж вегетації та проходження основних етапів органогенезу, а 

також тепла погода в період наливання і дозрівання зерна. 

Дані визначення кількості опадів впродовж вегетації сочевиці у 2019 р. 

висвітлені в таблиці 2.3. 

 

Таблиця 2.3 

Кількість опадів впродовж вегетації за 2019 р., мм 

Місяць 

Кількість опадів, мм Кількість 

опадів за 

місяць, мм 

Декади 

I II III 

Квітень  0,8 27,0 8,4 36,2 

Середнє багаторічне 11,9 13,5 15,5 40,3 

Травень  70,0 58,0 16,0 144,0 

Середнє багаторічне 17,9 20,1 21,3 57,6 

Червень  48,0 9,0 32,0 89,0 

Середнє багаторічне 25,4 26,3 28,4 84,8 

Липень  9,4 23,0 7,4 39,8 

Середнє багаторічне 31,3 31,3 30,0 89,5 

Серпень  8,8 0,2 0,0 9,0 

Середнє багаторічне 19,9 25,4 26,7 72,0 

За вегетацію 318 мм 

 

У квітні середня добова температура повітря була в межах 8,4-12,8°С, в 

середньому – 9,2ºС. Травень відзначався дещо вищою, від 

середньобагаторічного показника, температурою – 15,5°С. А в червні та серпні 

різниця температури становила 4,3 та 2,3°С вище багаторічної норми. Отже, в 

першій половині вегетації температура була оптимальною для утворення 

вегетативних та генеративних органів сільськогосподарських культур. 

У травні було відмічене суттєве переважання середньодобових 

температур повітря над середньо багаторічними їх значеннями, однак опадів 
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випало 144 мм що на 86,4 мм більше норми.  А з липня по серпень опадів 

випало відповідно 39,8, та 9,0 мм, що на 49,7, та 63,0 мм менше від середньо 

багаторічних показників за ці періоди.  

 

Таблиця 2.4 

Середня температура повітря впродовж вегетації, 2019 р., °С 

Місяць 

Температура повітря, °С 

За місяць Декади 

I II III 

Квітень  8,4 6,5 12,8 9,2 

Середня багаторічна 5,8 7,3 10,1 7,7 

Травень  10,8 17,3 18,3 15,5 

Середня багаторічна 12,7 14,5 15,1 14,1 

Червень  20,2 23,4 21,2 21,6 

Середня багаторічна 16,7 17,3 17,8 17,3 

Липень  18,7 16,7 21,6 19,1 

Середня багаторічна 18,2 19,1 19,2 18,8 

Серпень  18,9 20,6 21,3 20,3 

Середня багаторічна 19,2 18,2 16,6 18,0 

 

В цілому умови були сприятливими для вирощування сочевиці, 

особливо порівняно з попереднім вегетаційним періодом. 

До особливостей вегетаційного періоду 2020 року в зоні діяльності 

Уладово-Люлинецької ДСС можна віднести в цілому сприятливі погодні 

умови впродовж вегетації та наливання і дозрівання насіння сочевиці. 

Дані визначення кількості опадів впродовж вегетації сочевиці у 2020 р. 

висвітлені в таблиці 2.5. 
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Таблиця 2.5 

Кількість опадів впродовж вегетації за 2020 р., мм 

Місяць 

Кількість опадів, мм Кількість 

опадів за 

місяць, мм 

Декади 

I II III 

Квітень  0,0 6,0 10,8 16,8 

Середнє багаторічне 11,9 13,5 15,5 40,3 

Травень  35,6 16,5 45,7 97,8 

Середнє багаторічне 17,9 20,1 21,3 57,6 

Червень  34,0 9,7 49,6 93,3 

Середнє багаторічне 25,4 26,3 28,4 84,8 

Липень  58,5 9,2 8,8 76,5 

Середнє багаторічне 31,3 31,3 30,0 89,5 

Серпень  0,0 2,3 27,4 29,7 

Середнє багаторічне 19,9 25,4 26,7 72,0 

За вегетацію 314 мм   

 

У квітні опадів випало 16,8 мм, порівняно з нормою в 40,3 мм, а травень 

виявився не тільки прохолодним а й дощовим. Так, опадів випало 97,8 мм що 

на 40,2 мм більше норми.  Також був дощовим і наступний місяць – червень: 

опадів випало на 8,5 мм вище норми, що добре позначилось на рості та 

розвитку рослин.  

А з липня по серпень опадів випало відповідно 76,5 та 29,7 мм, що на 

13,0 та 42,3 мм менше від середньо багаторічних показників за ці періоди. 

Однак, нестача опадів в серпні аж ніяк не могла позначитись на 

продуктивності сочевиці, так як рослини до цього часу уже закінчили активні 

ростові процеси. 

Дані визначення середньодобової температури повітря впродовж 

вегетації сочевиці у 2020 р. висвітлені в таблиці 2.6. 
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Таблиця 2.6 

Середня температура повітря впродовж вегетації, 2020 р., °С 

Місяць 

Температура повітря, °С 

За місяць Декади 

I II III 

Квітень  6,4 7,0 10,8 8,1 

Середня багаторічна 5,8 7,3 10,1 7,7 

Травень  11,5 12,4 10,5 11,4 

Середня багаторічна 12,7 14,5 15,1 14,1 

Червень  16,8 21,6 21,5 19,9 

Середня багаторічна 16,7 17,3 17,8 17,3 

Липень  20,4 18,9 20,9 20,1 

Середня багаторічна 18,2 19,1 19,2 18,8 

Серпень 20,7 19,3 19,9 19,9 

Середня багаторічна 19,2 18,2 16,6 18,0 

 

У квітні середня добова температура повітря була в межах 6,4-10,8°С, в 

середньому – 8,1ºС. Травень відзначався дещо нижчою, від 

середньобагаторічного показника, температурою – 11,4°С. А в червні, липні та 

серпні спостерігалось переважання над багаторічними значеннями і різниця 

температури становила 2,6°С, 1,3°С та 1,9°С вище багаторічної норми. Отже, 

в першій половині вегетації температура була оптимальною для утворення 

вегетативних органів, цвітіння та подальшого росту та розвитку сочевиці. А в 

другій половині вегетаційного періоду температура сприяла росту та 

дозріванню рослин сочевиці. 

В цілому ж погодні умови що склались в роки проведення досліджень 

були типовими для зони нестійкого зволоження Лісостепу України, мали 

відхилення від середньо багаторічних їх значень, однак це не заважало 

отриманню об’єктивних експериментальних даних польових досліджень з 
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вивчення впливу різних стимуляторів росту та інокуляції насіння на посівах 

сочевиці. 

 

2.2. Схема досліду та методика проведення досліджень 

 

Схема досліду. Вплив інокуляції та стимуляторів росту на 

продуктивність сочевиці 

 

Інокуляція насіння 

азотфіксуючими 

мікроорганізмами 

Внесення в зону рядка 

фосфатмобілізуючих 

мікроорганізмів 

Позакореневе 

підживлення 

стимулятором росту 

Без інокуляції Контроль (без внесення) Без підживлення 

Альга 600 (в фазу 

бутонізації сочевиці) 

Поліміксобактерин Без підживлення 

Альга 600 (в фазу 

бутонізації сочевиці) 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 

Альга 600 (в фазу 

бутонізації сочевиці) 

Ризогумін 

(штам бактерій 

Rhizobium 

leguminosarum) 

Контроль (без внесення) Без підживлення 

Альга 600 (в фазу 

бутонізації сочевиці) 

Поліміксобактерин Без підживлення 

Альга 600 (в фазу 

бутонізації сочевиці) 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 

Альга 600 (в фазу 

бутонізації сочевиці) 
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Обробку насіння сочевиці інокулянтами проводили до сівби, а 

стимуляторами росту в фазу бутонізації рослин сочевиці в рекомендованих 

виробником дозах застосування. Щоб уникнути негативного взаємовпливу 

мікроорганізмів їх вносили роздільно: фосфатмобілізуючі – в зону рядка на 

глибину сівби рослин сочевиці, а азотфіксуючими інокулювали насіння.  

Площа посівної ділянки 35 м2, а облікової – 25 м2; повторність – 

триразова. Сорт Антоніна. 

 

Під час проведення експериментальних досліджень визначали 

наступні обліки та спостереження: 

 

Агрохімічні показники ґрунту: вміст гумусу (за Тюріним і Кононовою), 

рухомих форм фосфору та калію (за Чиріковим), вміст легкогідролізованого 

азоту (за Корнфілдом), кислотність, та інші; 

Метеорологічні характеристики погодних умов за декаду та місяць 

порівняно з середніми багаторічними значеннями впродовж вегетаційного 

періоду сочевиці. 

Фенологічні спостереження проводили за методикою державного 

сортовипробування сільськогосподарських культур [157].  

А етапи органогенезу визначали у відповідності до методики Ф.М. 

Куперман 1977. 

Густоту рослин обліковували в два етапи: на час формування повних 

сходів і перед збиранням. Визначення проводили на площі 0,25 м2 на 3-х 

фіксованих майданчиках на І і ІІІ повтореннях кожного з варіантів досліду. 

Площу листкової поверхні сочевиці згідно формули: 

S = Д*Ш*К 

де, Д – довжина листочка, Ш – ширина в найширшому місці, К – 

поправочний коефіцієнт (0,67). 

Фотосинтетичний потенціал посіву (ФП) за формулою: 

ФП =  Л1+Л2
2×1000

Т, 



65 

де Л1 + Л2 – площа листкової поверхні в фази розвитку тис. м2/га, Т – 

довжина міжфазного періоду, діб. 

Чисту продуктивність фотосинтезу (г/м2 за добу) розраховували згідно 

рівняння: 

ЧПФ =  В2−В1
0,5 (Л1+Л2)∗𝑛𝑛

, 

де: В1 і В2 – маса сухої речовини на початку та в кінці облікового періоду, 

г; (В2 – В1) – приріст маси сухої речовини за n діб, г; Л1 і Л2 – площа листя на 

початку і кінці облікового періоду, м2; 0,5(Л1 + Л2) середня площа листкової 

поверхні; n – тривалість періоду між двома спостереженнями, діб. 

Облік урожаю визначали шляхом суцільного поділяночного обмолоту 

рослин у повній стиглості насіння з подальшим перерахунком його на 100 %  

чистоту та 14 % вологість; 

Елементи структури врожаю за «Методикою державного 

сортовипробування сільськогосподарських культур»  шляхом аналізу пробних 

снопів сформованих з 25 рослин, за такими показниками: висота  рослин, 

кількість стебел, кількість вузлів, кількість бобів з однієї рослини, кількість 

насінин з однієї рослини, маса 1000 насінин [157]. 

Вміст білка у відсотках до сухої речовини на основі встановлення  

загального азоту за К’єльдалем. 

Кількість та масу бульбочок на кореневій системі рослин визначали за 

методикою В.В. Волкогона [27], а вміст у бульбочках леггемоглобіну 

оцінювали за методикою Г.С. Посипанова [126]. 

Подальшу оцінку роботи симбіотичного апарату визначали згідно 

методики Г.С. Посипанова за показниками загального та активного 

симбіотичного потенціалу, а також кількості біологічно фіксованого азоту 

[126]. 

Так, значення загального симбіотичного потенціалу визначали згідно 

наступної формули: 
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ЗСП = М1+М2
2

∗ Т, тис. кг діб/га 

де: М1 та М2 – показники маси бульбочок на початок та кінець 

облікового періоду, кг/га; 

Т – період між двома обліками, що відповідає настанню фенологічної 

фази рослин сочевиці, діб. 

А показники активного симбіотичного потенціалу визначали згідно 

наступної формули: 

 

АСП = М1+М2
2

∗ Т, тис. кг діб/га 

де: М1 та М2 – показники маси активних  бульбочок на початок та кінець 

облікового періоду, кг/га; 

Т – період між двома обліками, що відповідає настанню фенологічної 

фази рослин сочевиці, діб. 

Параметри питомої активності симбіозу  розраховували згідно наступної 

формули: 

 

ПАС = 𝑁𝑁1−𝑁𝑁2
АСП1−АСП2

, г N/кг бульбочок за добу 

де: N 1 та N2 – максимальне використання азоту за окремі періоди, або 

вегетацію рослин, кг/га; 

АСП1 та АСП2 – показники активного симбіотичного потенціалу, кг 

діб/га. 

На основі розрахованих значень активного симбіотичного потенціалу та 

питомої активності симбіозу визначали кількість фіксованого посівами 

сочевиці азоту за міжфазні періоди часу та час активної роботи симбіозу 

впродовж вегетації загалом. 

Статистичний аналіз результатів досліджень проводили на 

персональному комп’ютері за прикладною програмою “Statistica-6” 

(Е.Р. Ермантраут, О.І. Присяжнюк, І.Л. Шевченко, 2007); 
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Економічна ефективність елементів технології вирощування 

визначалась за методикою оцінки  ефективності наукових досліджень (1997); 

витрати на вирощування сочевиці залежно від застосування інокуляції 

насіння, фосформобілізуючих препаратів та позакореневого підживлення 

визначали шляхом складання технологічних карт; 

Енергетична оцінка елементів технології вирощування проводилась за 

методичними рекомендаціями О.К. Медведовського (1988). 

 

2.3. Характеристика препаратів, які використовували під час 

досліджень 

 

БІОФОСФОРИН (АЗОГРАН Б) - біотехнологічний препарат 

пролонгованої дії для покращення фосфорного, калійного та азотного 

живлення рослин, стимуляції росту кореневої системи та профілактики хвороб 

рослин.  

До складу препарату БІОФОСФОРИНУ входять живі клітини та спори 

бактерії Bacillus megaterium штаму LZ 20 з титром від 1•109 КУО/мл., та 

продукти їх метаболізму (фітогормони, біофунгіциди, антибіотики). 

БІОФОСФОРИН застосовується для зниження в 2-3 рази норм 

використання мінеральних фосфорних добрив за рахунок трансформації 

нерозчинного фосфору ґрунту в доступні для рослин органічні та мінеральні 

форми. 

Дія бактерій препарату БІОФОСФОРИН базується на їх природній 

здатності до перетворення важкодоступних сполук фосфору та калію на 

форми, які легко засвоюються рослинами. Штам LZ 20 бактерії Bac. 

megaterium покращує дію азот фіксуючих мікроорганізмів ґрунту та проявляє 

антагоністичні властивості по відношенню до фітопатогенних бактерій 

Pseudomonas syringae і Erwinia coratovora. Бактерії препарату синтезують 

власне ферменти фосфогідролази, які розщеплюють важкорозчинні фосфати, 
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а також ріст стимулюючі речовини по типу фітогормонів, вітаміни групи В й 

органічні кислоти.  

Препарат використовується для передпосівної обробки насіння. 

Ефективна дія препарату відбувається в ґрунті. В залежності від ґрунтово-

кліматичних умов об’єми додаткового забезпечення рослин фосфором можуть 

складати від 25 до 50 кг/га. 

Основні переваги використання препарату: 

підвищує енергію та швидкість проростання насіння, адаптує проростки 

рослин до несприятливих умов навколишнього середовища; 

підвищує в ґрунті вміст доступних форм Калію на 20%, доступних форм 

Фосфору в 2 рази; 

підвищує на 20-40 % показники врожайності культур та якість 

продукції; 

активує корисну мікрофлору ґрунту та покращує його мікроструктуру; 

Найбільш ефективно БІОФОСФОРИН працює в прикореневій зоні 

(ризосфері), і тому оптимальним методом внесення є обробка насіння. Норма 

витрати препарату – 1,0 -2,0 л/т насіння. 

 

РИЗОГУМІН застосовується для бактеризації насіння зернобобових 

культур з метою покращення азотного живлення рослин, підвищення 

продуктивності культури. До складу препарату входить суспензія 

бульбочкових бактерій сої Rhizobium leguminosarum (перший компонент) та 

розчин фізіологічно активних речовин біологічного походження (ауксини, 

цитокініни, амінокислоти, гумінові кислоти), мікроелементи в хелатованій 

формі та сполуки макроелементів у стартових концентраціях (другий 

компонент). 

Біопрепарат має багатофункціональний вплив на ріст і розвиток рослин. 

Забезпечує збільшення польової схожості і енергії проростання насіння, 

сприяє формуванню розвиненої кореневої системи і активного рослинно-

бактеріального азотфіксувального симбіозу, інтенсифікує процес фотосинтезу 
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у рослин. Завдяки цьому інокульовані рослини мають збільшену площу 

асиміляційної поверхні як коріння, так і наземної маси, що впливає на 

засвоєння поживних речовин. Крім цього, внаслідок активної діяльності 

інтродукованих бактерій культура одержує додаткове азотне та фосфорне 

живлення. Препарат активно впливає на формування генеративних органів, що 

сприяє суттєвому зростанню насіннєвої продуктивності культури. 

Урожайність зерна при використанні Ризогуміну зростає до 30-50 % при 

вирощуванні культури на нових місцях і до 20-25 % за щільної аборигенної 

популяції бульбочкових бактерій у ґрунті. 

Препарат використовується для передпосівної інокуляції насіння 

шляхом механізованої або ручної обробки посівного матеріалу. На одну 

гектарну норму насіння витрачається 200 мл препарату. Бактеризація насіння 

Ризогуміном проводиться в день посіву (або за 1-2 дні до нього). Оброблене 

мікробним препаратом Ризогуміном насіння сої має бути захищеним від 

попадання прямого сонячного проміння для збереження життєздатності 

бактерій. 

Ризогумін зберігають у темному прохолодному приміщенні або в 

холодильній камері за температури 4-8°С не більше 4 місяців. Підвищення 

температури зберігання вище +8°С небажане, оскільки може призвести до 

зменшення терміну придатності біодобрива. 

 

ПОЛІМІКСОБАКТЕРИН застосовується для бактеризації насіння  з 

метою покрашення фосфорного живлення рослин, підвищення 

продуктивності та захисту рослин від фітопатогенних грибів. Механізм дії 

препарату пов’язаний із властивістю бактерій Paenibacillus polymyxa КВ 

продукувати органічні кислоти та фермент фосфатазу, що забезпечує 

розчинення важкорозчинних мінеральних і органічних фосфатів ґрунту, 

внаслідок чого рослини в процесі свого розвитку одержують додаткове 

живлення фосфором із ґрунтових резервів, а також продукувати стимулятори 
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росту рослин та вітаміни групи В. Застосовується у технологіях вирощування 

шляхом бактеризації насіння. 

Поліміксобактерин призначений для поліпшення кореневого живлення 

(дія еквівалентна впливу 30 кг д. р. мінеральних фосфорних добрив). 

Застосування препарату сприяє підвищенню урожайності на 10–15 % зі 

збільшенням вмісту протеїну в зерні до 2 %. 

На одну гектарну норму насіння потрібно 150 мл Поліміксобактерину. 

Після бактеризації насіння підсушується до повітряно-сухого стану.  

Препарат зберігають у сухому темному приміщенні або в холодильній 

камері за температури +4 °С упродовж 3 місяців. Підвищення температури 

зберігання вище 10 ºС небажане, оскільки більш висока температура може 

призвести до зменшення терміну придатності біодобрива.  

 

АЛЬГА 600 активує імунну систему рослин, що дозволяє швидко зняти 

стрес (посуха, заморозки, стрес викликаний хімічним навантаженням, вплив 

токсинів патогенів), активізує процес фотосинтезу, посилює активність 

поглинання активних речовин кореневою системою і листям, сприяє 

збалансованому росту і розвитку рослин, покращує якість врожаю, підвищує 

врожайність.  

Альгінова кислота, що є у складі препарату відповідає за водний баланс 

в рослині і сприяє швидкому проникненню всіх компонентів бакової суміші в 

рослину. При внесенні в ґрунт альгінова кислота покращує її структуру, 

підвищує волого утримуючу здатність. Альгінова кислота являє собою 

ґрунтовий кондиціонер, який в поєднанні з іонами металу утворює полімери з 

дуже великою молекулярною масою. Ці солі набубнявіють при намоканні і 

міцно утримують вологу. У процесі вони допомагають ґрунту утворювати 

цінну пористу, зернисту структуру, яка збагачує ґрунт киснем. 

Екстракт водоростей містить потужній природний хелаутворювач – 

манітол (10 % від сухої ваги водоростей) і повний набір катіонів у халатній 

формі, вже присутніх у морських водоростях Манітол допомагає іншим 
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речовинам (з бакової суміші) швидше проникати в рослину і ефективніше 

використовуватися рослинами. При внесенні в ґрунт Альга 600 підвищує його 

структурність і волого утримуючу здатність, стимулює активний розвиток 

корисної мікрофлори ґрунту, підвищує загальну родючість.  

 

Таблиця 2.7 

Хімічний склад Альга 600 

Компонент Вміст 

Альгінова кислота 15% 

Загальний вміст азоту (N) 6% 

Органічні речовини 55% 

Калій (К2О) 18% 

Магній (Mgo) 0,04% 

Мідь (Cu) 0,03% 

Залізо (Fe) 0,3% 

Сірка (S) 0,5% 

Кальцій (СаО) 1,6% 

Манітол, фітогормони, бетаїн 2% 

 

 

При внесенні препарату Альга 600 у період бутонізації препарат сприяє 

посиленому гілкуванні, розвитку більшої кількості квіток, покращує 

запилення, покращує рівномірність бобів. Робочий розчин готується 

безпосередньо перед використанням, його слід ретельно перемішати перед 

застосуванням. Зберігати в сухому місті при температурі +5…+40°С. 

 

Висновки до розділу 2. 

1. Польові дослідження виконувались у лабораторії селекції і 

насінництва гороху Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції 

Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. 
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2. Ґрунт дослідного поля цілком придатний для забезпечення високої 

продуктивності сочевиці за вчасного виконання необхідних агротехнічних 

операцій. 

3. Погодно-кліматичні умови що склались в 2018-2020 роках мали 

відхилення від середньо багаторічних їх значень, однак це не заважало 

отриманню об’єктивних експериментальних даних польових досліджень з 

вивчення впливу різних стимуляторів росту та інокуляції насіння на посівах 

сочевиці. 

3. Дослідження проводились за загальноприйнятими науковими та 

спеціальними агрономічними методами досліджень, з використанням 

обчислювальної техніки при опрацюванні та аналізі результатів досліджень. 

Польові дослідженнях базуються на застосуванні загальноприйнятих умов для 

Лісостепу України елементів агротехніки вирощування сочевиці окрім 

факторів які ми досліджували, а саме: варіантів різного застосування і 

комбінованого поєднання стимуляторів росту та інокуляції насіння. 

  



73 

РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ Й РОЗВИТКУ СОЧЕВИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД 

ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ 

ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Особливості росту та розвитку рослин сочевиці відіграють значну роль 

у формуванні ними продуктивності та якості врожаю, а тому важливо 

досконально вивчити усі зміни що відбуваються впродовж вегетаційного 

періоду з рослинами під впливом досліджуваних елементів технології. 

 

3.1. Фази розвитку рослин сочевиці 

 

Знання фенологічних фаз росту та розвитку важливе для розуміння 

біологічних особливостей культури в цілому так і реакції її на досліджувані 

нами фактори технології вирощування. 

Як стверджує Г. Г. Васеніна [21] тривалість періоду від сівби до сходів і 

від сходів до цвітіння сочевиці, головним чином залежить від температури 

повітря, а тривалість періоду «цвітіння – дозрівання» корелює з температурою 

повітря і сумою опадів.  

На думку Кулініча [82], тривалість періоду від сівби до появи сходів 

значною мірою залежить від вологості і температури ґрунту. Якщо вологість і 

температура ґрунту достатні, то сходи сочевиці з’являються швидко. За С. І. 

Сорокіним [145], Н. Н. Бабичем і В. О. Степанцовим, [5], під впливом 

погодних умов тривалість вегетаційного періоду та фаз росту і розвитку 

сочевиці коливається досить сильно: більшою мірою (до 88 %) вона залежить 

від зміни метеорологічних факторів і в меншою (12 %) – від зміни параметрів 

агротехнічного прийому. 

В своїх дослідженнях сочевицю сорту Антоніна ми висівали в ранні 

строки сівби, що припадають на кінець другої, початок третьої декади квітня, 

за прогрівання ґрунту на глибину заробки насіння до оптимальних значень.  
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Дані визначення тривалості вегетаційного періоду сочевиці залежно від 

впливу факторів досліду наведено в таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 

Тривалість вегетаційного періоду сочевиці, діб 

Інокуляція 

насіння 

Внесення в зону 

рядка 

Позакореневе 

підживлення 

2018 2019 2020 

Без 

інокуляції 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 71 71 73 

Альга 600 72 73 75 

Поліміксобактерин Без підживлення 71 71 73 

Альга 600 72 72 76 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 71 71 74 

Альга 600 72 72 75 

Ризогумін Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 78 78 81 

Альга 600 79 79 83 

Поліміксобактерин Без підживлення 78 78 82 

Альга 600 79 79 84 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 78 78 82 

Альга 600 79 79 84 

НІР0,05 2 3 2 

 

В 2018 році в середньому по досліду в рослин сочевиці тривалість 

вегетаційного періоду становила 75 діб, причому на контрольних варіантах 

досліду цей показник був на рівні 71 доби. А за умови застосування Ризогуміну 

для бактеризації насіння сочевиці азотфіксуючими мікроорганізмами 

спостерігалось збільшення тривалості періоду вегетації на 7 діб, що 

ймовірніше за все викликане більш кращим забезпеченням рослин доступним 

азотом. Аналогічні закономірності були отримані нами і для 2019 року 

досліджень.  
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В 2020 році тривалість вегетаційного періоду рослин сочевиці в 

середньому по досліду склала 79  діб, а різниця в тривалості вегетації між 

варіантами контролю та застосування азотфіксуючих мікроорганізмів 

становила 8 діб.  

