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РЕКЛАМА

В. Білко,

аг ро ном�кон суль тант

У 
сої при род но за кла де на вла с-
тивість симбіозу з азотфіксу ю-
чи ми бак теріями. Ко ре не ва 
си с те ма сої ство рює умо ви для 

життєдіяль ності мікро ор га нізмів, які 
за сво ю ють азот із повітря та роб лять 
йо го до ступ ним для рос лин. Відбу-
вається симбіоз: бак терії ут во рю ють на 
корінні буль боч ки та фіксу ють ат мо-
сфер ний азот, а рос ли на «го дує» їх вуг-
ле во да ми, які на ко пи чує в про цесі фо то-
син те зу. За спри ят ли вих умов буль боч-
кові азотфіксу ючі бак терії мо жуть на ко-
пи чу ва ти за се зон 100–400 кг/га азо ту, 
до ступ но го рос ли нам. Та кої кіль кості 
азо ту ви с та чає як самій рос лині, так і в 
значній кількості — на ступ ним куль ту-
рам, для яких азотфіксу ю ча соя є цін-
ним по пе ред ни ком. 

Про те для за без пе чен ня ви со кої 
на ко пи чу валь ної здат ності соя по тре бує 
іно ку ляції (за се лен ня) спеціаль ним шта-
мом бак терій. У зв’яз ку з цим учені 

по стій но про во дять се лекцію про дук-
тив них що до азот фіксації штамів буль-
боч ко вих бак терій з обов’яз ко вим те с ту-
ван ням їх у ла бо ра тор них ве ге та тив них 
дослідах для виз на чен ня ком пле мен тар-
ності що до пев них сортів сої; ве дуть 
по шу ко во-дослід ниць ку ро бо ту з поліп-
шен  ня якості іно ку лянтів. Один із 
на прямів — збільшен ня кількості життє-
здат них бак терій у пре па раті. Дру гий 
на прям — ство рен ня вдо с ко на ле них та 
зруч них у за сто су ванні пре па ра тив них 
форм іно ку лянтів. 
Ре зуль том цієї ро бо ти 
став рідкий іно ку лянт, 

який до б ре за кріп люється на насінні та 
має до 8 х 109 жи вих клітин Bradyrhizobium 
japoniсum на 1 мл пре па ра ту. Є декілька 
торф’яних форм іно ку лян ту, які ма ють 
до 5 х 109 жи вих клітин Bradyrhizobium 
japoniсum на 1 г та по до вже ний термін 
зберіган ня.  

Досліджен ня ефек тив ності дії різ-
них форм біоіно ку лянтів про во ди ли на 
сої у 2010–2012 рр. в АГ «Ко лос» 
Київської обл. 
У 2011 р досліджу ва ли дію рідкої та 
торф’яної форм Біоіно ку лянтів на сої 
сор ту Ан нуш ка. Схе ма дослідів вклю ча-
ла: об роб ку насіння Біоіно ку лян том-
БТУ-р (2 л/т) та Біоіно ку лян том-БТУ-т 
(2 кг/т). Для порівнян ня ви ко ри с то ву ва-
ли су хий за рубіжний іно ку лянт (2 кг/т). 

Біоіно ку лянт-БТУ був ефек тив ним в 
обох фор мах за іно ку ляції ни ми насіння 
сор ту сої Ан нуш ка. Ди наміка по яви та 
роз вит ку буль бо чок за ви ко ри с тан ня 
торф’яної фор ми май же не відрізня ла ся 
від по каз ників за об роб ки рідкою фор-
мою біоіно ку лян ту (табл. 1). 

Перші буль боч ки на ко ре нях рос лин 
сої з’яви ли ся за по яви чо ти рь ох-п’яти 
пар справжніх листків сої. Інтен сив не 
на ро с тан ня буль бо чок по ча ло ся під час 
цвітіння. Кількість буль бо чок у се ред-
нь о му на рос ли ну ста но ви ла: у варіан-
тах із Біоіно ку лян том-БТУ-т — 
48–64 шт., із Біоіно ку лян том-БТУ-р — 
53–60 шт., після об роб ки іно ку лян том 
для порів нян  ня — 48–60 шт., у кон тролі 
(без об роб ки іно ку лян том) — 25 шт. 
Уро жай ність сої сор ту Ан нуш ка до сяг ла 
у се ред нь о му 2,30 т/га за пе ред посівної 
об роб ки насіння Біоіно ку лян том-
БТУ-т, що пе ре ви щу ва ло кон троль на 
21%. На рів ні 20% бу ла при бав ка вро-
жаю зер на сої і за за сто су ван ня пре па-