Відповідно в середньому за роки досліджень тривалість вегетаційного 

періоду сочевиці становила 76 діб, а за застосування позакореневого 

підживлення Альга 600 відмічалось подовження вегетації лише на 1-3 доби 

порівняно з контролем, а застосування фосфатмобілізуючих препаратів 

достовірно не вплинуло на тривалість вегетації сочевиці.  

Водночас проведення інокуляції насіння Ризогуміном дозволило 

забезпечити більш краще азотне живлення рослин сочевиці, що в свою чергу 

призвело до подовження вегетаційного періоду. Так, в середньому за роки 

досліджень в комплексі дії факторів поєднання Ризогуміну з 

Поліміксобактерин або Азогран  та Альга 600  сприяло подовженню періоду 

вегетації сочевиці на 9 діб.  

Якщо розглядати даний показник з точки зору ефективності 

фотосинтезу, то за середньої тривалості періоду вегетації сорту сочевиці 

Антоніна в 76 діб збільшення на 9 діб (на 11,8 %) активного часу накопичення 

фотосинтетично активної радіації в врожаї є серйозним фактором 

інтенсифакації технологій вирощування. 

Однак, знання лише тривалості періоду вегетації не дозволяють нам 

комплексно визначити на яких етапах росту та розвитку рослин сочевиці 

відбувався вплив досліджуваних нами препаратів. А тому за вегетаційний 

період ідентифікували такі фенологічні фази росту та розвитку як: сходи, 

стеблування, бутонізація, цвітіння, утворення бобів та дозрівання.  

Результати визначення тривалості міжфазних періодів сорту Антоніна за 

вегетаційний період 2018 року зазначені в таблиці 3.2. 

Встановлено, що період від сівби до повних сходів тривав в середньому 

12 діб і не залежав від факторів досліду, навпаки –  значний вплив чинили 
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якраз погодні умови – нестача вологи та високі середньодобові температури 

повітря. 

 

Таблиця 3.2 

Тривалість міжфазних періодів сочевиці в 2018 році, діб 

Інокуляція 

насіння 

Внесення в зону 

рядка 

Позакореневе 

підживлення 
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Без 

інокуляції 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 12 11 17 8 12 23 

Альга 600 12 11 17 8 13 23 

Поліміксобактерин 
Без підживлення 12 11 17 8 12 23 

Альга 600 12 11 17 8 13 23 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 12 11 17 8 12 23 

Альга 600 12 11 17 8 13 23 

Ризогумін 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 12 11 19 9 13 26 

Альга 600 12 11 19 9 14 26 

Поліміксобактерин 
Без підживлення 12 11 19 9 13 26 

Альга 600 12 11 19 9 14 26 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 12 11 19 9 13 26 

Альга 600 12 11 19 9 14 26 

НІР0,05 0,7 0,5 1,2 1,0 0,9 1,4 

 

Період від сходів до стеблування був відносно коротким – 11 діб. В цей 

проміжок часу потреби в елементах живлення в сочевиці були мінімальними, 

а тому рослини цілком задовольняли їх використовуючи наявні рухомі форми 

з ґрунту. 
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В той же час від стеблування до бутонізації рослин проходило 17 діб на 

варіантах без застосування додаткових елементів технології. За цей час 

надземна частина рослин сочевиці збільшувалась в розмірах відносно 

повільно, відбувався активний ріст кореневої системи. Тому посіви були 

надзвичайно чутливі до забур’янення ранніми ярими видами бур’янів. Однак 

інокуляція рослин Ризогуміном дозволила збільшити тривалість періоду на 2 

доби за рахунок кращого забезпечення сочевиці азотом. 

Значний вплив на тривалість періоду від бутонізації до цвітіння чинили 

погодні умови, оскільки на цей період припала велика кількість опадів, що в 

цілому подовжило період бутонізації. Загалом же тривалість періоду 

становила 8-9 діб залежно від факторів досліду. 

На тривалість міжфазного періоду цвітіння-утворення бобів також 

впливали погодні умови. Так, на контрольних варіантах тривалість періоду 

становила 12 діб, за застосування позакореневого підживлення Альга 600 вона 

подовжилась на одну добу, а за інокуляції Ризогуміном та застосування Альга 

600 – на дві доби. 

Настання фенологічного періоду достигання ідентифікували за настання 

стиглості в 75 % бобів на рослині у третій декаді липня. Загалом же від 

утворення бобів до їх достигання проходило 23-26 діб і значні відмінності в 3 

доби були лише на варіантах застосування Ризогуміну – як джерела 

забезпечення рослин додатковим азотом. 

Результати визначення тривалості міжфазних періодів сорту Антоніна за 

вегетаційний період 2019 року зазначені в таблиці 3.3. 

Досліджено, що в 2019 році період від сівби до повних сходів тривав в 

середньому 10 діб і не залежав від факторів досліду, навпаки –  значний вплив 

чинили якраз погодні умови які були близькими до оптимальних в даному 

вегетаційному періоді. 

Від сходів до стеблування сочевиці проходило в середньому 15 діб. В 

цей час потреби в елементах живлення були мінімальними, а тому рослини 
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цілком задовольняли їх використовуючи наявні рухомі форми з ґрунту, а 

позакореневе підживлення Альга 600 застосували лише в фазу бутонізації. 

 

Таблиця 3.3 

Тривалість міжфазних періодів сочевиці в 2019 році, діб 

Інокуляція 

насіння 

Внесення в зону 

рядка 
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Без 

інокуляції 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 10 15 16 8 10 22 

Альга 600 10 15 16 8 11 23 

Поліміксобактерин 
Без підживлення 10 15 16 8 10 22 

Альга 600 10 15 16 8 11 22 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 10 15 16 8 10 22 

Альга 600 10 15 16 8 11 22 

Ризогумін 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 10 15 18 10 11 24 

Альга 600 10 15 18 10 12 24 

Поліміксобактерин 
Без підживлення 10 15 18 10 11 24 

Альга 600 10 15 18 10 12 24 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 10 15 18 10 11 24 

Альга 600 10 15 18 10 12 24 

НІР0,05 0,5 1,1 1,3 1,0 0,8 1,2 

 

В 2019 році від стеблування до бутонізації рослин проходило 16 діб на 

варіантах без застосування додаткових елементів технології. Інокуляція 

рослин Ризогуміном дозволила збільшити тривалість періоду на 2 доби за 
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рахунок кращого забезпечення сочевиці азотом, а фосфатмобілізуючі 

мікроорганізми аж ніяк не впливали на тривалість проходження рослинами 

фенологічних фаз росту та розвитку. 

Значний вплив на тривалість періоду від бутонізації до цвітіння чинили 

погодні умови, оскільки на цей період припала велика кількість опадів, що в 

цілому подовжило період бутонізації. Загалом же тривалість періоду 

становила 8-10 діб залежно від факторів досліду (інокуляції насіння 

азотфіксуючими мікроорганізмами). 

А на тривалість міжфазного періоду цвітіння-утворення бобів також 

впливали погодні умови (велика кількість опадів була і в цей період), однак 

сочевиця добре цвіте у похмуру й дощову погоду. На контрольних варіантах 

тривалість періоду становила 10 діб, за застосування позакореневого 

підживлення Альга 600 вона подовжилась на одну добу, а за інокуляції 

Ризогуміном та застосування Альга 600 – на дві доби відповідно. 

Дослідження періоду від утворення бобів до їх достигання показали що 

його загальна тривалість була  22-24 доби і значні відмінності в 2 доби були 

лише на варіантах застосування Ризогуміну – як джерела забезпечення рослин 

додатковим азотом. 

Результати визначення тривалості міжфазних періодів сорту Антоніна за 

вегетаційний період 2020 року зазначені в таблиці 3.4. 

За результатами проведених досліджень визначено, що в 2020 році 

період від сівби до повних сходів тривав в середньому 11 діб і аналогічно 

іншим рокам досліджень теж не залежав від факторів досліду. Фактично на 

тривалість даного періоду досліду впливали лише умови вегетаційного 

періоду. 

Наступний міжфазний період від сходів до стеблування сочевиці тривав 

в середньому 14 діб. В даний проміжок часу ми не спостерігали суттєвих 

відмінностей від застосування інокуляції насіння та внесення 

фосфатмобілізуючих мікроорганізмів в ґрунт, а позакореневе підживлення 

Альга 600 застосували лише в фазу бутонізації. 
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Таблиця 3.4 

Тривалість міжфазних періодів сочевиці в 2020 році, діб 

Інокуляція 

насіння 

Внесення в зону 
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Без 

інокуляції 

Контроль 

(без внесення) 

Без підживлення 11 14 17 9 11 22 

Альга 600 11 14 17 9 12 23 

Поліміксобактерин 
Без підживлення 11 14 17 9 11 22 

Альга 600 11 14 17 9 12 24 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 11 14 17 9 11 23 

Альга 600 11 14 17 9 12 23 

Ризогумін 

Контроль 

(без внесення) 

Без підживлення 11 14 20 10 12 25 

Альга 600 11 14 20 10 13 26 

Поліміксобактерин 
Без підживлення 11 14 20 10 12 26 

Альга 600 11 14 20 10 13 27 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 11 14 20 10 12 26 

Альга 600 11 14 20 10 13 27 

НІР0,05 0,6 0,8 1,0 0,5 1,0 1,1 

 

Тривалість міжфазного періоду від стеблування до бутонізації рослин 

становила в середньому по досліду 19 діб. Інокуляція рослин Ризогуміном 

дозволила збільшити тривалість періоду на 3 доби порівняно з варіантами без 

застосування цього агрозаходу. 
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Період від бутонізації до цвітіння загалом був нетривалим і в середньому 

становив 10 діб, причому аналогічно попередньому часовому проміжку 

застосування інокуляції азотфіксуючими мікроорганізмами сприяло 

подовженню досліджуваного проміжку на 1 добу. 

Загалом в 2020 році тривалість міжфазного періоду цвітіння-утворення 

бобів склала 12 діб, та застосування підживлення Альга 600 сприяло 

збільшенню цього періоду на одну добу, а поєднання інокуляції Ризогуміном 

та Альга 600 – на дві доби, якщо порівнювати з контрольним варіантом без 

додаткових заходів впливу. А на варіантах поєднання інокуляції насіння і 

застосування фосфатмобілізуючих мікроорганізмів ефект від додаткового 

застосування підживлення Альга 600 склав лише одну добу. 

Аналіз міжфазного періоду від утворення бобів до їх достигання показує 

що в 2020 році проходило 25 діб і аналогічно іншим рокам досліджень суттєво 

відрізнялись по тривалості в бік збільшення на 2-3 доби варіанти інокуляції 

насіння Ризогуміном. 

Загалом застосування в технології вирощування сочевиці 

фосфатмобілізуючих препаратів абсолютно не позначилось на швидкості 

росту та розвитку культури, а самий значний і тривалий вплив на ріст чинила 

інокуляція насіння азотфіксуючими мікроорганізмами – як джерело 

додаткового азотного живлення. Позакореневе підживлення Альга 600 теж 

впливало на ріст та розвиток сочевиці, однак на більш пізніх етапах розвитку 

його вплив нівелювався за рахунок не тривалої дії на рослини. 

В цілому ж, якщо аналізувати вегетативний та генеративний періоди 

росту та розвитку рослин сочевиці в середньому за роки проведення 

досліджень, то перший тривав 42 діб а на генеративний період припало 45 діб. 

По суті співвідношення між вегетативною та генеративною частинами періоду 

було на користь генеративної. 

Такі незначні відмінності між періодами росту сорту сочевиці показує 

не тільки те що ми маємо справу з видом мінімально окультуреним людиною 
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а й що помилки в технології вирощування можуть негативно позначитись на 

рівні продуктивності. 

Водночас використання додаткових агрозаходів, таких як інокуляція 

насіння азотфіксаторами, застосування фосфатмобілізуючих мікроорганізмів 

та обробка стимуляторами росту під час вегетації дозволяє забезпечити 

рослинам кращі умови для росту та розвитку порівняно з базовою технологією 

та спостерігається перевага в формуванні та накопиченні запасних поживних 

речовин в насінні над вегетативним ростом рослин. 

 

3.2 Особливості формування густоти рослин в залежності від 

інокуляції та регуляторів росту 

 

Густота посівів відіграє надзвичайно важливу роль у формуванні 

кінцевої продуктивності рослин. Адже на початку вегетації рослини сочевиці 

ростуть відносно повільно і зріджені посіви ще в більшій мірі піддаються 

негативному впливу бур’янів в боротьбі за вільні ніші агроценозу [58]. 

Водночас з тим надмірно загущені посіви теж не варто використовувати, 

так як в них різко підсилюється конкурентна боротьба між культурними 

рослинами за фактори живлення: вологу, мікро та макро елементи в ґрунті, 

фотосинтетично активну сонячну радіацію [57]. 

Відповідно густоту рослин визначали у фазу повних сходів та перед 

збиранням на площі 0,25 м2 на 3 зафіксованих площадках по діагоналі 

облікової ділянки кожного з повторень [157].  

Одним із головних показників був виживання рослин впродовж 

вегетації. Адже саме цей показник визначає ефективність наших 

агротехнічних заходів по догляду за посівами. Причому в сочевиці з 

фізіологічної точки зору доволі багато рослин відмирає впродовж 

вегетаційного періоду не залежно від інтенсивності технології вирощування. 

Цьому сприяють не тільки вплив несприятливих умов вирощування а й 
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шкідники та хвороби. Адже для використання на сочевиці практично немає 

зареєстрованих препаратів захисту від бур’янів, шкідників та хвороб [14]. 

Результати досліджень з визначення густоти рослин сочевиці залежно 

від впливу досліджуваних факторів у фазі сходів та перед збиранням та 

виживання рослин у 2018 році наведені в таблиці 3.5.  

 

Таблиця 3.5 

Густота рослин у фазу повних сходів та перед збиранням, шт./м2, і 

відсоток виживання впродовж вегетації, %, 2018 рік. 

Інокуляція 

насіння 

Внесення в зону 

рядка 

Позакореневе 

підживлення 

Фаза 

повних 

сходів 

Перед 

збиранням 

Відсоток  

виживання 

рослин, % 

Без 

інокуляції 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 141 107 75,9 

Альга 600 143 121 84,6 

Поліміксобактерин Без підживлення 148 123 83,1 

Альга 600 145 127 87,6 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 152 123 80,9 

Альга 600 149 126 84,6 

Ризогумін Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 151 116 76,8 

Альга 600 152 128 84,2 

Поліміксобактерин Без підживлення 153 118 77,1 

Альга 600 164 130 79,3 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 150 117 78,0 

Альга 600 154 119 77,3 

НІР0,05 4,3 4,0 - 

 

На показники густоти рослин суттєво впливають кліматичні умови. На 

початкових етапах росту та розвитку рослинам потрібні значні запаси вологи, 

які зазвичай формуються впродовж зимових місяців, а також за рахунок опадів 

у передпосівний та післяпосівний період. З огляду на те, що на час проведення 
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сівби запаси ґрунтової вологи були вже досить незначними, а опадів 

спостерігалося менше порівняно з середніми багаторічними то це зумовило 

отримання меншої густоти рослин. Однак, в середньому по досліду показники 

густоти були на рівні 150 шт./м2, що забезпечувало добру оптичну щільність 

посівів рослин сочевиці. 

На контрольному варіанті без інокуляції азот фіксуючими та фосфат 

мобілізуючими мікроорганізмами та без підживлення густота рослин сочевиці 

була 141 шт./м2. 

Застосування фосфатмобілізуючих мікроорганізмів для інокуляції 

насіння сочевиці в цілому сприяло деякому збереженню густоти сходів на 4-

7 шт./м2 на варіантах з використанням Поліміксобактерину та на 8-11 шт./м2 

на варіантах з використанням Біофосфорину. 

За застосування інокуляції насіння Ризогуміном в цілому густота рослин 

сочевиці по досліду була на 10  шт./м2 вищою порівняно з аналогічним чистим 

контролем. 

Додаткове накладання на варіанти інокуляції насіння азотфіксуючими 

мікроорганізмами фосфат мобілізуючих мікроорганізмів сприяло зростанню 

густоти посівів на час повних сходів на цьому фоні. Так, за застосування 

Поліміксобактерину густота посівів зростала на 2-13 шт./м2 а за інокуляції 

Біофосфорином – 3 шт./м2. 

Загалом показники відхилення густоти рослин на ділянках досліду 

мають тенденційний характер, так як в основному не перевищують значення 

найменшої істотної різниці в досліді (НІР0,05). Тому говорити про виявлення 

закономірностей стимулювання проростання насіння за рахунок додаткової 

інокуляції азотфіксуючими та фосфатмобілізуючими мікроорганізмами рано, 

слід провести дослідження в повному обсязі. Однак, як стверджують інші 

дослідники в результаті інокуляції насіння бобових культур спостерігається 

незначний ефект стимуляції його більш інтенсивного проростання і як 

наслідок – отримання більшої густоти посівів на час повних сходів. 
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На час збирання рослин, в середньому по досліду густота посівів 

сочевиці була на рівні 121 шт./м2, що в цілому забезпечувало добрі параметри 

структури посівів та передумови до формування ними достатнього рівня 

продуктивності. 

Так, встановлено що застосування інокуляції насіння достовірно не 

впливало на формування кінцевої густоти посівів. Так, стимуляція 

проростання насіння за рахунок застосування інокуляції мікробних препаратів 

дозволила отримати вищу густоту посівів на початку вегетації, що стало 

запорукою й високих показників й перед збиранням рослин. Однак, перед 

збиранням, на дослідних ділянках, найбільша густота рослин зберігалась на 

ділянках оброблених в фазу бутонізації регулятором росту Альга 600. 

Детально описувати густоту посівів на час збирання немає потреби, так 

як найбільш хорошим показником для характеристики зміни структури посівів 

впродовж вегетації є відсоток виживання рослин. 

За цим показником найбільший відсоток виживання був на варіантах: 

застосування регулятору росту Альга 600. Так, на варіантах досліду без 

інокуляції азотфіксуючими та фосфатмобілізуючими мікроорганізмами ми 

отримали виживання рослин на рівні 84,6 % порівняно з показником на 

контрольному варіанті – 75,9 %. Застосування регулятору росту Альга 600 на 

фоні інокуляції насіння Поліміксобактерином та Біофосфорином забезпечило 

виживання рослин на рівні 87,6 та 84,6 % відповідно.  

Отримані взаємодії збереглись і на посівах що вирощувались за умови 

інокуляції насіння азотфіксуючими мікроорганізмами в поєднанні з 

фосфатмобілізуючими. 

Показники визначення густоти рослин сочевиці залежно від впливу 

досліджуваних факторів у фазу повних сходів та перед збиранням та 

виживання рослин в 2019 році наведені в таблиці 3.6. 

Достатня кількість опадів та середньодобові температури повітря  

близькі до багаторічної норми в 2019 році дозволили отримати більш кращі 

показники густоти ростин в фазу повних сходів. Так, в середньому по досліду 
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отримано 151,8 шт./м2 рослин, а на час перед збиранням залишилось 

134,1 шт./м2 рослин та відсоток виживання впродовж вегетації становив 

88,3 %. 

 

Таблиця 3.6 

Густота рослин у фазу повних сходів та перед збиранням, шт./м2, і 

відсоток виживання впродовж вегетації, %, 2019 рік. 

Інокуляція 

насіння 

Внесення в зону 

рядка 

Позакореневе 

підживлення 

Фаза 

повних 

сходів 

Перед 

збиранням 

Відсоток  

виживання 

рослин, % 

Без 

інокуляції 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 153 124 80,9 

Альга 600 151 135 89,6 

Поліміксобактерин Без підживлення 153 135 88,1 

Альга 600 153 142 92,6 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 152 131 85,9 

Альга 600 150 134 89,6 

Ризогумін Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 152 124 81,8 

Альга 600 153 136 89,2 

Поліміксобактерин Без підживлення 150 135 90,0 

Альга 600 151 140 92,7 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 152 133 87,5 

Альга 600 152 140 92,1 

НІР0,05 4,0 3,5 - 

 

Кращі показники виживання рослин спостерігались за застосування 

позакореневого підживлення Альга 600 на варіантах поєднання з 

Поліміксобактерином та Ризогуміном. 

Параметри визначення густоти рослин сочевиці залежно від впливу 

досліджуваних факторів у фазу повних сходів та перед збиранням та 

виживання рослин в 2020 році наведені в таблиці 3.7. 
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Таблиця 3.7 

Густота рослин у фазу повних сходів та перед збиранням, шт./м2, і 

відсоток виживання впродовж вегетації, %, 2020 рік. 

Інокуляція 

насіння 

Внесення в зону 

рядка 

Позакореневе 

підживлення 

Фаза 

повних 

сходів 

Перед 

збиранням 

Відсоток  

виживання 

рослин, % 

Без 

інокуляції 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 150 118 78,7 

Альга 600 150 131 87,3 

Поліміксобактерин Без підживлення 154 131 85,1 

Альга 600 152 137 90,1 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 155 129 83,2 

Альга 600 152 133 87,5 

Ризогумін Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 158 123 77,8 

Альга 600 156 135 86,5 

Поліміксобактерин Без підживлення 155 129 83,2 

Альга 600 161 138 85,7 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 154 128 83,1 

Альга 600 156 132 84,6 

НІР0,05 4,1 3,7 - 

 

Дослідженнями встановлено, що на час повних сходів рослин сочевиці 

отримано густоту нарівні 150-161 шт./м2 рослин, що цілком достатньо для 

формування високопродуктивних посівів. На час перед збиранням отримано в 

середньому по досліду 130  шт./м2 рослин. 

Аналогічно іншим рокам досліджень краще виживання рослин в досліді 

спостерігалось за внесення Поліміксобактерину та обробки по вегетації Альга 

600. 

На початку вегетації рослин фактори досліду не впливали на їх густоту, 

тому що більшість з них впливають на ріст та розвиток рослин на більш пізніх 
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етапах росту та розвитку, а позакореневе підживлення вноситься в фазу 

бутонізації.  

В цілому ж закономірності виживання рослин впродовж вегетації за 

роки досліджень спостерігались наступні. Так, максимальні параметри 

виживання були в варіантах застосування Поліміксобактерину та підживлення 

Альга 600, що на 7,9-11,5 % було вище контрольного варіанту, а за умови 

застосування Азограну Б та підживлення Альга 600 переважання склало 6,8-

8,8 % відповідно.  

Отже, можна зробити висновок що застосування фосфатмобілізуючих 

препаратів сприяє кращому виживанню рослин сочевиці впродовж вегетації. 

так, фосфор сприяє інтенсивному перебігу процесів синтезу органічних 

речовин, швидкому утворенню кореневої системи рослин. При цьому рослини 

краще засвоюють воду і поживні речовини з ґрунту, швидше формують 

надземну масу. Основну частину фосфору рослини використовують у перші 

фази росту й розвитку, створюючи відповідні його запаси. Потім фосфор легко 

переміщується зі старих тканин у молоді, тобто відбувається його 

реутилізація.  

Важливість фосфору свідчить оприлюднена у 2012 р. доповіді 

об’єднаного дослідницького центру Єврокомісії, в якій фосфор визнано 

стратегічним ресурсом, оскільки потреба сільськогосподарського 

виробництва у цьому елементі постійно зростає, а запаси його в ґрунті  

обмежені (J.P. Malingreau et al., 2012). 

В середньому за роки досліджень за застосування інокуляції насіння 

Ризогуміном максимальний відсоток виживання рослин сочевиці впродовж 

вегетації спостерігався на варіантах внесення Поліміксобактерину або 

Азограну Б та підживлення Альга 600, що на 7,9 % та 6,8 % переважало 

контрольний варіант досліду. 
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3.3. Формування листкової поверхні залежно від застосування 

елементів технології вирощування 

 

Високий рівень урожайності невідривно пов'язаний з можливостями 

забезпечення для рослин будь-яких сільськогосподарських культур 

оптимальних умов для функціонування фотосинтетичного апарату, адже 

виключно від його ефективності залежить і урожай напряму [204]. 

Основним показником фізіологічного стану посівів 

сільськогосподарських культур взагалі і сочевиці зокрема є їх фотосинтетична 

активність. Фотосинтетична активність рослин залежить від площі листків і за 

умов досягнення сочевицею 30–40 тис. м2/га накопичення сухої речовини за 

рахунок засвоєння енергії сонця є оптимальним, а  подальше збільшення площі 

листків призводить до погіршення освітленості середніх і особливо нижніх 

ярусів, тому чиста продуктивність фотосинтезу може навіть бути меншою чим 

за оптимальних параметрів формування площі листя. Для інших рослин 

оптимальні показники площі листкової поверхні можуть варіювати в широких 

межах від 25 до 60 тис. м2/га [119]. 

Однак, я уже було сказано, для сочевиці межі варіювання площі 

листкової поверхні дещо менші. Так, за даними Ігнатушкина Е.П. максимум 

урожайності зерна сочевиці може бути сформований за утворення рослинами 

41 тис. м2/га площі листя та рівня фотосинтетичного потенціалу 1406 тис. м2/га 

за добу і відповідно значення чистої продуктивності фотосинтезу - 2,5 

г/м2/добу у фазу бутонізації [52]. 

А тому важливим аспектом формування високого рівня продуктивності 

рослин сочевиці є створення достатньо ефективної площі листкової поверхні 

та підтримання її в активному сталі тривалий час впродовж періоду вегетації.  

Дані формування площі листя рослин сочевиці залежно від 

досліджуваних варіантів досліду по основних фазах росту та розвитку в 2018 

році  наведено в таблиці 3.8. 
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Таблиця 3.8 

Площа листя рослин сочевиці залежно від варіантів досліду,  

тис. м2 /га, 2018 рік. 

Інокуляція 

насіння 

Внесення в зону 

рядка 

Позакореневе 

підживлення 

С
хо

ди
  

С
те

бл
ув

ан
ня

  

Бу
то

ні
за

ці
я 

 

Ц
ві

ті
нн

я 
 

Ф
ор

му
ва

нн
я 

бо
бі

в 

Без 

інокуляції 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 2,35 7,0 12,4 30,8 20,2 

Альга 600 2,33 7,0 12,4 33,2 21,3 

Поліміксобактерин Без підживлення 2,37 8,5 14,0 34,0 22,4 

Альга 600 2,35 8,5 14,0 35,6 23,2 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 2,34 8,8 15,0 33,8 22,5 

Альга 600 2,36 8,7 14,8 35,8 23,2 

Ризогумін Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 2,40 10,2 15,9 36,7 23,4 

Альга 600 2,43 10,2 15,9 37,8 24,0 

Поліміксобактерин Без підживлення 2,45 11,4 16,8 37,9 24,2 

Альга 600 2,42 11,5 16,9 38,7 25,2 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 2,44 11,7 17,0 38,0 24,0 

Альга 600 2,42 11,8 17,1 39,2 24,3 

НІР0,05 0,20 0,3 0,4 0,5 0,2 

 

На час формування повних сходів рослини сочевиці формували доволі 

незначні параметри листкової поверхні на рівні 2,33-2,45 тис. м2 /га. Загалом 

же визначено  що на варіантах інокуляції насіння Ризогуміном площа 

листкової поверхні в середньому на 0,08 тис. м2 /га була вищою. 

В фазу стеблування в середньому по досліду рослини сочевиці 

забезпечили утворення 9,6 тис. м2 /га площі листя, однак спостерігались деякі 

відмінності по варіантах досліду. Так, за внесення в ґрунт Поліміксобактерину 

формувалось 8,5 тис. м2 /га площі листя, а за застосування Азограну Б 
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відповідно 8,7-8,8 тис. м2 /га. А інокуляція насіння Ризогуміном дозволила 

забезпечити кращі параметри формування площі листкової поверхні на рівні 

10,2 тис. м2 /га та за застосування в комплексі Поліміксобактерину або 

Азограну Б відповідно 11,4 та 11,8 тис. м2/га. 

Несприятливі погодні умови впродовж вегетації сочевиці чинили свій 

вплив на формування рослинами в тому числі й площі листкової поверхні. Так, 

в фазу бутонізації в середньому по досліду утворювалось 15,2 тис. м2/га 

листкової поверхні а отримані закономірності по препаратах були аналогічні 

попередньому періоду. Застосування позакореневого підживлення Альга 600 

аж ніяк не могло змінити площу листкової поверхні в дану фазу, тому 

відмінностей між цими варіантами і контролями не було. А отже, в цілому на 

час бутонізації сочевиця не могла ефективно контролювати площу поля і 

обмежувати проростання бур’янів фітоценотичним способом – за рахунок 

створення світлонепроникного шару листкової поверхні.  

В подальшому, в фазу цвітіння рослин сочевиці утворювали 

максимальні показники площі листя, яка в середньому по досліду була на рівні 

36,0 тис. м2 /га, а на контрольному варіанті лише 30,8 тис. м2 /га. За   

застосування інокуляції насіння Ризогуміном та внесення 

фосфатмобілізуючих препаратів і позакореневого підживлення ми отримали 

максимальні параметри листкової поверхні рослин сочевиці в досліді. Так, на 

варіанті інокуляції Ризогуміном, внесення Азограну Б та обробки Альга 600 

рослини сочевиці сформували площу листя 39,2 тис. м2/га. 

Станом на формування бобів площа листя рослин сочевиці значно 

зменшилась та в середньому по досліду було 23,2 тис. м2 /га. Кращі параметри 

площі листя аналогічно попереднім періодам забезпечували варіанти 

інокуляції насіння та застосування фосфатмобілізуючих мікроорганізмів. А 

внесення в фазу бутонізації Альга 600 уже на даному етапі росту та розвитку 

рослин сочевиці не чинило достовірного впливу на формування площі 

листкової поверхні. 
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Параметри формування площі листя рослин сочевиці залежно від 

варіантів досліду по основних фазах росту та розвитку в 2019 році  наведено в 

таблиці 3.9. 

 

Таблиця 3.9 

Площа листя рослин сочевиці залежно від варіантів досліду,  

тис. м2 /га, 2019 рік. 

Інокуляція 

насіння 

Внесення в зону 

рядка 

Позакореневе 

підживлення 

С
хо

ди
  

С
те

бл
ув

ан
ня

  

Бу
то

ні
за

ці
я 

 

Ц
ві

ті
нн

я 
 

Ф
ор

му
ва

нн
я 

бо
бі

в 

Без 

інокуляції 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 2,41 12,9 26,7 33,2 20,2 

Альга 600 2,42 12,9 26,7 35,6 22,5 

Поліміксобактерин Без підживлення 2,43 13,6 27,7 36,3 23,4 

Альга 600 2,40 13,6 27,6 37,2 23,6 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 2,45 14,1 27,9 36,4 23,6 

Альга 600 2,43 14,2 27,8 37, 23,5 

Ризогумін Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 2,50 14,6 28,3 38,8 20,9 

Альга 600 2,49 14,5 28,3 39,9 24,9 

Поліміксобактерин Без підживлення 2,48 15,9 29,3 40,2 25,2 

Альга 600 2,52 15,8 29,4 41,0 25,5 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 2,53 16,0 29,8 40,5 25,2 

Альга 600 2,49 16,0 29,9 41,3 25,6 

НІР0,05 0,10 0,2 0,4 0,6 0,2 

 

Аналогічно попередньому року досліджень в 2019 році на час 

формування повних сходів рослини сочевиці формували параметри листкової 

поверхні на рівні 2,40-2,53 тис. м2 /га. Загалом же можна стверджувати  що на 

варіантах інокуляції насіння Ризогуміном площа листкової поверхні була 

незначно вищою в порівнянні з контрольними варіантами. 
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Досліджено що в 2019 році в фазу стеблування в середньому по досліду 

рослини сочевиці сформували 14,5 тис. м2 /га площі листя, однак були деякі 

відмінності по варіантах досліду. Так, за внесення в ґрунт Поліміксобактерину 

формувалось 13,6 тис. м2 /га площі листя, а за застосування Азограну Б 

відповідно 14,2 тис. м2 /га. А інокуляція насіння Ризогуміном дозволила 

забезпечити кращі параметри формування площі листкової поверхні на рівні 

14,6 тис. м2 /га та за застосування в комплексі Поліміксобактерину або 

Азограну Б відповідно 15,9 та 16,0 тис. м2/га. 

В фазу бутонізації в 2019 році в середньому по досліду утворювалось 

28,3 тис. м2/га листкової поверхні а отримані закономірності по препаратах 

були аналогічні попередньому періоду. В цілому ж такої площі листя було 

цілком достатньо для ефективного контролювання бур’янів на посівах 

сочевиці без застосування гербіцидів.  

Досліджено що в фазу цвітіння рослин сочевиці утворювали 

максимальні показники площі листя, яка в середньому по досліду була на рівні 

36,0 тис. м2 /га, а на контрольному варіанті лише 38,1 тис. м2 /га. За   інокуляції 

насіння Ризогуміном та внесення фосфатмобілізуючих препаратів і 

позакореневого підживлення ми отримали максимальні параметри листкової 

поверхні рослин сочевиці в досліді. Так, на варіанті інокуляції Ризогуміном, 

внесення Азограну Б та обробки Альга 600 рослини сочевиці сформували 

площу листя 41,3 тис. м2/га. А за застосування на фоні інокуляції насіння 

Ризогуміном фосфатмобілізуючого препарату Поліміксобактерин та Альга 

600 була сформована площа листя на рівні 41,0 тис. м2/га, о по суті достовірно 

не відрізняється від попереднього варіанту. 

А в фазу формування бобів площа листя рослин сочевиці значно 

зменшилась та в середньому по досліду становила 23,7 тис. м2 /га. Кращі 

параметри площі листя аналогічно попереднім періодам забезпечували 

варіанти інокуляції насіння та застосування фосфатмобілізуючих 

мікроорганізмів. А внесення в фазу бутонізації Альга 600, аналогічно даним 
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отриманим в 2018 році, уже на даному етапі росту та розвитку рослин сочевиці 

не чинило достовірного впливу на формування площі листкової поверхні. 

Параметри формування площі листя рослин сочевиці залежно від 

варіантів досліду по основних фазах росту та розвитку в 2020 році  наведено в 

таблиці 3.10. 

 

Таблиця 3.10 

Площа листя рослин сочевиці залежно від досліджуваних варіантів 

досліду, тис. м2 /га, 2020 рік. 

Інокуляція 

насіння 

Внесення в зону 

рядка 

Позакореневе 

підживлення 

С
хо

ди
  

С
те

бл
ув

ан
ня

  

Бу
то

ні
за

ці
я 

 

Ц
ві

ті
нн

я 
 

Ф
ор

му
ва

нн
я 

бо
бі

в 

Без 

інокуляції 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 2,50 12,7 26,2 32,1 20,3 

Альга 600 2,52 12,7 26,3 34,5 22,0 

Поліміксобактерин Без підживлення 2,51 13,9 27,2 35,2 23,0 

Альга 600 2,53 13,9 27,2 36,5 23,5 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 2,52 14,5 27,4 35,2 23,2 

Альга 600 2,53 14,6 27,3 36,5 23,5 

Ризогумін Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 2,55 15,0 28,0 37,8 22,3 

Альга 600 2,51 15,1 28,1 38,9 24,6 

Поліміксобактерин Без підживлення 2,53 16,5 29,0 39,1 24,8 

Альга 600 2,51 16,5 29,2 39,9 25,5 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 2,55 16,7 29,4 39,3 24,7 

Альга 600 2,53 16,6 29,5 40,3 25,1 

НІР0,05 0,14 0,3 0,3 0,5 0,3 

 

В 2020 році на час отримання повних сходів сочевиці рослини утворили 

параметри листкової поверхні на рівні 2,50-2,55 тис. м2/га. Відповідно 

відхилення варіантів досліду перебували в межах похибки досліду. 
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А в фазу стеблування в середньому по досліду площа листкової поверхні 

становила 14,9 тис. м2/га а на варіантах застосування Поліміксобактерину було 

утворено 13,9 тис. м2/га площі листя, а за застосування Азограну Б 14,5 тис. 

м2/га. В той же час за інокуляції насіння Ризогуміном площа листкової 

поверхні в середньому по цих варіантах досліду була 116,1 тис. м2/га, коли на 

неінокульованих варіантах лише 13,7 тис. м2/га.  А на варіантах інокуляції 

насіння та застосування в комплексі Поліміксобактерину або Азограну Б 

відповідно площа листкової поверхні була максимальною в досліді – 16,5 та 

16,7 тис. м2/га. 

В фазу бутонізації в середньому по досліду утворювалось 27,9 тис. м2/га 

листкової поверхні а максимальні значення формування листя були на 

варіантах комплексного застосування Ризогуміну та Поліміксобактерину або 

Азограну Б.  

В фазу цвітіння рослин сочевиці формували площу листя, яка в 

середньому по досліду була 37,1 тис. м2/га, а на варіанті інокуляції 

Ризогуміном, внесення Азограну Б та обробки Альга 600 рослини сочевиці 

сформували площу листя 40,3 тис. м2/га. За застосування на фоні Ризогуміну 

Поліміксобактерину та Альга 600 була сформована площа листя на рівні 

39,9 тис. м2/га. 

На час формування бобів площа листя рослин сочевиці в середньому по 

досліду становила 23,5 тис. м2 /га, а кращі параметри забезпечували варіанти 

інокуляції насіння та застосування фосфатмобілізуючих мікроорганізмів. А 

застосування в фазу бутонізації Альга 600, аналогічно даним отриманим в інші 

роки в фазу формування бобів незначно впливало на зміну площі листкової 

поверхні. 

Ефективність роботи фотосинтетичного апарату рослин сочевиці 

опосередковано можна визначити за показниками вмісту хлорофілів. Адже 

наявність фотосинтетичних комплексів дозволяє створити передумови для 

проходження фотосинтезу, а вже подальші параметри ефективності роботи 
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фотосинтетичного апарату визначаються за накопиченням рослинами сухої 

речовини. 

Дані вмісту хлорофілів в рослинах сочевиці залежно від досліджуваних 

варіантів досліду наведено нами в таблиці 3.11. 

 

Таблиця 3.11 

Вміст хлорофілів в рослинах сочевиці залежно від досліджуваних 

варіантів досліду, мг/г, середнє за 2018-2020 рр. 

Інокуляція 

насіння 

Внесення в зону 

рядка 

Позакореневе 

підживлення 

Фаза  

стеблування 

Фаза  

утворення бобів 

а б а+б а б а+б 

Без 

інокуляції 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 9,5 3,4 12,9 7,3 18,4 25,7 

Альга 600  9,5 3,3 12,8 7,5 18,5 26,0 

Поліміксобактерин 
Без підживлення 9,6 3,5 13,1 7,2 18,6 25,8 

Альга 600  9,4 3,2 12,6 7,6 18,5 26,1 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 9,5 3,3 12,8 7,3 18,3 25,6 

Альга 600  9,3 3,4 12,7 7,9 18,4 26,3 

Ризогумін 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 10,9 3,7 14,6 8,9 20,1 29,0 

Альга 600  11,0 3,7 14,7 9,6 19,0 28,6 

Поліміксобактерин 
Без підживлення 11,6 3,9 15,5 9,0 19,9 28,9 

Альга 600  11,7 3,8 15,5 10,2 18,4 28,6 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 11,5 3,7 15,2 9,1 19,7 28,8 

Альга 600  11,4 3,8 15,2 10,0 18,8 28,8 

НІР0,05 0,3 0,1 0,5 0,4 0,7 1,1 

 

Для аналізування вмісту хлорофілів нами було обрано фази стеблування 

та утворення бобів на рослинах сочевиці як найбільш відмітні індикативні 

періоди активного росту вегетативної частини та відповідно формування 

генеративної частини рослин. 
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На контрольних варіантах досліду в фазу стеблування, без застосування 

додаткових заходів впливу вміст хлорофілу а становив 9,5 мг/г, а хлорофілу б 

3,4 мг/г. В даний період в рослинах сочевиці відбувались активні ростові 

процеси, а площа листкової поверхні перебувала в оптимальних для 

уникнення самозатінення параметрах, а тому вміст світлових хлорофілів а був 

максимальним, а вміст так званих темнових хлорофілів, здатних працювати за 

активного самозатінення листя рослин сочевиці був мінімальним. 

В даний період часу ми ще не проводили застосування позакореневого 

підживлення  Альга 600, а тому основні відмінності в накопиченні хлорофілів 

залежали від впливу інших факторів досліду. 

Досліджено, що вміст хлорофілів а, б та сума хлорофілів а + б на 

варіантах без застосування інокуляції насіння Ризогуміном істотно не 

відрізнялась і зміни фіксувались в межах похибки досліду. причому навіть 

застосування в зону рядка фосфатмобілізуючих мікрорганізмів на базі 

Поліміксобактерину чи Азограну Б не впливало істотно на зміну вмісту 

хлорофілів в рослинах сочевиці. 

Найбільш суттєві відмінності вмісту хлорофілів в рослинах сочевиці 

спостерігались за застосування інокуляції насіння Ризогуміном, тобто в 

випадку більш кращого азотного забезпечення посівів за рахунок активізації 

симбіотичного потенціалу мікроорганізмів. 

Так, на варіанті без застосування фосфатмобілізуючих мікроорганізмів 

отримано вміст хлорофілів а 10,9-11,0 мг/г, вміст хлорофілу б 3,7 мг/г та сума 

хлорофілів (а + б) 14,6-14,7 мг/г. 

Поєднання кращого азотного живлення рослин з доступністю їм 

фосфору сприяло деякому збільшенню вмісту хлорофілів. Так, за застосування 

Ризогуміну та Поліміксобактерину вміст хлорофілів а становив 11,6-11,7 мг/г, 

вміст хлорофілу б 3,8-3,9 мг/г та сума хлорофілів (а + б) 15,5 мг/г. А за 

застосування Ризогуміну та Азограну Б вміст хлорофілів а був 11,4-11,5 мг/г, 

вміст хлорофілу б 3,7-3,8 мг/г та сума хлорофілів (а + б) 15,2 мг/г. 
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Зростання площі листкової поверхні рослин сочевиці до рівня що 

викликає взаємозатінення листкового апарату сусідніх рослин призвело в фазу 

утворення бобів до значного зростання хлорофілів б, що є тіньовими та 

ефективно засвоюють світло за певного затінення фотосинтетичного апарату 

рослин. Так, без застосування додаткових заходів впливу вміст хлорофілу а 

становив 7,3 мг/г, а хлорофілу б 18,4 мг/г. 

Аналогічно даним отриманим за вмісту хлорофілу в попередній 

обліковий період варіанти без інокуляції насіння азотфіксуючими 

мікроорганізмами мали незначну диференціацію показника вмісту хлорофілів 

за застосування фосфатмобілізуючих мікроорганізмів. А позакореневе 

підживлення Альга 600 допомагало підвищити вміст хлорофілів а до рівня 7,5-

7,9 мг/га за відносно стабільних значень хлорофілів б.  

В свою чергу застосування інокуляції насіння Ризогуміном сприяло не 

тільки активізації симбіотичного потенціалу та забезпечення азотом рослин 

сочевиці а й процесам кращого формування в них хлорофілів. Так, навіть 

варіанті без застосування фосфатмобілізуючих мікроорганізмів отримано 

вміст хлорофілів а 8,9 мг/г, вміст хлорофілу б 20,1 мг/г та сума хлорофілів (а 

+ б) 29,0 мг/г. 

Поєднання більш кращого забезпечення рослин азотом з доступністю їм 

фосфору сприяло збільшенню вмісту хлорофілів. Так, за застосування 

Ризогуміну та Поліміксобактерину вміст хлорофілів а становив 9,0 мг/г, вміст 

хлорофілу б 19,9 мг/г та сума хлорофілів (а + б) 28,9 мг/г. А за застосування 

Ризогуміну та Азограну Б вміст хлорофілів а був 9,1 мг/г, вміст хлорофілу б 

19,7 мг/г та сума хлорофілів (а + б) 28,8 мг/г. 

Кращі показники вмісту хлорофілів були зафіксовані нами за поєднання 

факторів інокуляції насіння, внесення в зону рядка фосфатмобілізуючих 

мікроорганізмів та застосування Альга 600. Причому якраз особливо цікавим 

є взаємодія стимулятора росту з іншими елементами технології вирощування. 

Адже, в випадку забезпеченості рослин елементами живлення застосування 

Альга 600 в фазу бутонізації сприяло активізації ростових процесів, що 
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супроводжувалось наростанням додаткової вегетативної маси та формуванням 

більшого вмісту хлорофілів а – як найбільш ефективно працюючих з прямим 

сонячним світлом фоторецепторів рослин. 

Отже, встановлено, що за застосування Ризогуміну та 

Поліміксобактерину в поєднанні з позакореневим внесенням Альга 600 вміст 

хлорофілів а становив 10,2 мг/г, вміст хлорофілу б 18,4 мг/г та сума хлорофілів 

(а + б) 28,6 мг/г. А за застосування Ризогуміну та Азограну Б в поєднанні з 

позакореневим внесенням Альга 600 вміст хлорофілів а був 10,0 мг/г, вміст 

хлорофілу б 18,8 мг/г та сума хлорофілів (а + б) 28,8 мг/г. 

Отримані закономірності радше носили тимчасовий характер, адже по 

мірі формування більшої кількості вегетативної маси рослини більш 

інтенсивно затінювались в нижніх ярусах і робота фотосинтетичного апарату 

без збільшення кількості тіньових хлорофілів б була неможливою. Однак, дане 

питання потребує додаткового вивчення, адже з одного боку хлорофіли а 

краще засвоюють пряму сонячну радіацію, тоді як хлорофіли б більш 

ефективно працюють з відбитими променями. Відповідно для формування 

високопродуктивного посіву нам потрібно підтримувати оптимальні 

співвідношення між хлорофілами а та б в рослинах сочевиці. Адже як одні так 

і інші не можуть ефективно працювати в умовах нетипових. 

Важливість питання визначення ефективності фотосинтетичної роботи 

посівів сочевиці під впливом факторів досліду вимагає встановлення таких 

показників як формування фотосинтетичного потенціалу посівів в відповідні 

міжфазні періоди розвитку та аналогічно формування рослинами чистої 

продуктивності фотосинтезу. 

Передусім ефективність роботи асиміляційного апарату рослин 

визначають за розрахунками значень фотосинтетичного потенціалу, що 

відображає наявну площу листкової поверхні посівів здатну здійснювати 

засвоєння фотосинтетично активної радіації. Причому за значень 

фотосинтетичного потенціалу  2,2–3,0 млн м² за добу в проміжку часу 100 діб 

веґетації можна стверджувати, що такі посіви є високопродуктивними. 
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Вирахувані показники фотосинтетичного потенціалу посівів сочевиці 

залежно від досліджуваних варіантів досліду вирощування висвітлено в даних 

таблиці 3.12. 

 

Таблиця 3.12 

Фотосинтетичний потенціал посівів сочевиці залежно від досліджуваних 

варіантів досліду, млн. м2/га, середнє за 2018-2020 рр. 
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Без 

інокуляції 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 0,09 0,27 0,22 0,29 0,45 

Альга 600 0,09 0,27 0,23 0,34 0,50 

Поліміксобактерин Без підживлення 0,10 0,29 0,24 0,32 0,51 

Альга 600 0,10 0,29 0,25 0,36 0,54 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 0,10 0,30 0,24 0,32 0,52 

Альга 600 0,10 0,30 0,25 0,36 0,53 

Ризогумін Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 0,11 0,35 0,30 0,36 0,56 

Альга 600 0,10 0,35 0,30 0,41 0,62 

Поліміксобактерин Без підживлення 0,11 0,38 0,31 0,38 0,63 

Альга 600 0,11 0,38 0,31 0,42 0,65 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 0,12 0,38 0,31 0,38 0,62 

Альга 600 0,12 0,38 0,32 0,42 0,64 
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В міжфазний період сходи-стеблування загалом по досліду посіви 

сочевиці формували незначні параметри фотосинтетичного потенціалу – 

0,10 млн. м2/га, що було співставно з низькою інтенсивністю утворення 

листкової поверхні та власне ростовими процесами. А вивчення відмінностей 

між варіантами досліду засвідчило лише відхилення показників тенденційного 

характеру на варіантах інокуляції насіння сочевиці та застосування 

фосфатмобілізуючих мікроорганізмів. 

За результатами проведених досліджень, встановлено, що в міжфазний 

період стеблування-бутонізація в середньому по досліду ми отримали кращі 

значення фотосинтетичного потенціалу – 0,33 млн. м2 /га. Максимальні 

показники в досліді забезпечували варіанти застосування інокуляції насіння 

Ризогуміном – 0,35-0,38 млн. м2/га, причому якраз внесення в зону рядка 

фосфатмобілізуючих мікроорганізмів сприяло формуванню вищого рівня 

фотосинтетичного потенціалу посівів – 0,38 млн. м2/га. 

А в міжфазний період бутонізація-цвітіння фотосинтетичний потенціал 

по досліду становив – 0,27 млн. м2/га. Аналогічно попередньому періоду 

спостережень, максимальні значення в досліді забезпечували варіанти 

застосування інокуляції насіння Ризогуміном – 0,30-0,32 млн. м2 /га, а саме за 

умови застосування в зону рядка фосфатмобілізуючих мікроорганізмів 

утворювався вищий рівень фотосинтетичного потенціалу посівів – 0,31-

0,32 млн. м2/га. 

Застосування стимулятора росту Альга 600 не позначилось на 

показниках формування фотосинтетичного потенціалу посівів сочевиці в 

міжфазний період бутонізація-цвітіння. Цьому на нашу думку не тільки 

сприяли неістотні зміни площі листкової поверхні посівів викликані 

внесенням стимулятора росту, а й особливості вирахування фотосинтетичного 

потенціалу – як середньозваженого показника між двома обліковими 

періодами визначення площі листкової поверхні. Адже один з облікових 

періодів – фаза бутонізації, припадає якраз на час позакореневого підживлення 

рослин даним препаратом. 



102 

Відповідно визначено, що в міжфазний період цвітіння – формування 

бобів фотосинтетичний потенціал посівів сочевиці в середньому по досліду 

склав 0,36 млн. м2/га. 

Аналогічно попереднім періодам обліку кращі значення показника  

забезпечували варіанти застосування інокуляції насіння Ризогуміном – 0,36-

0,32 млн. м2 /га, а за внесення в зону рядка фосфатмобілізуючих 

мікроорганізмів отримано на 0,2 млн. м2/га вищий фотосинтетичний потенціал 

посівів у порівнянні з контрольними варіантами. 

За застосування комбінованого поєднання варіантів досліду, а саме: 

інокуляції насіння Ризогуміном, внесення в зону рядка фосфатмобілізуючих 

мікроорганізмів на базі Поліміксобактерину або Азограну Б та позакореневого 

підживлення рослин Альга 600 отримано показник фотосинтетичного 

потенціалу – 0,42 млн. м2/га. 

В міжфазний період формування бобів – достигання  фотосинтетичний 

потенціал посівів сочевиці по досліду склав 0,57 млн. м2/га. А кращі значення 

забезпечували варіанти комбінованого поєднання інокуляції насіння 

Ризогуміном, внесення фосфатмобілізуючих мікроорганізмів на базі 

Поліміксобактерину або Азограну Б та позакореневого підживлення Альга 600 

– 0,65 млн. м2/га та 0,64 млн. м2/га відповідно. 

Отже, досліджено, що застосування додаткових елементів технології 

вирощування: інокуляції насіння азотфіксуючими мікроорганізмами, 

застосування в зону рядка фосфатмобілізуючих мікроорганізмів та 

позакореневе підживлення рослин стимулятором росту сприяло формуванню 

кращих параметрів фотосинтетичного потенціалу рослин, а отже й умов для 

ефективного проходження процесів фотосинтезу та накопичення ними 

запасних поживних речовин. 

На відміну від фотосинтетичного потенціалу, який показує потенційні 

можливості рослин, чиста продуктивність фотосинтезу відображає прибавку 

сухої речовини рослин за певний проміжок часу. Причому даний показник 

вираховується відносно усереднених значень площі листків за цей самий 
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період, що фактично висвітлює ефективність роботи 1 м2 листкової поверхні 

рослин сочевиці. 

Розраховані параметри  чистої продуктивності посівів сочевиці залежно 

від досліджуваних варіантів досліду вирощування відображено в даних 

таблиці 3.13. 

 

Таблиця 3.13 

Чиста продуктивність фотосинтезу посівів сочевиці залежно від 

варіантів досліду,  г/добу/м2, середнє за 2018-2020 рр. 
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Без 

інокуляції 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 0,13 1,86 3,48 0,55 2,35 

Альга 600 0,16 1,90 3,68 0,50 2,29 

Поліміксобактерин Без підживлення 0,13 2,14 3,94 0,60 2,53 

Альга 600 0,15 2,53 4,40 0,62 2,77 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 0,17 2,05 4,03 0,62 2,55 

Альга 600 0,19 2,08 4,45 0,60 2,75 

Ризогумін Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 0,15 1,62 3,14 0,52 2,28 

Альга 600 0,14 1,66 3,39 0,48 2,16 

Поліміксобактерин Без підживлення 0,15 1,90 3,45 0,57 2,37 

Альга 600 0,15 2,07 4,10 0,59 2,61 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 0,15 1,62 3,57 0,56 2,31 

Альга 600 0,16 1,81 3,75 0,55 2,45 
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Показники чистої продуктивності фотосинтезу посівів сочевиці в 

міжфазний період сходи – стеблування були мінімальними по досліду, адже в 

даний проміжок часу рослини сочевиці доволі повільно росли. Так, в 

середньому по досліду визначено інтенсивність чистої продуктивності 

фотосинтезу на рівні 0,15 г/добу/м2. 

В наступний міжфазний період стеблування – бутонізація відбувались 

активні ростові процеси пов’язані в тому числі й з накопиченням рослинами 

сухої речовини. В цілому по досліду утворювалось  1,94 г/добу/м2 сухої 

речовини. А варіанти застосування інокуляції насіння Ризогуміном мали дещо 

нижчі показники чистої продуктивності фотосинтезу, що викликано на нашу 

думку формуванням на рослинах більшої площі листкової поверхні за рахунок 

оптимізації азотного живлення. 

Міжфазний період бутонізація – цвітіння був найбільш ефективним в 

плані роботи фотосинтетичного апарату. Адже світлові хлорофіли ще не були 

інтенсивно затінені  і в середньому по досліду формувалось 3,78 г/добу/м2 

сухої речовини. 

А значне збільшення площі листя до фази цвітіння призвело до затінення 

листкового апарату та формуванню в ньому більшої кількості тіньових менш 

ефективних хлорофілів. В сумі з енергетично витратним процесом цвітіння це 

дало зниження інтенсивності формування сухої речовини до рівня 0,56 

г/добу/м2. 

Відповідно в період формування бобів – достигання відбувалось активне 

накопичення сухої речовини в насінні, що проявлялось у зростанні середніх 

значень чистої продуктивності фотосинтезу до 2,45 г/добу/м2 сухої речовини. 

На варіанті без інокуляції насіння, внесення Поліміксобактерину або 

Азограну Б та позакореневого підживлення Альга 600 отримано чисту 

продуктивність фотосинтезу  2,77 г/добу/м2 та 2,75 г/добу/м2 відповідно. 

А за інокуляції  насіння внесення Поліміксобактерину або Азограну Б та 

позакореневого підживлення Альга 600 отримано чисту продуктивність 

фотосинтезу  2,61 г/добу/м2 та 2,45 г/добу/м2 відповідно. 
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3.4. Особливості засвоєння макроелементів рослинами сочевиці 

 

Важливість питання виносу елементів живлення урожаєм зернобобових 

культур полягає в тому що вони потребують на одиницю продукції значно 

більше елементів а ніж злакові культури. Попри вимогливість до доступності 

елементів живлення в ґрунті не часто під бобові використовують мінеральне 

удобрення [12].  

Адже при сприятливих умовах симбіозу (рНсол 6-7, достатньої 

забезпеченості фосфором, калієм, магнієм, бором, молібденом, наявності 

специфічних вірулентних активних штамів бульбочкових бактерій, 

оптимальної вологості ґрунту) сочевиця може засвоїти за вегетацію до 160 

кг/га азоту повітря [2]. 

Однак фактично за рахунок впливу несприятливих умов вирощування 

активність симбіозу ослаблена і фіксується всього 20-60 кг азоту повітря на 1 

га. Такі відмінності між оптимальними умовами спричиняються нерідко через 

підвищену кислотність ґрунту, нестачу вологи або елементів живлення, 

відсутність в ґрунті специфічних для культури мікроорганізмів, тощо [77].  

Проблематика азоту невідривно пов’язана з проблемою доступності 

рослинам фосфору. Адже найбільше фосфору міститься в репродуктивних 

органах і молодих частинах рослин, де інтенсивно відбуваються процеси 

синтезу органічних речовин. Фосфор сприяє швидшому утворенню кореневої 

системи рослин. При цьому рослини краще засвоюють воду і поживні 

речовини з ґрунту, швидше формують надземну масу. Основну частину 

фосфору рослини використовують у перші фази росту і розвитку [43]. 

Потім фосфор легко переміщується із старих тканин у молоді, тобто 

відбувається його реутилізація. На відмінну від азоту фосфор прискорює 

розвиток рослин, сприяє їх визріванню. Він поліпшує їх водний режим і значно 

пом’якшує дію на них посухи завдяки нагромадженню у вузлах кущіння 

більшої кількості цукрів, поліпшує перезимівлю озимих культур і 
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багаторічних трав, підвищує стійкість рослин проти хвороб, зрівноважує дію 

азотних добрив [15]. 

Оптимальне фосфорне живлення рослин стимулює всі процеси, що 

пов’язані з заплідненням квіток, зав’язуванням, формуванням і дозріванням 

плодів. Надлишок фосфору призводить до передчасного розвитку, відмирання 

листкового апарату і раннього дозрівання плодів, як результат рослини не 

встигають сформувати достатній урожай [16; 17; 18]. 

Нестача фосфору виявляється в затримці росту і розвитку рослин – 

утворюються дрібні листки, запізнюються цвітіння і дозрівання плодів. Нижні 

листки набувають тьмяно-сірого, темно-зеленого, а інколи пурпурового або 

фіолетового відтінку. З часом вони скручуються і передчасно відмирають. 

Проте слід мати на увазі, що антоціанове забарвлення листків є спадковою 

ознакою, наприклад, у деяких сортів і гібридів кукурудзи. Крім того, подібне 

забарвлення, наприклад, у капусти з’являється після заморозків внаслідок 

холодної і затяжної весни, яке з часом зникає [68; 72]. 

В умовах значного фосфорного дефіциту часто проявляються ознаки 

азотного голодування. Це пояснюється зменшенням використання азоту для 

синтезу органічних сполук як результат нестачі фосфору. Тому ознаки 

азотного і фосфорного голодування досить часто збігаються [152]. 

Основним джерелом живлення рослин фосфором є аніони 

ортофосфорної кислоти (Н2РО4–, НРО24– і РО43-). Проте рослини можуть 

частково засвоювати полі- і метафосфати та деякі органічні сполуки фосфору. 

Найкраще рослини засвоюють аніони Н2РО4 – і гірше – НРО 24–. Аніон РО 43- 

для рослин малодоступний, його використовують лише бобові культури, 

гречка та деякі інші рослини [90; 94]. 

Крім того, слід окремо звернути увагу на те що фосфор в ґрунті доволі 

маломобільний порівняні з іншими елементами. Так, віддаль вбирання 

кореневими волосками сполук основних елементів живлення схематично 

показана на рисунку 3.1. 
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Як бачимо - сполуки фосфору потрапляють з відстані до кореневих 

волосків 2-4 мм, в той же час як азоту та калію мінімально з 15 мм, а NO3 навіть 

і з 40 мм, що створює набагато кращі умови для ефективного «пошуку» та 

засвоєння кореневою системою цих елементів живлення з ґрунту.  

 

 
Рис. 3.1. Віддаль вбирання кореневими волосками основних елементів 

живлення з ґрунту [23] 

 

Отже, зважаючи на важливість вивчення стану засвоєння основних 

елементів з ґрунту та їх доступності рослинам варто визначити скільки саме 

елементів живлення виноситься з насінням сочевиці. Зважаючи на те що 

вегетативна частина рослин залишається на полі та не переробляється ми не 

брали до уваги залишки елементів живлення в соломі та кореневих рештках. 

Отже, дані виносу з урожаєм насіння сочевиці основних елементів 

живлення в 2018 році залежно від впливу варіантів досліду наведено в таблиці 

3.14. 
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Таблиця 3.14 

Винос з урожаєм насіння сочевиці основних елементів живлення залежно 

від впливу варіантів досліду, кг/га, 2018 рік. 

Інокуляція 

насіння 

Внесення в зону 

рядка 

Позакореневе 

підживлення 

Азот Фосфор Калій 

Без 

інокуляції 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 54,3 18,4 25,8 

Альга 600 59,0 20,0 28,0 

Поліміксобактерин 
Без підживлення 68,4 23,2 32,5 

Альга 600 81,4 27,6 38,6 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 70,2 23,8 33,3 

Альга 600 78,5 26,6 37,2 

Ризогумін 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 66,7 22,6 31,6 

Альга 600 70,2 23,8 33,3 

Поліміксобактерин 
Без підживлення 80,8 27,4 38,4 

Альга 600 96,2 32,6 45,6 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 77,9 26,4 37,0 

Альга 600 87,3 29,6 41,4 

НІР0,05 1,8 0,5 1,0 

 

Серед усіх макроелементів рослини сочевиці найбільш потребують 

азоту, так, в середньому по досліду вони на формування врожаю з одного 

гектару засвоювали 74,2 кг/га цього біогенного елементу і лише 25,2 та 

35,2 кг/га фосфору і калію. А отже питання забезпечення хорошого рівня 

симбіотичної азотфіксації рослин сочевиці актуальне в технологіях її 

вирощування, які формуються зазвичай з мінімальним застосуванням 

удобрення. 

Водночас застосування інокуляції насіння азотфіксуючими 

мікроорганізмами не є індикатором кращого засвоєння рослинами азоту, а 

лише гарантією його доступності рослинам, що сприяє формуванню вищого 

рівня урожайності без виснаження ґрунтових запасів азоту. 
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Як наслідок максимальне накопичення елементів живлення по роках 

досліджень, в насінні сочевиці, було за комбінації Ризогуміну, 

Поліміксобактерину та Альга 600: 96,2 кг/га азоту, 32,6 кг/га фосфору та 45,6 

кг/га калію, а за застосування Азоргану Б відповідно 87,3 кг/га азоту, 29,6 кг/га 

фосфору та 41,4 кг/га калію. 

Параметри виносу з урожаєм сочевиці основних елементів живлення в 

2020 році залежно від впливу варіантів досліду наведено в таблиці 3.15. 
 

Таблиця 3.15 

Винос з урожаєм насіння сочевиці основних елементів живлення залежно 

від впливу варіантів досліду, кг/га, 2019 рік. 

Інокуляція 

насіння 

Внесення в зону 

рядка 

Позакореневе 

підживлення 

Азот Фосфор Калій 

Без 

інокуляції 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 84,4 28,6 40,0 

Альга 600 92,1 31,2 43,7 

Поліміксобактерин 
Без підживлення 100,3 33,9 47,6 

Альга 600 113,3 38,4 53,8 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 103,3 35,0 49,0 

Альга 600 110,3 37,4 52,3 

Ризогумін 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 99,1 33,6 47,1 

Альга 600 103,2 35,0 49,0 

Поліміксобактерин 
Без підживлення 112,7 38,2 53,5 

Альга 600 128,0 43,4 60,8 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 109,7 37,2 52,1 

Альга 600 118,0 40,0 56,0 

НІР0,05 2,3 0,7 1,2 

 

За результатами досліджень встановлено, що на контрольних варіантах 

на формування основної продукції сочевиця виносила з ґрунту 84,4 кг/га азоту, 

28,6 кг/га фосфору та 40,0 кг/га калію. А формування рослинами значно 
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вищого рівня продуктивності за рахунок застосування додаткових агрозаходів 

спричинило й відповідно підвищення рівня виносу основних елементів 

живлення. Так, встановлено що за застосування інокуляції насіння 

Ризогуміном та внесення фосфатмобілізуючих препаратів та позакореневого 

підживлення Альга 600 винос елементів живлення був максимальним по 

досліду. За комбінації Ризогуміну, Поліміксобактерину та Альга 600 на 

формування врожаю рослини витратили 128,0 кг/га азоту, 43,4 кг/га фосфору 

та 60,8 кг/га калію, а за внесення Ризогуміну, Азоргану Б та Альга 600 

відповідно 118,0 кг/га азоту, 40,0 кг/га фосфору та 56,0 кг/га калію. 

Показники засвоєння урожаєм сочевиці основних елементів живлення 

залежно від впливу варіантів досліду в 2020 році показано в табл. 3.16. 
 

Таблиця 3.16 

Винос з урожаєм насіння сочевиці основних елементів живлення залежно 

від впливу варіантів досліду, кг/га, 2020 рік. 

Інокуляція 

насіння 

Внесення в зону 

рядка 

Позакореневе 

підживлення 

Азот Фосфор Калій 

Без 

інокуляції 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 86,2 29,2 40,9 

Альга 600 93,3 31,6 44,2 

Поліміксобактерин 
Без підживлення 104,8 35,5 49,8 

Альга 600 120,9 41,0 57,4 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 109,4 37,1 51,9 

Альга 600 119,0 40,3 56,5 

Ризогумін 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 102,2 34,7 48,5 

Альга 600 110,0 37,3 52,2 

Поліміксобактерин 
Без підживлення 120,3 40,8 57,1 

Альга 600 135,1 45,8 64,1 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 117,7 39,9 55,9 

Альга 600 126,0 42,7 59,8 

НІР0,05 2,5 1,1 1,4 
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Проведені дослідження показують, що в 2020 році на формування 

насіння на варіанті мінімального впливу  сочевиця виносила з ґрунту 86,2 кг/га 

азоту, 29,2 кг/га фосфору та 40,9 кг/га калію. А за умови застосування 

інокуляції насіння Ризогуміном та внесення Поліміксобактерину і 

позакореневого підживлення Альга 600 на формування врожаю потрібно було 

135,1 кг/га азоту, 45,8 кг/га фосфору та 64,1 кг/га калію, а за внесення Азоргану 

Б на фоні інших факторів досліду відповідно 126,0 кг/га азоту, 42,7 кг/га 

фосфору та 59,8 кг/га калію. 

Важливим питанням визначення особливостей інтенсивності засвоєння 

рослинами елементів живлення залишається встановлення особливостей 

умовного виносу досліджуваних нами елементів живлення – азоту та фосфору 

з ґрунтового середовища.  

В своїй роботі ми спробували розрахувати параметри засвоєння 

рослинами цих елементів  з ґрунту з врахуванням їх доступності на початку та 

в кінці вегетаційного періоду. Однак, дане питання доволі умовне саме по собі, 

адже азот дуже високо мобільний елемент і його втрати в ґрунті можуть 

відбуватись за рахунок вимивання чи розчинення в атмосфері в газоподібній 

формі. А фосфор – навпаки – за рахунок вплив умов навколишнього 

середовища з доступних форм переходити в недоступні рослинами тим самим 

знижуючи свій вміст в ґрунті не пропорційно його використанню. 

Відповідно розрахунки умовного споживання фосфору та азоту з ґрунту 

виконували опираючись на дані виносу рослинами з біомасою цих елементів. 

Причому якраз враховували як товарну частину так і солому – адже вона може 

не повернутись в ґрунт, або ж в результаті розкладу мікроорганізмами чи 

впливу інших чинників елементи живлення що містяться в ній – можуть стати 

недоступними рослинам. 

Витрати азоту з ґрунту вираховували як баланс споживання рослинами 

на формування врожаю насіння з відповідними кількостями побічної 

продукції та симбіотичної азотфіксації його з повітря. 
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Дані умовного споживання лужногідролізованого азоту та рухомого 

фосфору в шарі ґрунту 0-30 см рослинами сочевиці за період вегетації залежно 

від впливу варіантів досліду наведено в таблиці 3.17. 

 

Таблиця 3.17 

Умовне споживання лужногідролізованого азоту та рухомого фосфору в 

шарі ґрунту 0-30 см рослинами сочевиці за період вегетації залежно від 

впливу варіантів досліду, мг/кг ґрунту, середнє за 2018-2020 рр. 

Інокуляція 

насіння 

Внесення в зону 

рядка 

Позакореневе 

підживлення 

Лужногідролізований 

азот 

Рухомий 

фосфор 

Без 

інокуляції 

Контроль (без 

внесення) 

Без 

підживлення 2,88 1,03 

Альга 600 3,08 1,12 

Поліміксобактерин 

Без 

підживлення 3,47 1,25 

Альга 600 4,07 1,44 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без 

підживлення 3,63 1,29 

Альга 600 3,95 1,41 

Ризогумін 

Контроль (без 

внесення) 

Без 

підживлення 1,21 1,22 

Альга 600 1,12 1,30 

Поліміксобактерин 

Без 

підживлення 1,59 1,43 

Альга 600 1,92 1,64 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без 

підживлення 1,54 1,39 

Альга 600 1,72 1,51 

НІР0,05 0,23 0,08 
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Застосування інокуляції насіння азотфіксуючими штамами 

мікроорганізмів істотно вплинуло на засвоєння рослинами форм 

легкогідролізованого азоту з ґрунту. Так, на варіантах без інокуляції в 

середньому посіви використовували 3,51 мг/кг ґрунту цього елементу 

живлення, а за інокуляції насіння лише 1,52 мг/кг ґрунту. 

Застосування додаткових елементів технології вирощування (внесення 

Поліміксобактерину або Азограну Б та обробка рослин Альга 600) сприяло 

більш інтенсивному засвоєнню азоту з ґрунту.  

Досліджено, що на варіанті застосування Поліміксобактерину з 

позакореневим внесенням Альга 600 рослини виносили з ґрунту 4,07 мг/кг 

ґрунту легкогідролізованого азоту, а за внесення Азогран Б та обробки Альга 

600 відповідно 3,95 мг/кг ґрунту азоту. 

Споживання азоту на варіантах досліду з використанням для інокуляції 

насіння препарату Ризогумін істотно було меншим, адже рослини сочевиці 

забезпечували частково себе азотом отриманим за рахунок симбіотичної 

азотфіксації.  

Відповідно встановлено, що за умов застосування інокуляції насіння на 

варіанті внесення в рядки Поліміксобактерину з подальшим позакореневим 

підживленням Альга 600 рослини виносили легкогідролізованого азоту з 

ґрунту 1,92 мг/кг ґрунту, а за внесення Азогран Б та обробки Альга 600 

відповідно 1,72 мг/кг ґрунту азоту. 

Нами спостережено також, що по мірі оптимізації факторів живлення на 

варіантах досліду з використанням інокуляції насіння рослини сочевиці більш 

краще використовували й лужногідролізований азот. Адже краще 

забезпечення рослин фосфором сприяла активізації ростових процесів перш за 

все кореневої системи, а тому й відбувались відповідні зміни в поглинанні 

рухомих форм азоту ґрунту – по мірі накопичення сухої речовини. 

Крім того, варто зауважити, що можливості симбіотичної азотфіксації не 

безмежні і навіть за інокуляції насіння якісними препаратами рослини 

сочевиці не здатні збільшувати в безкінечній прогресії ефективність роботи 
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симбіотичного апарату, адже вони за засвоєний мікроорганізмами азот 

постачають значні кількості поживних речовин. 

Що стосується фосфору, то форми рухомого фосфору поглинаються 

рослинами сочевиці суто з ґрунту і їх засвоєння залежить від доступності 

фосфору в ґрунті та потенційного рівня продуктивності посівів. 

Досліджень, що в середньому по досліду посіви сочевиці поглинали за 

вегетаційний період рухомого фосфору 1,34 мг/кг ґрунту, а на варіантах без 

інокуляції азотфіксуючими мікроорганізмами цей показник склав 1,26 мг/кг 

ґрунту, коли за інокуляції Ризогуміном – 1,42 мг/кг ґрунту. 

Фактично краще забезпечення посівів іншими критичними елементами 

живлення сприяло формуванню більшого виносу фосфору з ґрунту. Так, за 

умов застосування інокуляції насіння на варіанті внесення в рядки 

Поліміксобактерину з подальшим позакореневим підживленням Альга 600 

рослини виносили рухомого фосфору з ґрунту 164 мг/кг ґрунту, а за внесення 

Азогран Б та обробки Альга 600 відповідно 151 мг/кг ґрунту. 

Якщо аналізувати отримані закономірності з іншої точки зору, то 

застосування фосфатмобілізуючих мікроорганізмів в зону рядка дозволило 

отримати рослинам сочевиці більші кількості рухомого фосфору та засвоїти 

його. 

 

Висновки до розділу 3: 

 

1. Тривалість вегетаційного періоду визначалась передусім 

біологічними особливостями росту та розвитку сорту Антоніна і в середньому 

за роки досліджень становила 76 діб. Водночас застосування елементів 

технології вирощування дозволило забезпечити більш краще азотне живлення 

рослин сочевиці, що в свою чергу призвело до подовження вегетаційного 

періоду. Так, в середньому за роки досліджень в комплексі дії факторів 

поєднання Ризогуміну з Поліміксобактерин або Азогран  та Альга 600  сприяло 

подовженню періоду вегетації сочевиці на 9 діб. Якщо розглядати даний 
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показник з точки зору ефективності фотосинтезу, то за середньої тривалості 

періоду вегетації сорту сочевиці Антоніна в 76 діб збільшення на 9 діб (на 

11,8 %) активного часу накопичення фотосинтетично активної радіації в 

врожаї є серйозним фактором інтенсифакації технологій вирощування.  

2. Встановлено, що в середньому за роки досліджень на час повних 

сходів по досліду отримано середні показники густоти посівів на рівні 

152,1 шт./м2, що забезпечувало добру оптичну щільність посівів рослин 

сочевиці. А на час збирання рослин, в середньому по досліду густота посівів 

сочевиці була на рівні 128,5 шт./м2, що в цілому забезпечувало добрі 

параметри структури посівів та передумови до формування ними достатнього 

рівня продуктивності. 

3. Визначено що найбільший відсоток виживання рослин був на 

варіантах: застосування Поліміксобактерину та підживлення Альга 600, що на 

7,5 % було вище контрольного варіанту, а за умови застосування Азограну Б 

та підживлення Альга 600 переважання склало 6,3 % відповідно. 

4. Досліджено що в фазу цвітіння рослин сочевиці утворювали 

максимальні показники площі листя, яка в середньому по досліду була на рівні 

37,1 тис. м2 /га, а на контрольному варіанті лише 32,0 тис. м2/га. За   інокуляції 

насіння Ризогуміном та внесення фосфатмобілізуючих препаратів і 

позакореневого підживлення ми отримали максимальні параметри листкової 

поверхні рослин сочевиці в досліді. Так, на варіанті інокуляції Ризогуміном, 

внесення Азограну Б та обробки Альга 600 рослини сочевиці сформували 

площу листя 40,3 тис. м2/га. А за застосування на фоні інокуляції насіння 

Ризогуміном фосфатмобілізуючого препарату Поліміксобактерин та Альга 

600 була сформована площа листя на рівні 39,9 тис. м2/га, о по суті достовірно 

не відрізняється від попереднього варіанту.  

5. Досліджено, що застосування додаткових елементів технології 

вирощування: інокуляції насіння азотфіксуючими мікроорганізмами, 

застосування в зону рядка фосфатмобілізуючих мікроорганізмів та 

позакореневе підживлення рослин стимулятором росту сприяло формуванню 
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кращих параметрів фотосинтетичного потенціалу рослин, а отже й умов для 

ефективного проходження процесів фотосинтезу та накопичення ними 

запасних поживних речовин. Так, в міжфазний період формування бобів – 

достигання  фотосинтетичний потенціал посівів сочевиці по досліду склав 

0,57 млн. м2/га. А кращі значення забезпечували варіанти комбінованого 

поєднання інокуляції насіння Ризогуміном, внесення фосфатмобілізуючих 

мікроорганізмів на базі Поліміксобактерину або Азограну Б та позакореневого 

підживлення Альга 600 – 0,65 млн. м2/га та 0,64 млн. м2/га відповідно. 

6. Визначено, що в міжфазний період бутонізація – цвітіння 

спостерігалась найбільша ефективність роботи фотосинтетичного апарату 

рослин. Адже світлові хлорофіли ще не були інтенсивно затінені  і в 

середньому по досліду формувалось 3,78 г/добу/м2 сухої речовини. Відповідно 

в період формування бобів – достигання відбувалось активне накопичення 

сухої речовини в насінні, що проявлялось у зростанні середніх значень чистої 

продуктивності фотосинтезу до 2,45 г/добу/м2 сухої речовини. А в період 

формування бобів – достигання на варіанті без інокуляції насіння, внесення 

Поліміксобактерину або Азограну Б та позакореневого підживлення Альга 600 

отримано чисту продуктивність фотосинтезу  2,77 г/добу/м2 та 2,75 г/добу/м2 

відповідно. А за інокуляції  насіння внесення Поліміксобактерину або 

Азограну Б та позакореневого підживлення Альга 600 отримано чисту 

продуктивність фотосинтезу  2,61 г/добу/м2 та 2,45 г/добу/м2 відповідно. 

7. Встановлено що за застосування інокуляції насіння Ризогуміном та 

внесення фосфатмобілізуючих препаратів та позакореневого підживлення 

Альга 600 винос елементів живлення був максимальним по досліду. За 

комбінації Ризогуміну, Поліміксобактерину та Альга 600 на формування 

врожаю потрібно було 119,8 кг/га азоту, 40,6 кг/га фосфору та 56,8 кг/га калію, 

а за внесення Ризогуміну, Азоргану Б та Альга 600 відповідно 110,5 кг/га 

азоту, 37,4 кг/га фосфору та 52,4 кг/га калію. 

 

Основні результати досліджень висвітлено в працях: [130; 211; 129].  
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РОЗДІЛ 4 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИМБІОТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СОЧЕВИЦІ 

 

Важливість питання витрати елементів живлення на формування 

одиниці урожаю зернобобових культур полягає в тому що вони потребують їх 

значно більше а ніж злакові культури. Попри вимогливість до доступності 

елементів живлення в ґрунті не часто під бобові використовують мінеральне 

удобрення, адже при сприятливих умовах симбіозу сочевиця може засвоїти за 

вегетацію до 160 кг/га азоту повітря, однак, на практиці, за рахунок впливу 

несприятливих умов активність симбіозу ослаблюється і фіксується всього 20-

60 кг азоту повітря на 1 га [5].  

Проблематика азоту невідривно пов’язана з проблемою доступності 

рослинам фосфору, адже основну частину фосфору рослини використовують 

у першій половині вегетації. Крім того, фосфор в ґрунті доволі маломобільний 

порівняні з іншими елементами живлення [2].  

А тому застосування інокулятів азотфіксуючих та фосфатмобілізуючих 

мікроорганізмів покликане вирішити питання нестачі основних елементів 

живлення рослинам сочевиці. Однак, в самій технології інокуляції теж є не 

вивчені питання, так скажімо при поєднанні двох інокулянтів 

(фосфатмобілізуючих і азотфіксуючих) позитивна дія одного з них може бути 

заблокована негативним впливом іншого, адже між біологічними агентами 

може виникнути конкурентна боротьба [130]. 

Відповідно вивчення особливостей застосування інокулятів 

азотфіксуючих та фосфатмобілізуючих мікроорганізмів та позакореневого 

підживлення рослин сочевиці по вегетації слід розглянути більш детально з 

точки зору впливу на симбіотичну азотфіксацію рослин, як найбільш дієвого 

механізму забезпечення їх найбільш затребуваним і дефіцитним елементом 

живлення – азотом. 
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Застосування інокуляції насіння позначилось на формуванні загальній  

кількості та масі бульбочок на кореневій системі рослин сочевиці (табл. 4.1).  

 

Таблиця 4.1 

Загальна кількість (шт./рослину) і сира маса бульбочок (мг/рослину) на 

кореневій системі сочевиці залежно від впливу варіантів досліду, середнє 

за 2018-2020 рр. 

Іно-
куля-
ція 
на-

сіння 

Внесення 
в зону 
рядка 

Позакоре-
неве піджив-
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Фаза  

стеблу-
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Без 
іно-
куля-
ції 

Контроль 
(без вне-
сення) 

Без піджив-
лення 3,1 4,4 7,1 8,9 12,3 47,5 15,1 63,2 12,1 35,2 

Альга 600  3,1 4,5 7,2 8,8 12,7 48,0 16,0 64,0 12,5 35,4 
Полімік-
собакте-
рин 

Без піджив-
лення 3,1 4,5 7,0 9,0 13,0 47,9 16,2 64,2 13,0 34,2 

Альга 600  3,1 4,7 7,1 9,1 13,3 48,2 16,8 64,8 13,4 35,4 
Азогран 
Б (Біофо-
сфорин) 

Без піджив-
лення 3,1 4,5 7,3 8,8 12,7 48,3 16,4 65,0 12,9 35,4 

Альга 600  3,1 4,5 7,2 8,9 12,9 48,7 16,9 64,9 13,4 35,8 

Ри-
зогу-
мін 

Контроль 
(без вне-
сення) 

Без піджив-
лення 9,9 19,4 23,5 37,6 34,6 246,0 37,8 297,0 29,9 161,3 

Альга 600  9,7 19,4 22,4 37,2 36,7 253,0 38,9 303,0 31,2 170,2 
Полімік-
собакте-
рин 

Без піджив-
лення 10,0 18,8 23,0 38,9 35,4 261,0 38,7 313,0 30,8 174,6 

Альга 600  9,8 19,3 22,7 38,4 37,9 268,0 39,2 316,0 31,9 173,1 
Азогран 
Б (Біофо-
сфорин) 

Без піджив-
лення 9,8 20,1 23,8 38,7 34,6 258,0 38,1 307,0 30,2 169,5 

Альга 600  9,7 18,9 22,7 38,4 37,5 260,0 39,0 311,0 30,7 168,0 
НІР0,05 0,7 1,0 1,2 1,7 1,8 2,4 2,6 4,5 1,9 3,8 
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Загальна кількість бульбочок на час стеблування рослин сочевиці 

перебувала на доволі низькому рівні, адже симбіотична активність 

розпочинається не зразу і на початкових етапах на варіантах без інокуляції 

насіння вона була 3,1 шт./рослину, а маса 4,5  мг/рослину.  

Оскільки рослини сочевиці раніше не вирощувались в умовах дослідних 

полів  Уладово-Люлинецької дослідної станції, то в ґрунті були відсутні 

видоспецифічні штами мікроорганізмів. Це підтверджується ефективністю 

інокуляції, адже на варіанті застосування Ризогуміну в середньому кількість 

бульбочок становила 9,8 шт./рослину, а маса 19,3  мг/рослину. 

В фазу бутонізації загальна чисельність бульбочок на варіанті без 

інокуляції насіння становила 7,2 шт./рослину, а маса 8,9  мг/рослину. А за 

використання для інокуляції насіння Ризогуміну в середньому кількість 

бульбочок становила 23,0 шт./рослину, а їх маса 38,2  мг/рослину. 

Активізація ростових процесів в період цвітіння рослин призвела до 

значного зростання й загальної кількості бульбочок з розрахунку на одну 

рослину сочевиці. Однак, аналогічно попереднім обліковим періодам, істотні 

відмінності було спостережено виключно за інокуляції насіння Ризогуміном в 

порівнянні з варіантами без інокуляції. Інші фактори досліду якщо й впливали 

на загальну чисельність бульбочок, то їх вплив не перевищував варіювання в 

межах довірчих інтервалів. 

Максимальна чисельність та маса бульбочок по усіх періодах розвитку 

рослин сочевиці була спостережена нами в фазу наливання бобів. Так, 

визначено, що на варіанті без інокуляції насіння було 16,2 шт./рослину 

бульбочок, а маса 64,4  мг/рослину. А за інокуляції насіння Ризогуміном в 

середньому кількість бульбочок становила 38,6 шт./рослину, а їх маса 

307,8  мг/рослину. 

В подальші періоди розвитку рослин сочевиці, а зокрема – достигання 

бобів, кількість бульбочок зменшувалась на 20 %, а їх маса на 45 % відповідно, 

що викликано процесами старіння рослин та достигання насіння, що вело й до 

зменшення обсягів живлення колоній бульбочкових бактерій. 
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Застосування інокуляції насіння позначилось на формуванні кількості 

та масі активних бульбочок на кореневій системі рослин сочевиці (табл. 4.2).  

 

Таблиця 4.2 

Кількість (шт./рослину) і сира маса активних бульбочок (мг/рослину) на 

кореневій системі сочевиці залежно від впливу варіантів досліду, середнє 

за 2018-2020 рр. 
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ра
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Без 
іно-
куля-
ції 

Контроль 
(без вне-
сення) 

Без піджив-
лення 1,7 3,4 4,0 6,8 7,1 27,2 8,8 36,9 7,2 21,1 
Альга 600  1,7 3,3 4,0 6,7 7,2 27,1 9,2 36,8 7,5 20,7 

Полімік-
собакте-
рин 

Без піджив-
лення 1,8 3,3 4,2 6,6 7,9 29,2 10,0 39,8 8,0 22,2 
Альга 600  1,5 3,3 3,8 6,8 7,3 26,3 9,3 36,0 7,6 19,5 

Азогран 
Б (Біофо-
сфорин) 

Без піджив-
лення 1,6 3,4 3,9 6,7 6,9 26,3 9,1 36,0 7,4 19,8 
Альга 600  1,7 3,4 4,0 6,7 7,3 27,5 9,7 37,4 7,9 20,5 

Ри-
зогу-
мін 

Контроль 
(без вне-
сення) 

Без піджив-
лення 8,8 16,8 21,4 33,5 30,8 218,9 34,0 267,3 27,6 148,8 
Альга 600  8,7 16,7 20,4 33,1 33,4 230,2 35,8 278,8 29,0 156,0 

Полімік-
собакте-
рин 

Без піджив-
лення 8,8 17,0 20,9 34,6 32,4 238,6 35,8 289,2 28,9 159,6 
Альга 600  9,0 17,4 20,7 34,2 34,9 246,6 36,5 293,9 29,8 164,3 

Азогран 
Б (Біофо-
сфорин) 

Без піджив-
лення 9,2 16,9 21,7 34,4 31,6 235,3 35,1 283,1 28,4 156,5 
Альга 600  8,4 16,8 20,7 34,2 34,4 238,4 36,2 288,3 29,5 158,5 

НІР0,05 0,6 0,8 1,1 1,6 1,8 2,3 2,5 4,4 1,8 3,6 
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Більш важливим питанням вивчення стану симбіотичного апарату 

рослин є встановлення закономірностей формування кількості та сирої маси 

активних бульбочок на коренях сочевиці. Адже власне активні бульбочки 

відповідають за фіксацію атмосферного азоту з повітря в той час як загальна 

чисельність бульбочок просто демонструє потенційні можливості рослин. 7 

Так, загальна чисельність бульбочок містить в собі активні та не активні 

колонії бульбочкових бактерій. Потенційно можливим є перетворення 

неактивних колоній бульбочкових бактерій в активний стан та навпаки. Однак, 

в процесі проведення досліджень ми не розглядали трансформації такого 

рівня, спираючись на визначення на певну фазу росту та розвитку рослин 

загальної та активної частини колоній бульбочкових бактерій на коренях 

сочевиці. 

Досліджено, що в фазу стеблування рослин сочевиці на їх кореневій 

системі утворювались мінімальні обсяги чисельності колоній активних 

бульбочкових бактерій, якщо порівнювати з більш пізніми фазами росту і 

розвитку рослин.  

За рахунок того що симбіотична активність сочевиці доволі низька, то і 

кількість активних  бульбочок в фазу стеблування на варіантах без інокуляції 

насіння була 1,7 шт./рослину, а маса 3,4 мг/рослину, а за інокуляції 

Ризогуміном кількість була 8,8 шт./рослину, а маса 16,9 мг/рослину.  

Контрольні варіанти без інокуляції насіння Ризогуміном мали доволі 

скромні показники формування колоній азотфіксуючих бульбочкових 

бактерій. Так, в фазу бутонізації в середньому було 4,0 шт./рослину бульбочок 

за середньої їх маси 6,7 мг/рослину. В той же час на варіантах застосування 

інокуляції Ризогуміном в дану фазу кількість бульбочок була в 5,3 раз, а їх 

маса в 5,1 раз більше контрольних варіантів. Аналогічні тенденції в 

формуванні колоній бульбочкових бактерій збереглись впродовж вегетації 

сочевиці і варіанти інокуляції насіння суттєво відрізнялись від контрольних. 

В фазу цвітіння сочевиці кількість активних бульбочок на інокульованих 

Ризогуміном варіантах досліду становила 30,8-34,9 шт./рослину, а їх маса була 
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218,9-246,6 мг/рослину. Максимальні ж показники кількості та маси активних 

бульбочок на кореневій системі сочевиці були в фазу наливання бобів – коли 

й потреба в азоті в рослин була максимальна. 

Щодо впливу інших факторів досліду на стан симбіотичного апарату 

сочевиці, то на варіантах застосування Поліміксобактерину та Азограну Б 

кількість та маса активних бульбочок в фазу бутонізації були більше чим на 

контролі, однак їх відхилення перебували в межах похибки досліду. Це можна 

пояснити достатньою доступністю фосфору рослинам сочевиці в ґрунті на 

початку вегетації. А в фазу цвітіння за застосування фосфатмобілізуючих 

препаратів бульбочок було на 1,6 та 0,8 шт./рослину більше а їх маса була на 

19,6 та 16,4 мг/рослину більшою аналогічних контрольних варіантів. 

Аналогічно збільшення кількості активних бульбочок та їх маси було 

відмічено нами в фазу цвітіння та наливання бобів за умови застосування 

позакореневого підживлення Альга 600. А отже, створення оптимальних умов 

для росту і розвитку рослин сочевиці позначається і на формуванні колоній 

бульбочкових бактерій на кореневій системі.  

По аналогії з значеннями загальної чисельності бульбочок кількість 

активних бульбочок в фазу достигання зменшувалась. Так, нами було 

визначено, що на варіанті без інокуляції насіння було 7,6 шт./рослину 

бульбочок, а маса 20,6  мг/рослину. А за інокуляції насіння Ризогуміном в 

середньому кількість бульбочок становила 28,9 шт./рослину, а їх маса 

157,3  мг/рослину, а отже відповідно в 3,8 та 7,6 раз перевищувала значення 

контрольних варіантів. 

Також основні тенденції відзначені нами в попередній обліковий період 

збереглись і в фазу достигання насіння на рослинах сочевиці. 

Однак, суто підрахунку даних показників недостатньо для розуміння 

процесів симбіотичної азотфіксації в цілому, а тому ефективність колоній 

бульбочкових бактерій визначають за загальним та активним симбіотичним 

потенціалом в період найбільшої симбіотичної активності рослин (бутонізація 

цвітіння та цвітіння – наливання бобів) (табл. 4.3). 
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Таблиця 4.3 
Загальний та активний індивідуальний симбіотичний потенціал 

сочевиці залежно від впливу варіантів досліду вирощування,  г 

діб/рослину, середнє за 2018-2020 рр. 
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Без 
іно-
ку-
ляції 

Контроль 
(без вне-
сення) 

Без піджив-
лення 0,11 0,09 0,23 0,14 0,61 0,35 1,10 0,65 
Альга 600  0,11 0,08 0,23 0,14 0,67 0,38 1,14 0,66 

Поліміксо-
бактерин 

Без піджив-
лення 0,11 0,08 0,23 0,14 0,62 0,38 1,10 0,69 
Альга 600  0,12 0,08 0,23 0,13 0,68 0,37 1,15 0,64 

Азогран Б 
(Біофос-
форин) 

Без піджив-
лення 0,11 0,08 0,23 0,13 0,62 0,34 1,14 0,63 
Альга 600  0,11 0,08 0,23 0,14 0,68 0,39 1,14 0,66 

Ри-
зогу-
мін 

Контроль 
(без вне-
сення) 

Без піджив-
лення 0,54 0,48 1,42 1,26 3,26 2,92 5,73 5,20 
Альга 600  0,54 0,47 1,45 1,32 3,61 3,31 5,99 5,51 

Поліміксо-
бактерин 

Без піджив-
лення 0,55 0,49 1,50 1,37 3,44 3,17 6,18 5,68 
Альга 600  0,55 0,49 1,53 1,40 3,80 3,51 6,28 5,88 

Азогран Б 
(Біофос-
форин) 

Без піджив-
лення 0,56 0,49 1,48 1,35 3,39 3,11 6,04 5,57 
Альга 600  0,54 0,48 1,49 1,36 3,71 3,42 6,15 5,73 
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На початкових етапах розвитку рослин сочевиці не тільки показники 

кількості та маси бульбочок були досить скромними, а й значення 

симбіотичного потенціалу рослин. 

Аналогічно тому як фотосинтетичний потенціал показує нам потенційні 

можливості фотосинтетичного апарату рослин – симбіотичний потенціал 

висвітлює здатність рослин ефективно взаємодіяти з азотфіксуючими 

мікроорганізмами в симбіозі.  

В міжфазний період стеблування – бутонізації рослин сочевиці 

загальний симбіотичний потенціал на варіантах без інокуляції склав 0,11-0,12 

г діб/рослину, а активний симбіотичний потенціал був на рівні 0,08-0,09 г 

діб/рослину. 

За застосування інокуляції насіння Ризогуміном було отримано 

загальний симбіотичний потенціал на рівні 0,54-0,56 г діб/рослину, а активний 

симбіотичний потенціал був на рівні 0,47-0,49 г діб/рослину. 

На варіантах без інокуляції Ризогуміном в міжфазний період 

бутонізація-цвітіння загальний симбіотичний потенціал був 0,034 г 

діб/рослину, а активний симбіотичний потенціал – 0,020 г діб/рослину, що 

становило лише 59,6 % від загального. А за застосування інокуляції насіння 

Ризогуміном загальний симбіотичний потенціал становив 0,226 г діб/рослину, 

а активний – 0,205 г діб/рослину, що склало 90,8 % від загального потенціалу.  

Аналогічні закономірності були збережені і в міжфазний період – 

цвітіння – наливання бобів сочевиці. Так, в цей проміжок вегетації рослин на 

варіантах без інокуляції Ризогуміном загальний симбіотичний потенціал був 

0,096 г діб/рослину, а активний симбіотичний потенціал – 0,055 г діб/рослину, 

що становило лише 57,3 % від загального. А за застосування інокуляції 

насіння Ризогуміном загальний симбіотичний потенціал становив 0,541 г 

діб/рослину, а активний – 0,495 г діб/рослину, що склало 91,6 % від загального 

потенціалу.  
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Отже, загалом можна стверджувати, що застосування інокуляції насіння 

Ризогуміном сприяло підвищенню активного симбіотичного потенціалу до 

рівня 90,8-91,6 % від загального симбіотичного потенціалу. 

Кращі показники активного симбіотичного потенціалу були отримані на 

варіантах інокуляції насіння Ризогуміном, та застосування 

фосфатмобілізуючих препаратів Поліміксобактерин та Азогран Б в поєднанні 

з позакореневим підживленням Альга 600. 

В період від формування бобів до достигання їх загальний симбіотичний 

потенціал на варіантах без застосування інокуляції насіння становив 1,10-1,14 

г діб/рослину, а активний відповідно 0,63-0,69 г діб/рослину. А на варіантах 

інокуляції насіння Ризогуміном загальний симбіотичний потенціал був на 

рівні 5,73-6,28 г діб/рослину, а активний 5,20-5,88 г діб/рослину. Причому 

основні закономірності попереднього облікового періоду збереглись. 

Оскільки тривалість міжфазного періоду формування бобів – достигання 

в середньому за роки досліджень становила 24 доби, тоді як попередній період 

цвітіння – наливання бобів тривав всього 18 діб це забезпечило формування 

гарних показників симбіотичного потенціалу. Адже, як бачимо, в міжфазний 

період формування бобів – достигання як загальний так і активний 

симбіотичний потенціал був максимальний в досліді, хоча формування та 

подальше достигання насіння сочевиці не сприяло отриманню таких 

фактичних значень активності симбіотичного апарату. 

Не зважаючи на те, що ми оцінили індивідуальні можливості рослин 

сочевиці в формуванні активного та загального симбіотичного потенціалу 

більш важливим є встановлення цього показника з точки зору оцінювання 

посівів загалом з розрахунку на гектарну площу. Адже будь-які істотні зміни 

густоти посівів нівелюють хороші значення індивідуальної мінливості 

показника загального та активного симбіотичного потенціалу.  

Зважаючи на це, вирахувані нами значення загального та активного 

симбіотичного потенціалу посівів сочевиці залежно від впливу варіантів 

досліду відображено в таблиці 4.4. 
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Таблиця 4.4 
Загальний та активний симбіотичний потенціал сочевиці залежно від 

впливу варіантів досліду,  тис. кг діб/га, середнє за 2018-2020 рр. 

Іно-
ку-

ляція 
на-

сіння 

Внесення 
в зону ря-

дка 

Позакореневе 
підживлення 

Міжфазний період 

стеблування-
бутонізації 

бутоніза-
ція - цві-

тіння 

цвітіння – 
наливання 

бобів 

нали-
вання бо-
бів-дос-
тигання 

за
га
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ни

й 
си
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іо
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чн

ий
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от
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ці
ал
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по
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чн
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от
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ак
ти

вн
ий

 с
им

бі
от

ич
ни

й 
по

те
нц

іа
л 

Без 
іно-
ку-
ляції 

Контроль 
(без вне-
сення) 

Без піджив-
лення 0,12 0,09 0,25 0,15 0,66 0,38 1,20 0,71 
Альга 600  0,15 0,12 0,31 0,19 0,93 0,53 1,58 0,92 

Поліміксо-
бактерин 

Без піджив-
лення 0,16 0,12 0,32 0,20 0,87 0,53 1,55 0,97 
Альга 600  0,16 0,12 0,33 0,19 0,97 0,53 1,64 0,91 

Азогран Б 
(Біофос-
форин) 

Без піджив-
лення 0,16 0,12 0,32 0,19 0,87 0,48 1,60 0,89 
Альга 600  0,16 0,12 0,32 0,19 0,96 0,55 1,61 0,92 

Ри-
зогу-
мін 

Контроль 
(без вне-
сення) 

Без піджив-
лення 0,74 0,66 1,95 1,73 4,47 4,01 7,87 7,14 
Альга 600  0,77 0,68 2,08 1,89 5,18 4,74 8,59 7,89 

Поліміксо-
бактерин 

Без піджив-
лення 0,77 0,69 2,10 1,91 4,82 4,43 8,65 7,96 
Альга 600  0,81 0,72 2,26 2,07 5,59 5,18 9,25 8,66 

Азогран Б 
(Біофос-
форин) 

Без піджив-
лення 0,78 0,68 2,06 1,87 4,71 4,32 8,39 7,74 
Альга 600  0,77 0,69 2,12 1,94 5,28 4,87 8,74 8,15 
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Аналогічно даним отриманим з врахуванням індивідуальних показників 

симбіотичного потенціалу рослин сочевиці вирахування показників 

симбіотичного потенціалу посівів сочевиці з розрахунку на одиницю площі 

засвідчило істотні відмінності цих значень в різні фази розвитку рослин та 

власне під впливом факторів досліду. 

Встановлено, що на початкових етапах в міжфазний період стеблування 

– бутонізація симбіотичний потенціал як загальний так і активний на варіантах 

інокульованих Ризогуміном був в 5,09 та 6,03аз більшим в порівнянні з 

контрольними варіантами. А суттєвих відмінностей між варіантами 

застосування фосфатмобілізуючих препаратів на початкових етапах не 

спостерігалось. 

На варіантах без інокуляції Ризогуміном в міжфазний період 

бутонізація-цвітіння загальний симбіотичний потенціал був 0,31 тис. кг діб/га, 

а активний симбіотичний потенціал – 0,18 тис. кг діб/га. А за застосування 

інокуляції насіння Ризогуміном загальний симбіотичний потенціал становив 

2,09 тис. кг діб/га, а активний – 1,90 тис. кг діб/га. 

Аналогічні закономірності були збережені і в міжфазний період – 

цвітіння – наливання бобів сочевиці. Причому нами були спостережені 

відмінності в впливі інших факторів досліду на підвищення симбіотичної 

активності рослин. 

Якщо аналізувати активний симбіотичний потенціал, як мірило 

ефективної роботи симбіотичного апарату рослин сочевиці, то застосування 

фосфатмобілізуючих препаратів Поліміксобактерин та Азогран Б в поєднанні 

з позакореневим підживленням Альга 600 сприяло зростанню цього 

показника, особливо за комплексного використання препаратів. 

В період від наливання бобів до достигання насіння сочевиці 

досліджено, що загальний симбіотичний потенціал становив 1,53 тис. кг діб/га, 

а активний симбіотичний потенціал – 0,89 тис. кг діб/га. А за застосування 

інокуляції насіння Ризогуміном загальний симбіотичний потенціал становив 

8,58 тис. кг діб/га, а активний – 7,92 тис. кг діб/га. 
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Аналогічні залежності зростання показників симбіотичного потенціалу 

отримані нами в міжфазний період наливання бобів – достигання, в порівнянні 

з іншими періодами, спричинені особливостями розрахунку даного показника. 

Адже в формулі враховується тривалість міжфазного періоду, що була однією 

з найдовших серед  оцінюваних показників. А тому навіть втрата активності 

симбіотичного апарату рослин не була в повній мірі врахована  

Також визначено, що кращі показники активного симбіотичного 

потенціалу в міжфазний період наливання бобів – достигання були отримані 

на варіантах інокуляції насіння Ризогуміном, та застосування 

фосфатмобілізуючих препаратів Поліміксобактерин та Азогран Б в поєднанні 

з позакореневим підживленням Альга 600. 

Отже, можна стверджувати, що аналогічно індивідуальному 

симбіотичному потенціалу рослин симбіотичний потенціал посівів за умови 

застосування інокуляції насіння Ризогуміном сприяло підвищенню активного 

симбіотичного потенціалу до рівня 88,6-92,4 % від загального симбіотичного 

потенціалу в розрізі вегетаційного періоду сочевиці. 

Леггемоглобін є індикатором фізіологічної активності бульбочкових 

бактерій, своєрідним показником їх «здоров’я», а тому його вивчення дозволяє 

більш точно описати стан симбіотичного апарату сочевиці (табл. 4.5). 

Адже леггемоглобін відповідає за транспорт кисню в симбіосоми, що 

сприяє ефективному диханню азотфіксуючих бактерій. Крім того він виконує 

й буферні функції нейтралізуючи надлишкові кількості кисню, які в свою 

чергу можуть викликати пригнічення каталітичної активності комплексу 

ферментів нітрогенази.  

В фазу бутонізації потреби рослин в азоті були мінімальні порівняно з 

іншими досліджуваними нами фазами росту та розвитку, а тому на 

контрольних варіантах вміст леггемоглобіну в бульбочках сочевиці становив 

0,20 мг/г сирої маси бульбочок, а за інокуляції насіння Ризогуміном – 2,25 мг/г 

сирої маси бульбочок. 
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В фазу цвітіння максимальний вміст леггемоглобіну в бульбочках 

сочевиці було відмічено за застосування інокуляції насіння Ризогуміном, 

внесення в зону рядка фосфатмобілізуючих препаратів Поліміксобактерин та 

Азогран Б в поєднанні з позакореневим підживленням рослин в фазу 

бутонізації  Альга 600 – 5,58 та 5,50 мг/г сирої маси бульбочок. 

 

Таблиця 4.5 

Вміст леггемоглобіну в бульбочках сочевиці залежно від впливу 

варіантів досліду, мг/г сирої маси бульбочок, за 2018-2020 рр. 

Інокуляція 
насіння 

Внесення в зону 
рядка 

Позакореневе 
підживлення 

Фаза 

бутонізації цвітіння наливання 
бобів 

Без 
інокуляції Контроль (без 

внесення) 

Без 
підживлення 0,20 2,12 1,85 

Альга 600 0,20 2,15 1,93 

Поліміксобактерин 
Без 

підживлення 0,21 2,38 2,11 
Альга 600 0,19 2,18 1,96 

Азогран Б 
(Біофосфорин) 

Без 
підживлення 0,20 2,07 1,91 

Альга 600 0,20 2,19 2,04 
Ризогумін Контроль (без 

внесення) 

Без 
підживлення 2,25 4,93 4,76 

Альга 600 2,23 5,34 5,01 

Поліміксобактерин 
Без 

підживлення 2,20 5,18 5,01 
Альга 600 2,23 5,58 5,10 

Азогран Б 
(Біофосфорин) 

Без 
підживлення 2,27 5,05 4,92 

Альга 600 2,30 5,50 5,06 
НІР0,05 0,05 0,17 0,11 

 

А у фазу наливання бобів, було відмічене зниження вмісту 

леггемоглобіну в бульбочках сочевиці у порівнянні з попередньою фазою. 

Бульбочки поступово втрачали рожеве забарвлення, форму, змінювалась їх 

структура, ймовірно це відбувалось через руйнування гемового ядра 

леггемоглобіну з перетворенням його у зелений пігмент холіглобін. 
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Важливим питанням залишається встановлення ефективності роботи 

симбіотичного апарату рослин з точки зору ідентифікації конкретних 

параметрів засвоєного азоту та його вкладу в формування урожайності посівів 

сочевиці (таблиця 4.6). 

 

Таблиця 4.6 

Винос, засвоєння з повітря та частка азоту у формуванні урожаю 

сочевиці залежно від варіантів досліду, середнє за 2018-2020 рр. 

Іноку-
ляція 

насіння 

Внесення в 
зону рядка 

Позакореневе 
підживлення 

Винос 
азоту з 
біома-
сою, 
кг/га 

Винос 
азоту 
з уро-
жаєм, 
кг/га 

Засво-
єно 

азоту 
з пові-

тря, 
кг/га 

Частка 
азоту у 
форму-

ванні бі-
омаси, 

% 

Частка 
азоту у 
форму-
ванні 

урожаю, 
% 

 

 

Без іно-
куляції 

Контроль (без 
внесення) 

Без піджив-
лення 93,5 75,0 7,1 7,5 9,4 

 

Альга 600  101,6 81,5 9,2 9,1 11,3  

Поліміксобак-
терин 

Без піджив-
лення 113,7 91,2 9,6 8,4 10,5 

 

Альга 600  131,2 105,2 9,2 7,0 8,7  

Азогран Б (Біо-
фосфорин) 

Без піджив-
лення 117,6 94,3 8,8 7,5 9,3 

 

Альга 600  128,0 102,6 9,4 7,3 9,1  

Ризогу-
мін 

Контроль (без 
внесення) 

Без піджив-
лення 111,4 89,3 75,0 67,3 84,0 

 

Альга 600  117,8 94,5 84,3 71,5 89,2  

Поліміксобак-
терин 

Без піджив-
лення 130,5 104,6 82,7 63,4 79,1 

 

Альга 600  149,4 119,8 91,9 61,5 76,8  

Азогран Б (Біо-
фосфорин) 

Без піджив-
лення 126,9 101,8 80,7 63,6 79,3 

 

Альга 600  137,8 110,4 86,3 62,6 78,1  
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За результатами проведених досліджень визначено, що рослини 

сочевиці на формування біомаси засвоюють з ґрунту в середньому по досліду 

121,6 кг/га азоту, з них 97,5 кг/га витрачається на насіння. Відповідно лише 

24,1 кг/га повертається з соломою в ґрунт. Причому азот зафіксований в 

побічній продукції може більш активно втрачатись в процесі переробляння 

органічних решток мікроорганізмами ґрунту. 

Отже, винос азоту з біомасою та врожаєм насіння залежно від варіантів 

досліду визначався дією факторів впливу та обсягами формування рівні 

продуктивності посівів сочевиці – як реакції на дані фактори вирощування. 

На варіантах досліду без застосування інокуляції насіння рослини 

сочевиці засвоювали 7,1-9,6 кг/га азоту за рахунок симбіотичної азотфіксації з 

мікроорганізмами. Причому кращі обсяги засвоєння були на варіантах 

застосування фосфатмобілізуючих препаратів Поліміксобактерин та Азогран 

Б в поєднанні з позакореневим підживленням Альга 600.  

Однак, як бачимо з обсягів засвоєння рослинами сочевиці азоту на 

формування врожаю, відсутність видоспецифічних штамів азотфіксуючих 

мікроорганізмів в ґрунті та надія суто на аборигенні види дозволяє 

забезпечити заледве десяту частину потреби рослин в азоті. 

Інокуляція насіння Ризогуміном сприяла формуванню вищого рівня 

симбіотичної азотфіксації та як наслідок – рослини сочевиці накопичували 

75,0-91,9 кг/га азоту, що по суті забезпечувало потребу їх на 61,5-71,5 % на 

формування біомаси або ж 76,8-89,2 % на формування насіння. 

Досліджено, що хороші показники забезпечували варіанти 

комплексного застосування інокуляції насіння Ризогуміном, та застосування 

фосфатмобілізуючих препаратів Поліміксобактерин та Азогран Б в поєднанні 

з позакореневим підживленням Альга 600. Однак, контрольні варіанти за 

інокуляції на Ризогуміном мали кращі показники частки симбіотичного азоту 

в формуванні біомаси та урожаю насіння. Це пов’язане з тим, що за 

забезпечення рослин додатковим ресурсним потенціалом істотно 
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посилювались ростові процеси, та додаткову урожайність рослини сочевиці 

формували за рахунок поглинання азоту з ґрунту. 

Отже, потенціал симбіотичної азотфіксації посівів сочевиці отриманий 

нами в умовах Правобережної частини Лісостепу України, а зокрема – 

Уладово-Люлинецької станції не перевищує 92 кг/га азоту.  

 

Висновки за розділом 4: 

 

1. Інокуляція насіння Ризогуміном сприяла збільшенню кількості 

активних бульбочок в фазу бутонізації в 5,3 раз, в фазу цвітіння в 

4,5 раз а в фазу наливання бобів в 3,8 рази порівняно з контролем 

та зростанню активного симбіотичного потенціалу до рівня 90,8-

91,6 % від загального симбіотичного потенціалу. А кращі 

показники активного симбіотичного потенціалу були на варіантах 

інокуляції насіння Ризогуміном, та застосування 

фосфатмобілізуючих препаратів Поліміксобактерин та Азогран Б 

в поєднанні з позакореневим підживленням Альга 600. 

2. За результатами вивчення активного симбіотичного потенціалу 

посівів сочевиці встановлено, що кращі показники були на 

варіантах інокуляції насіння Ризогуміном, та застосування 

фосфатмобілізуючих препаратів Поліміксобактерин та Азогран Б 

в поєднанні з позакореневим підживленням Альга 600. Однак, 

інокуляція насіння Ризогуміном була вирішальним фактором 

отримання істотної переваги даного показника в порівнянні з не 

обробленими варіантами. Так, саме за інокуляції насіння 

Ризогуміном активний симбіотичний потенціал зростав до рівня 

88,6-92,4 % від загального симбіотичного потенціалу в розрізі 

вегетаційного періоду сочевиці та був вище в 6,03-10,34 раз в 

порівнянні з контролем. 
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3. Визначено, що в фазу цвітіння максимальний вміст 

леггемоглобіну в бульбочках сочевиці був за застосування 

Ризогуміну, внесення фосфатмобілізуючих препаратів 

Поліміксобактерин та Азогран Б в поєднанні з позакореневим 

підживленням Альга 600 – 5,58 та 5,50 мг/г сирої маси бульбочок. 

4. З’ясовано, що потенційно можливо отримати накопичення 

посівами сочевиці симбіотично фіксованого азоту на рівні 

92 кг/га, що забезпечує 61,5 % потреб рослин на формування 

біомаси та 76,8 5 на формування насіння. 

 

Основні результати досліджень висвітлено в працях: [130; 211; 128]. 
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РОЗДІЛ 5 

ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЧЕВИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ 

ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 

 

5.1. Показники елементів структури врожайності сочевиці 

 

Ріст рослин – важливий показник для дослідження. і перш за все, 

особливостей нагромадження ними вегетативної маси, формування кореневої 

системи, генеративних органів, а відтак і величини врожаю [89]. 

Залежно від сортових особливостей та умов вирощування одна рослина 

сочевиці утворює від одного до 3–4 однаково розвинених бокових пагонів, які, 

у свою чергу, розгалужуються на гілки другого, третього і наступних порядків. 

Кількість стебел на рослинах сочевиці була не однакова і залежала певною 

мірою від обробки насіння азотфіксуючими та фосфатмобілізуючими 

мікроорганізмами. 

Важливими показниками у структурі врожайності сочевиці на період 

вегетації є: висота рослини, кількість стебел та кількість бобів. Так, основні 

дані елементів структури врожаю сочевиці залежно від впливу варіантів 

досліду, за період вегетації, 2018 р. наведено в таблиці 5.1. 

Встановлено, що на дослідних ділянках варіантів  без інокуляції насіння 

азотфіксуючими мікроорганізмами висота рослин загалом змінювалась в 

межах 29,0-34,0 см. Застосування Поліміксобактерину та Біофосфорину 

сприяло загалом незначному зростанню висоти рослин до 32,5 та 31,5 см 

відповідно. А внесення на їх фоні Альга 600 дозволило отримати висоту 

рослин 35,6 та 34,0 см відповідно. 

Одержані дані показали, що інокуляція насіння позитивно вплинула на 

висоту рослин. Кращі результати за цими показниками були виявлені на фоні 

з обробленим насінням Ризогуміном у поєднанні з Азограном Б –  39,8 см та у 

поєднанні з Поліміксобактерином  – 39,9 см.  
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Таблиця 5.1 

Формування висоти рослин, загальної кількості стебел та кількості бобів 

на рослинах сочевиці залежно від впливу варіантів досліду у 2018 р. 

Інокуляція 

насіння 

Внесення в зону 

рядка 

Позакореневе 

підживлення 

Висота 

рослин, 

см 

Кількість 

стебел, 

шт./росл. 

Кількість 

бобів, шт. 

Без 

інокуляції 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 29,0 4,2 31,8 

Альга 600 32,0 4,2 31,2 

Поліміксобактерин Без підживлення 32,5 4,4 33,9 

Альга 600 35,6 4,4 33,0 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 31,5 4,5 32,7 

Альга 600 34,0 4,5 33,3 

Ризогумін Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 33,0 4,4 31,1 

Альга 600 37,0 4,4 32,0 

Поліміксобактерин Без підживлення 36,0 4,8 33,3 

Альга 600 39,9 4,8 33,7 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 37,0 4,7 32,2 

Альга 600 39,8 4,8 33,2 

НІР0,05 1,3 0,3 1,8 

 

Щодо закономірностей показника кількості стебел на одну рослину, то 

можна відзначити що застосування Ризогуміну в комплексі з використанням 

фосфатмобілізуючих препаратів сприяло підвищенню рівня ознаки з 4,2 до 4,8 

шт./рослину. Використання ж позакореневого підживлення Альга 600 

проводилось в фазу що уже не дозволяла змінити кількість стебел на рослині. 

Встановлено що взаємодії інокуляції азотфіксуючими та 

фосфатімобілізуючими мікроорганізмами виявились дещо іншими порівняно 

з попередньою ознакою. Так, найбільша кількість стебел була зафіксована у 
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варіанті за застосування інокуляції за поєднання з Ризогумін + 

Поліміксобактерин та Ризогумін – Біофосфорин – 4,8 та 4,8 відповідно. 

Що стосується зміни кількості бобів на рослину залежно від впливу 

досліджуваних факторів, то максимальні значення ознаки на варіанті 

застосування інокуляції насіння та внесення фосфатімобілізуючих 

мікроорганізмів  і Альга 600 були сформовані – Поліміксобактерину – 

33,7 шт./рослину, та  Біофосфорину – 33,2 шт./рослину. 

Дані висоти, загальної кількості стебел та бобів на рослинах сочевиці 

залежно від впливу варіантів досліду за 2019 рік наведено в таблиці 5.2. 

 

Таблиця 5.2 

Формування висоти рослин, загальної кількості стебел та кількості бобів 

на рослинах сочевиці залежно від впливу варіантів досліду у 2019 р. 

Інокуляція 

насіння 

Внесення в зону 

рядка 

Позакореневе 

підживлення 

Висота 

рослин, 

см 

Кількість 

стебел, 

шт./росл. 

Кількість 

бобів, шт. 

Без 

інокуляції 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 39,8 4,4 32,5 

Альга 600 42,0 4,4 32,5 

Поліміксобактерин Без підживлення 44,2 4,6 33,3 

Альга 600 46,7 4,6 33,1 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 43,8 4,7 33,4 

Альга 600 47,2 4,6 33,9 

Ризогумін Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 48,3 4,8 35,8 

Альга 600 50,0 4,8 36,9 

Поліміксобактерин Без підживлення 52,1 4,9 36,5 

Альга 600 55,6 4,9 35,7 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 52,0 5,0 35,4 

Альга 600 54,8 4,9 35,2 

НІР0,05 1,4 0,3 2,0 
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Відповідно на варіантах без інокуляції насіння азотфіксуючими 

мікроорганізмами висота рослин загалом була в межах 39,8-47,2 см. на 

варіантах без інокуляції насіння азотфіксуючими мікроорганізмами 

використання Поліміксобактерину та Біофосфорину сприяло зростанню 

висоти рослин до 44,2 та 43,8 см відповідно. А внесення на їх фоні Альга 600 

дозволило забезпечити формування висоти рослин на рівні 46,7 та 47,2 см 

відповідно. Кращі ж результати за цими показниками були виявлені на фоні з 

обробленим насінням Ризогуміном у поєднанні з Азограном Б –  54,8 см та у 

поєднанні з Поліміксобактерином  – 55,6 см.  

Також визначено, що застосування Ризогуміну в комплексі з 

використанням фосфатмобілізуючих препаратів сприяло підвищенню рівня 

формування кількості стебел з 4,8 до 5,0 шт./росл. А отже найбільша кількість 

стебел була у варіанті за застосування інокуляції за поєднання з Ризогумін + 

Поліміксобактерин та Ризогумін – Біофосфорин – 4,9 та 5,0 відповідно. 

А підрахунок особливостей зміни кількості бобів на рослину в 2019 році 

залежно від впливу досліджуваних факторів показує нам, що на варіанті 

застосування інокуляції насіння та внесення фосфатімобілізуючих 

мікроорганізмів і Альга 600 було сформовано – Поліміксобактерину – 

35,7 шт./рослину, та  Біофосфорину – 35,2 шт./рослину. 

Отримані показники загальної кількості бобів не відповідали 

максимальним значення ознаки в досліді, однак були близькими до них. А 

тому закономірності формування даної ознаки слід розглядати з точки зору 

утворення на рослині бобів з насінням. 

Дані елементів структури врожаю сочевиці залежно від впливу 

досліджуваних елементів технології за 2020 рік наведено в таблиці 5.3. 

За результатами вивчення елементів структури рослин сочевиці в 

даному році встановлено, що на варіантах без інокуляції, за використання 

Поліміксобактерину та Біофосфорину висота рослин зросла до 43,1 та 42,7 см 

відповідно порівняно з контролем – 38,4 см. також по аналогії з попередніми 

роками досліджень внесення на фоні цих препаратів Альга 600 дозволило 
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забезпечити висоту рослин на рівні 45,4 та 46,0 см відповідно. Відповідно 

кращі показники висоти були на фоні з обробленим насінням Ризогуміном у 

поєднанні з Азограном Б –  53,5 см та у поєднанні з Поліміксобактерином  – 

54,2 см.  

 

Таблиця 5.3 

Формування висоти рослин, загальної кількості стебел та кількості бобів 

на рослинах сочевиці залежно від впливу варіантів досліду у 2020 р. 

Інокуляція 

насіння 

Внесення в зону 

рядка 

Позакореневе 

підживлення 

Висота 

рослин, 

см 

Кількість 

стебел, 

шт./росл. 

Кількість 

бобів, шт. 

Без 

інокуляції 

Контроль 

(без внесення) 

Без підживлення 38,4 4,1 31,2 

Альга 600 41,1 4,0 30,9 

Поліміксобактерин Без підживлення 43,1 4,2 32,5 

Альга 600 45,4 4,3 32,2 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 42,7 4,4 32,1 

Альга 600 46,0 4,3 32,7 

Ризогумін Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 47,1 4,5 32,5 

Альга 600 49,0 4,5 33,5 

Поліміксобактерин Без підживлення 51,3 4,6 33,9 

Альга 600 54,2 4,7 33,8 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 51,2 4,7 32,9 

Альга 600 53,5 4,8 33,2 

НІР0,05 1,2 0,2 1,9 

 

Визначено, що аналогічно попереднім рокам досліджень, застосування 

Ризогуміну в комплексі з фосфатмобілізуючими препаратами сприяло 

незначному підвищенню кількості стебел з 4,5 до 4,7-4,8 шт./рослину. 

Аналіз закономірностей формування ознаки кількості бобів на рослину 

в 2020 році показав, що на варіанті застосування інокуляції насіння та 
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внесення Альга 600 і фосфатімобілізуючих мікроорганізмів – 

Поліміксобактерину утворювалось 33,8 шт., та  Біофосфорину – 33,2 шт. 

бобів, що було близько до максимуму ознаки, однак істотно не відрізнялось в 

межах похибки досліду. 

Отже, варто відмітити, що поєднання азотфіксуючих та 

фосфатмобілізуючих мікроорганізмів  і позакореневого застосування Альга 

600 позитивно вплинуло на формування ознаки збільшивши кількість вузлів 

порівняно з контрольним варіантом. 

Відповідно фактори впливу досліджувані нами в польовому 

експерименті: застосування інокуляції насіння, внесення фосфатмобілізуючих 

мікроорганізмів в рядки, позакореневе підживлення Альга 600 впливали на 

ріст та розвиток рослин, а зокрема на формування висоти рослин, загальної 

кількості стебел та загальної кількості бобів на рослинах сочевиці. 

Однак, слід приділити увагу і питанням визначення закономірностей 

формування рослинами врожаю є встановлення таких елементів структури як 

формування обнасінених бобів та накопичення маси насіння з розрахунку на 

одну рослину та маса 1000 насінин. 

Важливим питанням для сочевиці залишається обнасіненість бобів, адже 

не рідко формуються пусті боби, що призводить до додаткової витрати 

поживних речовин на формування стулок бобу, А тому, в найбільш насичений 

за потребою поживних речовин період рослини отримують додаткові 

непродуктивні потреби в запасних пластичних речовинах, що ймовірніше за 

все може знизити в тому числі й урожайність насіння. 

Показники кількості бобів з насінням на рослинах сочевиці залежно від 

впливу варіантів досліду наведено нами в таблиці 5.4. 

Отже, умови вегетаційного періоду та фактори впливу досліду впливали 

на зміну чисельності бобів на рослинах сочевиці що містили в собі насіння. 

Так, в середньому по досліду в  умовах 2018 року формувалось 

24,3 шт./рослину обнасінених боби, а в 2019 році їх було на 2,0 шт./рослину в 

2020 році на 1,1 шт./рослину більше.  



140 

 

Таблиця 5.4 

Кількість бобів з насінням на рослинах сочевиці залежно від впливу 

варіантів досліду, шт. 

Інокуляція 

насіння 

Внесення в зону 

рядка 

Позакореневе 

підживлення 

2018 2019 2020 Середнє  

Без 

інокуляції 

Контроль 

(без внесення) 

Без підживлення 22,5 23,5 23,1 23,0 

Альга 600 22,7 24,2 23,5 23,5 

Поліміксобактерин Без підживлення 24,3 24,4 24,4 24,4 

Альга 600 25,0 25,6 25,4 25,3 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 23,8 24,8 24,4 24,3 

Альга 600 24,9 25,9 25,5 25,4 

Ризогумін Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 22,6 26,6 24,7 24,6 

Альга 600 23,6 27,8 25,8 25,7 

Поліміксобактерин Без підживлення 25,2 28,2 26,8 26,7 

Альга 600 26,5 28,7 27,7 27,6 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 24,4 27,4 26,0 25,9 

Альга 600 25,8 27,9 26,9 26,9 

НІР0,05 1,5 1,7 1,5 1,3 

 

В процесі аналізування особливостей зміни кількостей обнасінених 

бобів на рослинах сочевиці визначено, що в середньому за роки досліджень на 

варіантах застосування інокуляції насіння за допомогою Ризогуміну кількість 

бобів з насінням утворювалась на 1,9 шт./рослину більше чим на контролі.  

Внесення фосфатмобілізуючих мікроорганізмів в зону рядка теж 

позитивно позначилось на формуванні кількості бобів. Так, за використання 

Поліміксобакрерину було отримано обнасінених бобів на 1,3-2,1 шт./рослину 

більше чим на відповідних контрольних варіантах, а за застосування 

Азограну Б  на 1,3-1,3 шт./рослину більше чим на контролі. 
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Застосування позакореневого підживлення стимулятором росту Альга 

600 позитивно вплинуло на формування даної ознаки і в порівнянні з 

контрольними варіантами досліду отримано бобів на 0,4-1,1 шт./рослину 

більше чим на контролі. 

Отже, за результатами проведених досліджень визначено, що на 

варіантах досліду з інокуляцією насіння Ризогуміном, та внесення 

фосфатімобілізуючих мікроорганізмів на основі Поліміксобактерину та 

позакореневого підживлення Альга 600 було отримано бобів 27,6 шт./рослину, 

а за використання аналогічних факторів досліду та внесення 

фосфатімобілізуючих мікроорганізмів на основі Біофосфорину – 

26,9 шт./рослину. 

Відповідно комплексне застосування факторів досліду: інокуляція 

насіння Ризогуміном, внесення в зону рядка фосфатімобілізуючих 

мікроорганізмів на основі Поліміксобактерину або Біофосфорину та 

позакореневого підживлення Альга 600 сприяло отриманню кращих значень 

обнасінення бобів сочевиці. 

Результати визначення частки впливу факторів відображено нами на 

рисунку 5.1. 

 

 
Рис. 5.1. Частка впливу факторів на кількість бобів з насінням 
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Отже, як свідчать дані проведеного дисперсійного аналізу, умови року 

(30 %) істотно впливають на формування частки обнасінених бобів сочевиці, 

а на другому місці розташовано за силою впливу фактор позакореневого 

підживлення рослин Альга 600 – 26 %. Разом з тим, вплив факторів досліду 

інокуляції насіння Ризогуміном та застосування фосфатмобілізуючих 

мікроорганізмів доволі високий і становить 20 % та 19 % відповідно. 

Маса насіння сочевиці залежить від факторів що сприяють росту та 

розвитку рослин продовж вегетації а також доволі істотно від чинників 

навколишнього середовища, що складаються на момент формування та 

достигання насіння (таблиця 5.5).  

 

Таблиця 5.5 

Формування маси насіння на рослинах сочевиці залежно від впливу 

варіантів досліду, г/рослину 

Інокуляція 

насіння 

Внесення в зону 

рядка 

Позакореневе 

підживлення 

2018 2019 2020 Середнє  

Без 

інокуляції 

Контроль 

(без внесення) 

Без підживлення 0,86 1,16 1,24 1,08 

Альга 600 0,83 1,15 1,21 1,06 

Поліміксобактерин Без підживлення 0,94 1,26 1,36 1,19 

Альга 600 1,09 1,36 1,50 1,31 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 0,97 1,34 1,43 1,25 

Альга 600 1,06 1,39 1,52 1,32 

Ризогумін Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 0,97 1,35 1,41 1,24 

Альга 600 0,93 1,28 1,38 1,20 

Поліміксобактерин Без підживлення 1,16 1,41 1,58 1,39 

Альга 600 1,25 1,55 1,66 1,49 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 1,13 1,40 1,55 1,36 

Альга 600 1,24 1,43 1,62 1,43 

НІР0,05 0,10 0,12 0,12 0,11 
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Визначено, що в середньому по досліду з розрахунку на одну рослину 

формувалась маса насіння 1,28 г/рослину, тоді як кращі показники були 

визначені в 2019 (1,34 г/рослину) та в 2020 (1,45 г/рослину) роках. 

Якщо проаналізувати особливості зміни маси насіння отриманої з однієї 

рослини сочевиці, то в середньому за роки досліджень на варіантах 

застосування інокуляції насіння за допомогою Ризогуміну формувалось на 

0,15 г/рослину більша маса чим на контролі.  

Застосування фосфатмобілізуючих мікроорганізмів за внесення їх в зону 

рядка теж позитивно позначилось на формуванні маси насіння з рослини. Так, 

за внесення Поліміксобакрерину нами було зафіксовано масу насіння на 0,10-

0,14 г/рослину більшу чим на контрольних варіантах, а за використання 

Азограну  Б на 0,13-0,16 г/рослину більше чим на контролі. 

Внесення позакореневого підживлення стимулятором росту Альга 600 

позитивно вплинуло на формування даної ознаки лише на варіантах 

комплексного застосування з фосфатмобілізуючими мікроорганізмами за 

внесення їх в зону рядка. При цьому в порівнянні з контрольними варіантами 

досліду отримано масу насіння з рослини  на 0,07-0,13 г/рослину більше чим 

на контролі. 

Можна стверджувати, що за результатами проведених досліджень 

встановлено, що на варіантах досліду з інокуляцією насіння Ризогуміном, та 

внесення фосфатімобілізуючих мікроорганізмів на основі Поліміксобактерину 

та позакореневого підживлення Альга 600 було отримано середньобагаторічні 

значення маси насінин з рослини 1,49 г/рослину, а за аналогічних факторів 

досліду та внесення фосфатімобілізуючих мікроорганізмів на основі 

Біофосфорину – 1,43 г/рослину. 

А отже, досліджено, що комплексне застосування факторів досліду: 

інокуляція насіння Ризогуміну, внесення в зону рядка фосфатімобілізуючих 

мікроорганізмів на основі Поліміксобактерину або Біофосфорину та 

позакореневого підживлення Альга 600 сприяло отриманню кращих 

показників маси насіння з однієї рослини сочевиці. 
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Показники формування маси 1000 насінин сочевиці залежно від впливу 

варіантів досліду наведено нами в таблиці 5.5. 

 

Таблиця 5.6 

Маса 1000 насінин на рослинах сочевиці залежно від впливу варіантів 

досліду, г 

Інокуляція 

насіння 

Внесення в зону 

рядка 

Позакореневе 

підживлення 

2018 2019 2020 Середнє  

Без 

інокуляції 

Контроль 

(без внесення) 

Без підживлення 63,5 64,1 65,4 64,3 

Альга 600 63,6 64,3 65,5 64,5 

Поліміксобактерин Без підживлення 63,8 64,7 66,0 64,8 

Альга 600 64,0 65,1 66,3 65,1 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 63,6 64,7 65,9 64,7 

Альга 600 63,9 65,0 66,2 65,0 

Ризогумін Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 66,0 66,7 68,0 66,9 

Альга 600 66,1 66,9 68,1 67,0 

Поліміксобактерин Без підживлення 66,4 67,3 68,6 67,4 

Альга 600 66,6 67,7 69,0 67,7 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 66,1 67,3 68,5 67,3 

Альга 600 66,5 67,6 68,8 67,6 

НІР0,05 1,7 2,0 2,1 1,9 

 

За результатами проведених досліджень визначено, що маса тисячі 

насінин для рослин сочевиці здебільшого сортоспецифічний показник і в 

середньому по досліду вона була 66,0 г з незначними відхиленнями в межах 

різних факторів впливу. 

Передусім хочеться відмітити, що значний вклад в формування ознаки 

вносили саме фактори довготривалого поліпшення фізіологічного стану 

рослин, такі як інокуляція насіння Ризогуміном та застосування 

фосфатмобілізуючих препаратів. 
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Так, визначено, що за позакореневого підживлення Альга 600 

відхилення маси 1000 насінин до контрольного варіанту складали в 

середньому 0,1-0,3  г. 

За інокуляції насіння Ризогуміном створювались хороші умови для 

росту і розвитку рослин сочевиці, а тому маса 1000 насінин була на 2,6 г 

вищою в порівнянні з варіантами без інокуляції насіння. 

Також внесення фосфатмобілізуючих мікроорганізмів позитивно 

позначилось на формуванні маси 1000, яка була на 0,4-0,5 г вищою варіантів 

без застосування даних препаратів. Хоча кращі значення маси 1000 

забезпечувало комплексне застосування факторів досліду. 

 

5.2. Врожайність сочевиці залежно від інокуляція насіння та 

позакореневого підживлення стимулятором росту 

 

Здатність фіксувати атмосферний азот за допомогою бульбочкових 

бактерій та використовувати його в процесі синтезу амінокислот та білків є 

важливою властивістю бобових культур [92; 94]. 

Одним із дієвих заходів підвищення врожайності сочевиці є 

передпосівна інокуляція насіння азотфіксуючими та фосфатмобілізуючими 

мікроорганізмами у поєднанні з регулятором росту та визначення найкращого 

поєднання цих варіантів обробки.  

Врожайність рослин визначали суцільно по ділянках у трьох 

повтореннях. Дані врожайності сочевиці залежно від впливу інокуляції 

насіння азотфіксуючими та фосфатімобілізуючими мікроорганізмами та 

позакореневого підживлення стимулятором росту наведені в таблиці 5.7. 

Внесення препарату Альга 600 у період бутонізації сприяло посиленому 

гілкуванні рослин сочевиці, розвитку більшої кількості квіток, покращило 

запилення рослин а також покращило рівномірність утворення бобів. Як 

наслідок показники урожайності сочевиці за застосування даного препарату 

були вищими по усіх варіантах досліду. 



146 

З використанням регулятора росту кращі показники були зафіксовані у 

дослідах з використанням азотфіксуючих мікроорганізмів (Ризобофіт) у 

поєднанні з регулятором росту Альга 600 (1,63 та 2,17 т/га відповідно). 

При обробці насіння азотфіксуючими мікроорганізмами (Ризогумін) та 

фосфатмобілізуючими бактеріями (Поліміксобактерин та Біофосфорин ) 

врожайність сочевиці суттєво зростала. Так, на дослідних ділянках у варіантах 

з Ризогумін + Азогран Б спостерігалася врожайність – 1,32 та 1,86 т/га, а у 

поєднанні Ризогумін + Азогран Б + стимулятор росту Альга 600 врожайність 

сочевиці становила – 1,48 та 2,00 т/га відповідно. 

 

Таблиця 5.7 

Врожайність сочевиці залежно від інокуляція насіння та позакореневого 

підживлення стимулятором росту, т/га 

Інокуляція 

насіння 

Внесення в зону 

рядка 

Позакореневе 

підживлення 

2018 2019 2020 

Без 

інокуляції 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 0,92 1,43 1,46 

Альга 600 1,00 1,56 1,58 

Поліміксобакте

рин 

Без підживлення 1,16 1,70 1,78 

Альга 600 1,38 1,92 2,05 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 1,19 1,75 1,85 

Альга 600 1,33 1,87 2,02 

Ризогумін Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 1,13 1,68 1,73 

Альга 600 1,19 1,75 1,86 

Поліміксобакте

рин 

Без підживлення 1,37 1,91 2,04 

Альга 600 1,63 2,17 2,29 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 1,32 1,86 1,99 

Альга 600 1,48 2,00 2,14 

НІР0,05 0,12 0,14 0,12 
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В 2020 році на контрольних варіантах без обробки рослин 

досліджуваними заходами впливу урожайність склала 1,34 т/га, що більше 

порівняно з минулим роком на 0,03 т/га. Загалом же по досліду, середні 

значення урожайності насіння сочевиці в 2018 році становили 1,26 т/га, в 2019 

– 1,80 т/га, а в 2020 році – 1,90 т/га. Отримана урожайність додатково 

підтверджує аналіз погодних умов вирощування – щодо оптимальності 

факторів для росту та розвитку сочевиці якраз в 2020 році. 

Результати визначення частки впливу факторів на формування 

урожайності сочевиці наведено на рисунку 5.2. 

 

 
Рис. 5.2. Частка впливу факторів на урожайність сочевиці 
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підживлення та застосування фосфатмобілізуючих мікроорганізмів визначає 

рівень урожайності на 18 та 14 %. 

Виходячи з отриманих даних можна зробити висновки, що інокуляція 

насіння азотфіксуючими мікроорганізмами та застосування в зону рядка 

фосфат мобілізуючих бактерій дає приріст врожайності у порівнянні з 

контролем. 

 

5.3. Якість сочевиці залежно від інокуляція насіння та 

позакореневого підживлення стимулятором росту 

 

Сочевиця культура насіння якої з давніх давен використовується 

людиною в харчуванні, перш за все як джерело білка. Причому саме за його 

вмістом культура краща а ніж традиційно використовувані в харчовій 

промисловості бобові культури такі як горох та квасоля. Також в насінні 

найменше серед усіх зернобобових присутні інгібітори травлення [181]. 

Насіння сочевиці доволі багате на мікроелементний склад (заліза – 

96 мг/кг, цинку – 32 мг/кг, мангану – 14 та міді 9 мг/кг) а також в ста грамах 

насіння сочевиці в середньому міститься  0,33 мг рибофлавіну  та 1,3 мг 

ніацину. Також в насінні сочевиці є присутніми такі незамінні амінокислоти 

як лізин, триптофан, валін, аргінін, лейцин [182]. 

Крім того що у насінні сочевиці зазвичай є 23-36 % білка вміст 

вуглеводів складає 48-54 %, жиру 0,6-2,2 % та мінеральних речовин 2,2-4,2 %. 

Мінімальний вміст жирів в насінні, порівняно з іншими бобовими культурами, 

сприяє активному використанню сочевиці для приготування страв дієтичного 

харчування [4].  

Значний вклад у початкове формування вмісту сирого протеїну, 

крохмалю, клітковини та інших якісних ознак насіння сочевиці вносить 

генетична природа сорту спланована селекціонером. Однак, в умовах 

реального виробництва ці ознаки можуть змінюватись залежно від 

застосовуваних елементів технології вирощування як в кращий бік так і в 
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сторону їх погіршення.  А тому важливим питанням вивчення ефективності 

пропонованих нами елементів технології є визначення основних показників 

якості насіння сочевиці [57].  

Показники що характеризують якість сочевиці залежно від інокуляція 

насіння та позакореневого підживлення стимулятором росту в середньому за 

2018-2020 рр. подані в таблиці 5.8. 

 

Таблиця 5.8 

Якість сочевиці залежно від інокуляція насіння та позакореневого 

підживлення стимулятором росту, середнє за 2018-2020 рр. 

Інокуляці
я насіння 

Внесення в 
зону рядка 

Позакореневе 
підживлення 

Сирий  
протеї
н, % 

Загальни
й  азот, 

% 

Вміст  
крохмал

ю в 
абсолютн

о сухій 
речовині, 

% 

Вміст  
сирої 

клітковин
и, % 

Без 
інокуляці
ї 

Контроль (без 
внесення) 

Без 
підживлення 27,2 4,36 53,4 3,32 

Альга 600 27,8 4,46 54,0 3,36 

Поліміксобакте
рин 

Без 
підживлення 27,5 4,41 53,7 3,33 

Альга 600 27,6 4,42 54,1 3,37 

Азогран Б 
(Біофосфорин) 

Без 
підживлення 27,5 4,41 53,5 3,35 

Альга 600 27,7 4,44 54,0 3,38 

Ризогумі
н 

Контроль (без 
внесення) 

Без 
підживлення 28,4 4,55 54,1 3,34 

Альга 600 28,7 4,60 54,3 3,35 

Поліміксобакте
рин 

Без 
підживлення 28,9 4,63 54,3 3,36 

Альга 600 29,2 4,68 54,5 3,37 

Азогран Б 
(Біофосфорин) 

Без 
підживлення 28,9 4,63 54,3 3,35 

Альга 600 29,2 4,68 54,5 3,38 
НІР0,05 0,8 0,31 1,2 0,22 
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В середньому по досліду сорт сочевиці Антоніна в умовах Уладово-

Люлинецької ДСС накопичував в насінні 28,2 % сирого протеїну, 4,5 % 

загального азоту, 54,1 % крохмалю в абсолютно сухій речовині та 3,4 % сирої 

клітковини.  

Застосування фосфатмобілізуючих мікроорганізмів не вплинуло на 

ефективність формування та накопичення в насінні сирого протеїну. Причому 

без інокуляції насіння навіть внесення позакореневого підживлення Альга 600 

показувало лише тенденційний рівень зростання значень. І це цілком 

закономірно, так як протеїни представлені амінокислотами сполученими 

пептидними зв’язками. В свою чергу амінокислоти одночасно містять аміно- 

та карбоксильну групи. 

А отже, в середньому по варіантах без інокуляції симбіотичними 

азотфіксаторами було отримано вміст сирого протеїну в насінні сочевиці 

27,6 %, а за інокуляції – на 1,3 % вищі значення. Причому  в випадку інокуляції 

насіння Ризогуміном ми спостерігали синергетичний ефект від комплексного 

застосування препаратів і в варіанті внесення Поліміксобактерину або 

Азограну Б в поєднанні з позакореневим підживленням Альга 600 вміст сирого 

протеїну та загального азоту був найвищим по досліду.  

Вміст крохмалю в різних варіантах досліду змінювався в межах 

граничних відхилень НІР0,05 і ми не спостерігали значного впливу на даний 

показник внесення фосфактмобілізуючих мікроорганізмів. Загалом же на 

варіантах без інокуляції вміст крохмалю був 53,8 %, а на варіантах 

застосування Ризогуміну – на 0,6 % вищим. Також неістотне зростання вмісту 

крохмалю на 0,1-0,2 % спостерігалось на цьому фоні за позакореневого 

підживлення Альга 600. А на фоні без інокуляції ефективність позакореневого 

підживлення Альга 600 була дещо кращою і прибавка вмісту крохмалю 

порівняно з непідживленими варіантами становила 0,4-0,6 %. Фактично 

оптимум застосування інших факторів зменшив частку впливу позакореневого 

підживлення. Що по суті є підтвердженням того, що позакореневі 



151 

підживлення є більш ефективними в випадку нестачі факторів а при оптимумі 

живлення рослин вони втрачають свою актуальність. 

Вміст сирої клітковини в насінні сочевиці варіював з відхиленнями в 

межах похибки досліду та середнім значенням по досліду 3,4 %. 

 

 

Висновки до розділу 5: 

 

1. Досліджено, що інокуляція насіння позитивно вплинула на 

формування висоти рослин. Кращі результати, в середньому за роки 

досліджень, за цими показниками були виявлені на фоні з обробленим 

насінням Ризогуміном у поєднанні з Біофосфорином –  49,9 см та Азограном 

Б – 49,4 см за застосування позакореневого підживлення. На цих же варіантах 

була зафіксована й найбільша кількість стебел. 

2. Формування вищих рослин без зростання кількості вузлів 

негативно впливає на їх стійкість та спричиняє вже під час цвітіння-

формування бобів вилягання посівів. Досліджено, що поєднання 

азотфіксуючих та фосфатмобілізуючих мікроорганізмів і позакореневого 

застосування Альга 600 позитивно вплинуло на формування ознаки 

збільшивши кількість вузлів порівняно з контрольним варіантом з 23,0 шт. до 

25,7-27,6 шт. 

3. Вивчено, що комплексне застосування факторів досліду: 

інокуляція насіння Ризогуміну, внесення в зону рядка фосфатімобілізуючих 

мікроорганізмів на основі Поліміксобактерину або Біофосфорину та 

позакореневого підживлення Альга 600 сприяло отриманню кращих 

показників кількості бобів з насінинами та маси насіння з однієї рослини 

сочевиці. 

4. Досліджено, що за інокуляції насіння Ризогуміном створювались 

хороші умови для росту і розвитку рослин сочевиці, а тому маса 1000 насінин 

була на 2,6 г вищою в порівнянні з варіантами без інокуляції. А внесення 
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фосфатмобілізуючих мікроорганізмів позитивно позначилось на формуванні 

маси 1000, яка була на 0,4-0,5 г вищою варіантів без застосування даних 

препаратів. Причому найменш дієвим агрозаходом було застосування 

позакореневого підживлення Альга 600, за якого відхилення маси 1000 

насінин до контрольного варіанту складали в середньому 0,1-0,3  г. 

5. Встановлено, що врожайність сочевиці істотно залежить від 

застосування досліджуваних факторів. Так, в середньому за роки досліджень, 

найбільша врожайність була у варіантах інокуляції препаратом Ризогумін та 

застосування фосфатімобілізуючих – Поліміксобактерин + регулятора росту 

Альга 600 – 2,03 т/га та інокуляції азот фіксуючими мікроорганізмами + 

Азогран Б  + Альга 600 – 1,87 т/га. Найменша врожайність визначена у 

варіантах без застосування досліджуваних нами агрозаходів. 

6. Досліджено, що в за інокуляції насіння Ризогуміном та внесення 

Поліміксобактерину або Азограну Б в поєднанні з позакореневим 

підживленням Альга 600 вміст сирого протеїну та загального азоту був 

найвищим по досліду – 29,2 %.  

7. Вміст крохмалю в насінні на контрольних варіантах становив 53,8 

%, а на варіантах застосування Ризогуміну – на 0,6 % вищим. Також неістотне 

зростання вмісту крохмалю на 0,1-0,2 % спостерігалось на цьому фоні за 

позакореневого підживлення Альга 600. А на фоні без інокуляції ефективність 

позакореневого підживлення Альга 600 була дещо кращою і прибавка вмісту 

крохмалю порівняно з непідживленими варіантами становила 0,4-0,6 %.  

 

Основні результати досліджень висвітлено в працях: [130; 131; 127]. 
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РОЗДІЛ 6 

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ВИРОЩУВАННЯ СОЧЕВИЦІ 
 

6.1. Технологія вирощування на дослідних ділянках 

 

Серед базових елементів технології вирощування не слід упускати 

важливість сорту, адже вітчизняні сорти сочевиці мають кращий генетичний 

потенціал адаптивності до наших агроекологічних умов вирощування. Так, за 

застосування високоякісного насіння врожайність сочевиці може бути на рівні 

1,6–2,0 т/га [67]. 

Рівень урожаю також суттєво залежить і від якісного виконання 

основних елементів технології вирощування та правильного підбору їх в плані 

нівелювання стресів рослин, спричинених впливом несприятливих біотичних 

і абіотичних чинників [21]. 

Значний вплив на зниження врожайності та якості насіння має здатність 

рослин до вилягання. Даний фактор може призвести до недобору врожаю на 

80 %. А придатність до механічного збирання в сочевиці також значно 

залежить від погодних умов [154]. 

Високі урожаї сочевиці можна одержати лише при забезпеченні рослини 

всіма необхідними елементами живлення та іншими факторами, що сприяють  

оптимальному перебігу життєвих процесів. А тому практичне одержання 

високих урожаїв сочевиці забезпечується системою заходів, що орієнтовані на 

створення умов для повноцінного росту й розвитку рослин [8]. 

Підготовку до вирощування сочевиці фактично починали одразу після 

збирання попередника. В нашому випадку це була озима пшениця, однак 

кращими попередниками для неї є усі сільськогосподарські культури. 

Одразу після збирання пшениці було виконане лущення стерні, а на 

початку вересня – зяблева оранка. Навесні уже проводили операції з закриття 

вологи та передпосівного обробітку ґрунту.  
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Перед сівбою застосовували мінеральне добриво Суперагро, вартість 

якого становила 880 грн./га. А для убезпечення сходів від хвороб, особливо 

кореневих гнилей, та інших хвороб що передаються з насінням, проводили 

передпосівне протруювання насіння за допомогою Вітавакс 200 ФФ, в.с.к. 

(таблиця 6.1). 

 

Таблиця 6.1 

Витрати на технологію вирощування сочевиці (за цінами 2020 року) 

Виробничі витрати: 

при урожайності-
2,0 т/га 

при урожайності-3,0 
т/га 

кі
ль

кі
ст

ь 

ці
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од
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иц
ю

, г
рн
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ть
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ь 

ці
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од
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о,

 
гр

н  

Насіння кг 40,0 35,0 1400,0 40,0 35,0 1400,0 
Міндобриво: суперагро кг 100,0 8,8 880,0 100,0 8,8 880,0 
Засоби захисту рослин:         
протруювач: Вітавакс 200 

ФФ, л 0,7 408,0 285,6 0,7 408,0 285,6 
гербіцид: Базагран М л 3,0 250,0 750,0 3,0 250,0 750,0 

інсектицид: Бі-58 новий л 1,0 302,0 302,0 1,0 302,0 302,0 
Пальне кг 40,0 23,0 920,0 47,0 23,0 1081,0 
Мастило     140,0   156,0 
Ремонт     485,0   502,0 
Загально-виробничі 
витрати та інші   

  780,0   786,0 
Амортизація     512,0   525,0 
Заробітна плата:         
механізовані роботи люд/год 8,0 200,0 1590,0 8,4 200,0 1680,0 
ручні роботи люд/год 2,3 120,0 270,0 2,6 120,0 312,0 
Орендна плата за землю     3200,0   3200,0 
Разом витрат на 1 га грн   11514,6   11859,6 
Собівартість 1 т грн   5757,3   3953,2 
Витрати на збут 1 т 
продукції грн 

  405,0   460,3 
Повна собівартість 1 т грн   6162,3   4413,5 
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Сівбу виконували за допомогою сівалки СКС 4-10 з врахуванням 

лабораторної схожості з розрахунку на отримання повних сходів 160 шт./м2 на 

глибину 4-6 см. 

Рослини сочевиці слабко конкурують з бур’янами, а крім того 

відрізняються значною чутливістю до гербіцидів та інших препаратів. А тому 

під час вегетації посіви сочевиці захищали за допомогою застосування 

препаратів з мінімальним впливом на культуру: гербіциду Базагран М, в.р. – 

750 грн. та інсектициду Бі-58 новий – 302 грн.  

На дослідних ділянках збирання врожаю сочевиці виконували за 

допомогою комбайну Сампо 500. Однак, для цих цілей підходять переважна 

більшість сучасних комбайнів.  

В технології вирощування сочевиці багато витрат пов’язаних з 

забезпеченням виробничого процесу, а не тільки з затратами на безпосередню 

обробку рослин інсектицидом чи підживлення. Так, за технології вирощування 

орієнтованої на отримання 2,0 т/га насіння витрати на пальне, мастило, ремонт 

та амортизацію були відповідно: 920 грн., 140 грн., 485 грн. та 512 грн., а за 

урожайності 3,0 т/га: 1081 грн., 156 грн., 502 грн. та 525 грн. 

Якщо вираховувати сумарні витрати на вирощування сочевиці на площі 

одного гектара, то за урожайності культури в 2,0 т/га вони складатимуть 

11514,6 грн/га, а за урожайності 3,0 т/га відповідно 11859,6 грн./га.  

Відповідно вартість виробництва однієї тони сочевиці за урожайності 

2,0 т/га складатиме 5757,3 грн., а при урожайності 3,0 т/га становитиме 

3953,2 грн. Враховуючи також витрати необхідні для того щоб провести 

реалізацію продукції (вивантаження зі складу, транспортування транспортним 

засобом до елеватора, тощо) повна собівартість однієї тони сочевиці 

становитиме – 6162,3 грн. при урожайності 2,0 т/га та 4413,5 грн. за рівня 

урожайності 3,0 т/га. 

Отже, вирощування сочевиці потребує певного рівня технічних 

можливостей та фінансових витрат, однак загалом можливе для господарств 

як фермерського рівня так і крупних агрохолдингів. Адже застосовуються 
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прості технічні засоби, незначні дози добрив та відомі і дешеві препарати 

захисту рослин від бур’янів шкідників та хвороб. Сочевиця потребує незначної 

кількості ручної праці виключно на допоміжних етапах: навантаження-

розвантаження, а не догляду за посівами. 

 

 

6.2. Економічна та енергетична оцінка елементів технології 

вирощування сочевиці 

 

Вирощування будь-яких сільськогосподарських культур, в тому числі й 

сочевиці потребує встановлення економічної ефективності технології, що по 

суті є основою беззбиткового виробництва [13].  

Відповідно використання високоефективних елементів технології 

вирощування які забезпечують значне зменшення собівартості отримуваної 

продукції та поліпшення рентабельності виробництва є основою беззбиткової 

технології вирощування. Адже власне від рентабельності виробництва 

залежить ефективна експлуатація природних, економічних і організаційно-

господарських факторів виробництва. Так як сучасним рушієм економіки є 

утримання  високоприбуткових сільськогосподарських виробництв [57].  

Загалом же значна інтенсифікація вирощування сочевиці в світі 

відбулася у 2009–2018 роках. У цей період середня урожайність сочевиці 

перетнула позначку 1,0 т/га і коливання рівня продуктивності відбувалися вже 

в межах 1,04–1,28 т/га. Максимальні показники середньої урожайності були 

отримані в 2013 і 2016 роках – 1,28 та 1,20 т/га, відповідно [130; 182].  

Починаючи з 2018 року найвищі показники врожайності сочевиці були 

в Китаї, Новій Зеландії й Єгипті, найбільші площі вирощування в Індії, Канаді, 

Казахстані й США, а максимальні валові збори отримано в Канаді, Індії, США, 

Туреччині та Австралії [183]. 

В Україні сочевицю сіють поки що на невеликих площах у Вінницькій, 

Полтавській, Харківській, Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, 
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Сумській, Вінницькій, Тернопільській, Одеській, Хмельницькій областях. У 

2018 р. нею засіяли 28 тис. га і зібрали 35,6 тис. т зерна. Завдяки 

вдосконаленню агротехніки в останні роки середня врожайність зерна зросла 

до 1,7-2,2 т/га, а окремі господарства збирають по 2,0 – 3,0 т/га. 

Для вивчення усіх факторів економічного впливу на технологію 

вирощування сочевиці в умовах Правобережного Лісостепу України 

проводилась систематична робота, яка полягала в складанні технологічних 

карт вирощування сочевиці з врахуванням усіх витрат в грошовому 

еквіваленті.  Відповідно до витрат включали не тільки вартість проведення 

операцій з обробітку ґрунту, сівби, догляду та збирання посівів сочевиці а й 

також визначали вартість насіння, засобів захисту, паливно-мастильних 

матеріалів, ремонтів та амортизації техніки, вартість людської праці, витрати 

на оренду землі та продаж насіння сочевиці.  Відповідно до проведених нами 

розрахунків загальні витрати на вирощування одного гектару сочевиці за 

урожайності 2,0 т/га склали 11,5, а за урожайності 3,0 т/га – 11,8 тис. грн./га. 

Відповідно в подальшому на базову технологію вирощування сочевиці 

ми накладали варіанти застосування інокуляції насіння Ризогуміном та 

внесення в міжряддя фосфатмобілізуючих препаратів Поліміксобактерин та 

Азогран Б і в позакореневого підживлення рослин сочевиці в фазу бутонізації 

Альга 600. Причому враховували не тільки вартість самих препаратів а й 

необхідні витрати для їх застосування. 

Ціну насіння сочевиці, за яку можна продати його на харчові цілі 

визначали в межах 2020-21 маркетингового року по загальнодоступних 

інформаційних ресурсах. Так, аналіз закупівельних цін партій зерна дозволив 

встановити що середня реалізаційна ціна однієї тони сочевиці становить 

20000 грн. 

Економічна ефективність вирощування сочевиці в залежності від впливу 

факторів технології вирощування: інокуляції насіння, застосування 

фосфатмобілізуючих мікроорганізмів та позакореневого підживлення 

наведена в таблиці 6.2. 
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Таблиця 6.2 

Економічна ефективність вирощування сочевиці в залежності від 

впливу факторів досліду, середнє за 2018–2020 рр. 

Інокуляція 

насіння 

Внесення в зону 

рядка 

Позакореневе 

підживлення 

У
ро
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рн
./г
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Без 

інокуляції 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 1,27 11,51 25,40 9,07 13,89 

Альга 600 1,38 11,77 27,60 8,53 15,83 

Поліміксобактерин 
Без підживлення 1,55 11,57 30,91 7,49 19,34 

Альга 600 1,78 11,83 35,66 6,63 23,83 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 1,60 11,56 31,95 7,24 20,39 

Альга 600 1,74 11,82 34,78 6,80 22,96 

Ризогумін 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 1,51 11,63 30,29 7,68 18,65 

Альга 600 1,60 11,89 32,03 7,43 20,13 

Поліміксобактерин 
Без підживлення 1,77 11,69 35,46 6,59 23,76 

Альга 600 2,03 11,95 40,59 5,89 28,64 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 1,72 11,68 34,50 6,77 22,82 

Альга 600 1,87 11,94 37,44 6,38 25,50 

 

 

Як показують результати економічних розрахунків витрат на 

вирощування сочевиці на гектарній площі навіть з врахуванням застосування 
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додаткових агрозаходів не перевищують 12 тис. грн./га. Причому максимальні 

витрати були у варіанті застосування інокуляції насіння, позакореневого 

підживлення Альга 600 та внесення Поліміксобактерину – 11,95 тис. грн./га та 

Азограну Б – 11,94 тис. грн./га відповідно.  

Хороший рівень продуктивності рослин в досліді та висока закупівельна 

вартість насіння сочевиці сприяли формуванню значних показників вартості 

отриманої продукції. Так, на контрольних варіантах отримано 25,40 тис. 

грн./га, а кращими були варіанти комплексного застосування Ризогуміну, 

Поліміксобактерину та Альга 600 – 40,59 тис. грн./га. На другому місці по 

вартості отриманої продукції був варіант внесення Ризогуміну, Азограну Б та 

Альга 600 – 37,44 тис. грн./га. 

Мінімальні параметри собівартості продукції були отримані нами на 

варіанті застосування Ризогуміну, Поліміксобактерину та Альга 600 – 

5,89 тис. грн./т, коли на чистому контрольному варіанті отримано значення 

9,07 тис. грн./т. 

Відповідно витрати на технологію та вартість отриманого врожаю 

внесли вклад у формування прибутку від вирощування сочевиці за різних 

варіантів досліду. Так, у варіанті застосування інокуляції насіння 

Ризогуміном, внесення фосфатмобілізуючих мікроорганізмів на базі 

поліміксобактерину та позакореневого підживлення рослин Альга 600 

отримано прибуток 28,64 тис. грн/га, а на другому місці по ефективності був 

варіант застосування Ризогуміну, Азограну Б та Альга 600 – 25,50 тис. грн./га. 

Важливим питанням є встановлення енергетичної ефективності 

вирощування сочевиці, адже економічна ефективність не завжди може 

відобразити реальний стан справ. Адже економічна ситуація в формі попиту 

на насіння сочевиці, вартості використовуваних добрив та інших елементів 

технології змінюється щорічно, а енергетичні витрати на технологію 

вирощування стабільні і залежать лише від елементів технології та обсягу 

застосовуваних видів енергії, використовуваних добрив, робіт по догляду за 

рослинами, тощо. 
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Дані розрахунку енергетичної ефективності вирощування сочевиці в 

залежності від впливу факторів наведені в таблиці 6.3. 

 

Таблиця 6.3 

Енергетична  ефективність вирощування сочевиці в залежності від 

впливу факторів досліду, середнє за 2018–2020 рр. 

Інокуляція 

насіння 

Внесення в зону рядка Позакореневе 

підживлення 
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ті
 (К

ее
) 

Без інокуляції 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 21,3 23,9 1,12 

Альга 600 21,5 26,0 1,21 

Поліміксобактерин 
Без підживлення 21,6 29,2 1,35 

Альга 600 21,8 33,5 1,54 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 21,6 30,1 1,39 

Альга 600 21,8 32,7 1,50 

Ризогумін 

Контроль (без 

внесення) 

Без підживлення 21,5 28,4 1,32 

Альга 600 21,7 30,1 1,39 

Поліміксобактерин 
Без підживлення 21,8 33,3 1,53 

Альга 600 22,0 38,2 1,74 

Азогран Б 

(Біофосфорин) 

Без підживлення 21,8 32,3 1,48 

Альга 600 22,0 35,2 1,60 
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Відповідно енергетичну ефективність розраховували згідно аналізу 

технологічних карт вирощування методом підрахунків витрат енергії на 

застосовувані агротехнічні операції з перерахунком одиницю площі. Також 

визначали енергоємність одиниці врожаю та як наслідок визначали коефіцієнт 

енергетичної ефективності (Кее), який є співвідношенням виходу енергії з 

урожаєм до витраченої на вирощування сочевиці. 

Застосування елементів технології вирощування сочевиці 

досліджуваних нами передбачало незначні витрати енергії на проведення 

заходів обробітку, а тому на контрольному варіанті нами було визначено 

затрати на рівні 21,3 ГДж/га, а максимум впливу з використанням інокуляції 

насіння, внесенням фосфатмобілізуючих мікроорганізмів в зону рядка та 

позакореневим підживленням рослин характеризувався витратами енергії на 

рівні 22,0 ГДж/га. 

А вихід енергії з урожаєм сочевиці залежав суто від ефективності 

застосовуваних агрозаходів та на мінімальних варіантах впливу (контроль) 

становив 23,9 ГДж/га, а за інокуляції насіння Ризогуміном, внесення 

фосфатмобілізуючих мікроорганізмів на базі Поліміксобактерину та 

позакореневого підживлення рослин Альга 600 – 38,2 ГДж/га, а на варіанті 

застосування Ризогуміну, Азограну Б та Альга 600 – 35,2 ГДж/га. 

Отримані закономірності вплинули й на формування коефіцієнтів 

енергетичної ефективності вирощування сочевиці залежно від досліджуваних 

елементів технології. Адже, в одному випадку – збільшення кількості 

агротехнічних операцій призвело до зростання витрат, а в іншому – 

формування посівами вищого рівня продуктивності та власне й збору енергії з 

врожаєм. 

Як наслідок, встановлено, що на контрольному варіанті з мінімумом 

факторів додаткового впливу на рослини сочевиці коефіцієнт енергетичної 

ефективності становив 1,12, що було найнижчим значенням по досліду. Навіть 

суто застосування інокуляції насіння Ризогуміном, без додаткових заходів 

впливу, дозволило отримати Кее на рівні 1,32, що відповідало кращим 
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значенням в порівнянні з використанням лише позакореневого підживлення 

рослин сочевиці.  

За результатами проведених досліджень визначено, що кращі показники 

коефіцієнта енергетичної ефективності посівів сочевиці були за комплексного 

застосування елементів, а саме: інокуляції насіння Ризогуміном, внесення 

фосфатмобілізуючих мікроорганізмів на базі Поліміксобактерину та 

позакореневого підживлення рослин Альга 600 – 1,74. А на другому місці за 

енергетичною ефективністю був варіант застосування інокуляції насіння 

Ризогуміном, внесення фосфатмобілізуючих мікроорганізмів на базі Азограну 

Б та позакореневого підживлення рослин Альга 600 – 1,60. 

Отже, застосування досліджуваних заходів впливу є ефективним не 

тільки з точки зору економічної складової отримання додаткової прибавки 

врожаю, а й в плані вивчення енергетичних еквівалентів. А тому використання 

простих і дешевих елементів технології вирощування за правильного 

поєднання факторів та умов досліду ефективний захід.  

Особливо це стосується способів раціонального підвищення природньої 

родючості за рахунок використання симбіозу рослин з мікроорганізмами та 

власне стимуляції ростових процесів рослин сочевиці за допомогою 

застосування регуляторів росту. 

 

Висновки за розділом 6: 

 

1. За результатами проведених досліджень встановлено, що 

максимальні витрати на  одиницю площі були за інокуляції 

насіння, позакореневого підживлення Альга 600 та внесення 

Поліміксобактерину – 11,95 тис. грн./га та Азограну Б – 11,94 тис. 

грн./га. На цих же варіантах було отримано кращі показники 

вартості отриманої продукції та мінімальні значення собівартості 

одиниці продукції – 5,89 тис. грн./т, та 9,07 тис. грн./т відповідно. 
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2. Визначено, що максимальні показники прибутку отримано на 

варіанті застосування інокуляції насіння Ризогуміном, внесення 

фосфатмобілізуючих мікроорганізмів на базі Поліміксобактерину 

та позакореневого підживлення рослин Альга 600 – 28,64 тис. 

грн/га, а на другому місці по ефективності був варіант 

застосування Ризогуміну, Азограну Б та Альга 600 – 25,50 тис. 

грн./га. 

3. Досліджено, що найвищий коефіцієнт енергетичної ефективності 

вирощування сочевиці 1,74 було отримано за застосування 

інокуляції насіння Ризогуміном, внесення фосфатмобілізуючих 

мікроорганізмів на базі Поліміксобактерину та позакореневого 

підживлення рослин Альга 600. 

 

Основні результати досліджень висвітлено в працях: [130]. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. У роботі висвітлено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у встановленні особливостей росту та 

розвитку сочевиці та розробці елементів технології її вирощування в умовах 

Правобережного Лісостепу України шляхом встановлення реакції рослин 

залежно від умов вегетаційного періоду, інокуляції насіння азотфіксуючими 

мікроорганізмами, внесення фосфатмобілізуючих препаратів та застосування 

комплексних мікродобрив.  

2. Досліджено що вегетаційний період сорту Антоніна за роки 

досліджень був 76 діб, а за комплексу впливу факторів: Ризогуміну з 

Поліміксобактерин або Азогран  та Альга 600  відбувалось подовження 

періоду вегетації сочевиці на 9 діб. Збільшення на 9 діб (на 11,8 %) активного 

часу накопичення фотосинтетично активної радіації в врожаї є серйозним 

фактором інтенсифікації технологій вирощування.  

3. Визначено, що на час повних сходів по досліду густота посівів була 

152,1 шт./м2, на час збирання – 128,5 шт./м2, що в цілому забезпечувало добрі 

параметри структури посівів та передумови до формування ними достатнього 

рівня продуктивності. А найбільший відсоток виживання рослин був на 

варіантах: застосування Поліміксобактерину та підживлення Альга 600, що на 

7,5 % було вище контрольного варіанту, а за умови застосування Азограну Б 

та підживлення Альга 600 переважання склало 6,3 % відповідно. 

4. Досліджено що в фазу цвітіння на варіанті інокуляції Ризогуміном, 

внесення Азограну Б та обробки Альга 600 рослини сочевиці сформували 

площу листя 40,3 тис. м2/га. А за застосування на фоні інокуляції насіння 

Ризогуміном фосфатмобілізуючого препарату Поліміксобактерин та Альга 

600 була сформована площа листя на рівні 39,9 тис. м2/га, о по суті достовірно 

не відрізняється від попереднього варіанту.  
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5. Досліджено, що в міжфазний період формування бобів – 

достигання  фотосинтетичний потенціал посівів сочевиці по досліду склав 

0,57 млн. м2/га, а кращі параметри формували варіанти інокуляції насіння 

Ризогуміном, внесення фосфатмобілізуючих мікроорганізмів на базі 

Поліміксобактерину або Азограну Б та позакореневого підживлення Альга 600 

– 0,65 млн. м2/га та 0,64 млн. м2/га відповідно. А отже, використання інокуляції 

насіння азотфіксуючими мікроорганізмами, внесення в зону рядка 

фосфатмобілізуючих мікроорганізмів та позакореневе підживлення рослин 

стимулятором росту сприяло формуванню кращих параметрів 

фотосинтетичного потенціалу рослин. 

6. Найбільша ефективність чистої продуктивності фотосинтезу 

рослин була в міжфазний період бутонізація – цвітіння, що проявлялось у 

накопиченні в середньому по досліду 3,78 г/добу/м2 сухої речовини. 

Аналогічно в період формування бобів – достигання показники чистої 

продуктивності фотосинтезу були на рівні 2,45 г/добу/м2 сухої речовини. 

Визначено, що на варіанті без інокуляції насіння та за внесення 

Поліміксобактерину або Азограну Б і позакореневого підживлення Альга 600 

отримано чисту продуктивність фотосинтезу 2,77 г/добу/м2 та 2,75 г/добу/м2 

відповідно. А за інокуляції насіння Ризогуміном та внесення 

Поліміксобактерину або Азограну Б і позакореневого підживлення Альга 600 

отримано чисту продуктивність фотосинтезу  2,61 г/добу/м2 та 2,45 г/добу/м2 

відповідно. 

7. Встановлено що за застосування інокуляції насіння Ризогуміном та 

внесення фосфатмобілізуючих препаратів та позакореневого підживлення 

Альга 600 винос елементів живлення був максимальним по досліду. За 

комбінації Ризогуміну, Поліміксобактерину та Альга 600 на формування 

врожаю потрібно було 119,8 кг/га азоту, 40,6 кг/га фосфору та 56,8 кг/га калію, 

а за внесення Ризогуміну, Азоргану Б та Альга 600 відповідно 110,5 кг/га 

азоту, 37,4 кг/га фосфору та 52,4 кг/га калію. 
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8. Визначено, що інокуляція насіння Ризогуміном сприяла 

збільшенню кількості активних бульбочок в фазу бутонізації в 5,3 раз, в фазу 

цвітіння в 4,5 раз а в фазу наливання бобів в 3,8 рази порівняно з контролем та 

зростанню активного симбіотичного потенціалу до рівня 90,8-91,6 % від 

загального симбіотичного потенціалу. А кращі показники активного 

симбіотичного потенціалу були на варіантах інокуляції насіння Ризогуміном, 

та застосування фосфатмобілізуючих препаратів Поліміксобактерин та 

Азогран Б в поєднанні з позакореневим підживленням Альга 600. Також в фазу 

цвітіння максимальний вміст леггемоглобіну в бульбочках сочевиці був за 

застосування Ризогуміну, внесення фосфатмобілізуючих препаратів 

Поліміксобактерин та Азогран Б в поєднанні з позакореневим підживленням 

Альга 600 – 5,58 та 5,50 мг/г сирої маси бульбочок. 

9. Встановлено, що вирішальним фактором формування активного 

симбіотичного потенціалу була інокуляція насіння Ризогуміном, що сприяла 

утворенню значень показника в 6,03-10,34 раз вище в порівнянні з контролем, 

в розрізі вегетаційного періоду сочевиці. Крім того, найбільш ефективним 

виявилось комплексне поєднання факторів досліду: інокуляції насіння 

Ризогуміном, та застосування фосфатмобілізуючих препаратів 

Поліміксобактерин та Азогран Б в поєднанні з позакореневим підживленням 

Альга 600. 

10. Застосування інокуляції насіння Ризогуміном сприяло отриманню 

рослинами сочевиці 92 кг/га біологічно фіксованого азоту. А відсутність 

інокуляції видо специфічними препаратами в надії на ефективний симбіоз з 

аборигенними видами не виправдала себе. Адже на таких варіантах рослини 

засвоювали 7,1-9,6 кг/га азоту, що складало 7,0-9,1 % від загальної потреби в 

цьому біогенному елементі живлення. Також було визначено що кращі 

показники симбіотичної азотфіксації спостерігались за варіантах 

комплексного застосування інокуляції насіння Ризогуміном, та застосування 

фосфатмобілізуючих препаратів Поліміксобактерин та Азогран Б в поєднанні 

з позакореневим підживленням Альга 600. 
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11. Досліджено, що кращі результати за висотою рослин були 

виявлені на фоні з обробленим насінням Ризогуміном у поєднанні з 

Біофосфорином –  49,9 см та Азограном Б – 49,4 см за застосування 

позакореневого підживлення. На цих же варіантах була зафіксована й 

найбільша кількість стебел та кількість вузлів зросла з 23,0 шт. до 25,7-

27,6 шт. відповідно. 

12. За результатами дослідження особливостей формування 

структури врожаю сочевиці встановлено, що комплексне застосування 

інокуляції насіння Ризогуміном, внесення в зону рядка фосфатімобілізуючих 

мікроорганізмів на основі Поліміксобактерину або Біофосфорину та 

позакореневого підживлення Альга 600 сприяло отриманню кращих 

показників кількості обнасінених бобів (27,6 та 26,9 шт./рослину) та маси 

насіння з однієї рослини (1,49 та 1,43 г/рослину). 

13. Досліджено, що  маса 1000 насінин сорт специфічна ознака на яку 

суттєво впливали фактори довготривалого поліпшення фізіологічного стану 

рослин, такі як інокуляція насіння Ризогуміном та застосування 

фосфатмобілізуючих препаратів. Так, за позакореневого підживлення Альга 

600 відхилення маси 1000 насінин до контрольного варіанту складали в 

середньому 0,1-0,3  г, в той же час як інокуляція насіння Ризогуміном сприяла 

формуванню на 2,6 г а внесення фосфатмобілізуючих мікроорганізмів на 0,4-

0,5 г більшої за контрольні значення маси 1000 насінин.  

14. Встановлено, що найбільша врожайність була у варіантах 

інокуляції препаратом Ризогумін та застосування фосфатімобілізуючих – 

Поліміксобактерин + регулятора росту Альга 600 – 2,03 т/га та інокуляції азот 

фіксуючими мікроорганізмами + Азогран Б  + Альга 600 – 1,87 т/га. Найбільш 

впливала на цей показник інокуляція насіння азотфіксуючими 

мікроорганізмами, що визначає на 35 % зміни рівень продуктивності культури. 

На другому місці розташовані умови вирощування, які на 31 % впливають на 

урожайність сочевиці, а позакореневе підживлення та застосування 
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фосфатмобілізуючих мікроорганізмів визначає рівень урожайності на 18 та 

14 %. 

15. Досліджено, що в за інокуляції насіння Ризогуміном та внесення 

Поліміксобактерину або Азограну Б в поєднанні з позакореневим 

підживленням Альга 600 вміст сирого протеїну та загального азоту був 

найвищим по досліду – 29,2 %. А вміст крохмалю в насінні на контрольних 

варіантах становив 53,8 %, а на варіантах застосування Ризогуміну – на 0,6 % 

вищим. Також неістотне зростання вмісту крохмалю на 0,1-0,2 % 

спостерігалось на цьому фоні за позакореневого підживлення Альга 600. А на 

фоні без інокуляції ефективність позакореневого підживлення Альга 600 була 

дещо кращою і прибавка вмісту крохмалю порівняно з непідживленими 

варіантами становила 0,4-0,6 %.  

16. Встановлено, що максимальні показники прибутку отримано на 

варіанті застосування інокуляції насіння Ризогуміном, внесення 

фосфатмобілізуючих мікроорганізмів на базі Поліміксобактерину та 

позакореневого підживлення рослин Альга 600 – 28,64 тис. грн/га, а на 

другому місці по ефективності був варіант застосування Ризогуміну, Азограну 

Б та Альга 600 – 25,50 тис. грн./га. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

Для одержання стабільної та високої продуктивності сочевиці в умовах 

Правобережного Лісостепу України рекомендуємо застосовувати у комплексі 

такі елементи технології вирощування:  

• проводити інокуляцію насіння азотфіксуючими 

мікроорганізмами на основі Ризогуміну (200 мл/га); 

• вносити фосфатмобілізуючі препарати Поліміксобактерин 

(150 мл/га) або Азогран Б (150 мл/га) в зону рядка на глибину 4-

5 см; 

• в фазу бутонізації рослин проводити позакореневе підживлення 

регулятором росту Альга 600 з розрахунку 1 л/га.  
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AKT

BrrpoB aA)KeFrH.f, HayKoB oi p o3p o 6 Kr.r y Br4p o SFrr4rltrx yMoB ax

1. Hasea pospo6xrz rqo BrrpoBaA)nyerbcJr:

6yronisauii pervJrsropon{ pocrv Arbr?r 500 - 1 ;lha.

2. Hasea rocrroAapcrsa i fioro a4peca, Ae rrpoBoAunocb BnpoBaAx<eun.q: flofi
yKP3 EMR o M - c en o B en uxi fllt u mp o I uq i, o (t y.u i e c r x u t1 p ct {t o rt.

3. Pir i o6crr BrrpoBaAXeHH.f,: y 2020 po4i 10 za.

4. OrpuuaHo cparcrzuHIafi exonoui.rrufi edrercr ni4 nuponaA)r(eHr{r Ha o/{r4rrnrrro

(ra, ronoBy, Malrlauy i r, n.) i ua eecr o6c,qr BnpoBzrA)r(eHHrr.' Ilopfuunuo s

npufinnmom a zocnodupcmai mentonoeieto supolLly$etuttt coqersuqi *rn GCto

nnou4y ompu.MuHo dodamxorozo npu(tymNy 91,25 muc. zpr7.

Axr crna4euo 12 SepesHn 202I por<y

Ilpe4craeH

:4o6ynav,

ycTaHoBr4

Cro6o4xHror C.B.

pcTna

ilH6raHy cie6u uaciHHrr co.reeuqi $ ocdr alnaod i,ui:yrorr o ro upc ! r a p ar

Kepirnux t-ocl

Qo[T*9



AKT

BIIp o B aAxt eHH-rr H ayKoB oi p o3p o 6Kt4 y Br4p o 6H vrrvrx yMoB ax

1. 
"T"u.HAP, 

tqo BnpoBaAxyerbcs: eJreMeHru rexno.norii nuporuvsaHnq

pervrqropoNr Docrv Amra 600 - 1 r/ra.

2. Hassa FocnoAapcrsa i fioro a4pecq Ie rpoBoAr4rbcr BnpoBaAlKeHHr: TOB

3EMJrfl TOMUJTIBCbRA - ceno Tonuniaxa, Binoqeprciocuxuil pufiou.

3. Pir< i o6csr BnpoBaAXeHHr: y 2020 por4i 20 ea.

5. OrpzuaHo QartrauHvtft eroHoIr,ti.rulafi e(per<r-ri4 nnponaA)r(eHH.rr Ha oAr4Hlrqrc

(ra, roloBy, Marru4Hy i r. n,) i ua necr o6c-f,r BrrpoBaAXeHH-f,.. Iropieunruo s

npuilunmoru 6 zocnodapcmei mexnonozieto 6upow6qHHn coveauqi Ha 6cH)

rxltou4y ompumaHo dodamxoaozo npudymxy 225,0 mue zpH.

Arr crua4eno 12 6epesnr 2021por<y

llpe4cranHzK rI yrongl ycraHoBrr

s4o6ynau, ? Ct o6oa.qHrorc C.B.

IIoAapcTBa
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