ра ту Біоіно ку лянт-БТУ-р. За об роб ки 
насіння сої іно ку лян том для порівнян ня 
при бав ка вро жай ності ста но ви ла 17% 
що до кон тро лю.
У 2012 р. досліджу ва ли об роб ку 
на сіння сої сор ту Га ли на Біоіно ку лян-
том БТУ-р (2,0 л/т) на площі посіву 
5 га. Пе ред висіван ням (22 трав ня) вно-
си ли 100 кг/га нітро а мо фо с ки. Для 
бо роть би з бур’я на ми ви ко ри с то ву ва ли 
гербіци ди Ба за г ран (2,5 л/га) та Хар-
моні (0,06 л/га). Дру гу об роб ку про во-
ди ли гербі ци да ми Пан те ра (1,5 л/га) та 
Май стер (1 кг/га). В ре зуль таті вро-
жайність у дослі ді ста но ви ла 2,15 т/га, у 
кон тролі — 1,9 т/га. При бав ка вро -
жаю — 0,25 т/га (табл. 2).

Торф’яна фор ма Біоіно ку лян ту 
БТУ-т у 2012 р досліджу ва лась на посі-
вах сої в ТОВ “Вінни ця а г ро про ект буд”, 
що в Не   мирівсько му рай оні Вінниць кої 
об лас  ті. Посів про ве де но 09 трав ня. 
Пре па рат за си пав ся без по се ред ньо в 
сівал ку, і це на ба га то ско ро ти ло стро ки 
посіву. Ре зу ль  та ти дії пре па ра ту бу ли 
вра жа ю чи ми. Уже че рез 20 днів після 
по яви тільки пер шої па ри трійча с тих 
ли с точків ут во ри лись буль боч ки. Їх 
кількість ко ли ва лась від 8 до 25 шт.  
По при те, що ми ну лий, 2012-й, рік 
був над зви чай но по су ш ли вим, біоіно ку-
лян ти спра цю ва ли і да ли по зи тив ний 
ре зуль тат. Ефек тивність Біоіно ку лянтів-
БТУ підтвер д же на на прак тиці в 2012 р. 
і в різних гос по дар ст вах Вінниць кої 
обл. (гос по дар ст вах кор по рації 
«Аг рарні тех но логії», ТОВ «Аг ро-
поділля і К», ТОВ «Ку ри ло вець ке і К» та 
ін.), Тер нопі ль сько ї обл. (СФГ «Чер во-
на ка ли на»), Львівської, Дніпро пе т-
ровсь кої, Черні гів  ської, Кіро во-
градсь кої та в інших регіонах Ук раїни.  

Всебічно вив ча ють біоіно ку   лян ти-
БТУ і в про відних на уко ви х ус та но ва х 
країни — Інсти туті рос лин ництва 
ім. В. Я. Юр’єва НА АН, Інсти туті кор-
мів, Інсти туті за хи с ту рос лин, Інсти туті 
зем ле роб ст ва. Так, в Інсти туті рос лин-
ниц тва у 2011–2012 рр. вив ча лась ефек-
тивність різних форм Біоіно ку лян ту-
БТУ на сої. В ре зуль таті досліджень, 
на віть в умо вах не до стат ньої кількості 
во ло ги, підтвер д же но, що  Біо іно  ку -
лянт-БТУ за своєю ефек тивністю не 
по сту пається відо ми м віт чиз ня ни м та 
за рубіжни м іно ку лян та м (Ри зо бофіт, 
Оп ти майз то що). 

От же, ви ко ри с тан ня зга да них 
біоіно ку лянтів за без пе чує фор му ван ня 
буль бо чок та поліпшує інтен сивність 
фіксації азо ту, що га ран тує збільшен ня 
вро жай ності на 13–21%. Але кінце вий 
ре зуль тат за ле жить від пра виль но го 
ви роб ни чо го рішен ня: ви бо ру про дук-
тив но го сор ту сої, ак тив но го ком пле-
мен тар но го що до ньо го іно ку лян ту, 
ней т раль но го, оп ти маль  но роз пу ше но-
го й зво ло же но го грун   ту, спри ят ли вих 
тем пе ра тур, тех но ло  гій висіван ня та 
до гля ду за рос ли на ми. 

Â³ò÷èç íÿí³ ³ííî âàö³éí³ 

За ви ко ри с тан ня іно ку лянтів є декілька 
важ ли вих еле ментів аг ро тех ні ки, яких слід 
до три му ва тися.

По-пер ше, кис лотність має бу ти не мен ше 
5,5, оп ти маль ний по каз ник — рН 6,5–7,5.

По-дру ге, нор маль на ае рація грун ту. 

На ступ ний пункт — тем пе ра ту ра грун ту: 
для висіву насіння сої най оп ти мальніша — 
12…14°С. 

Погіршу ють азотфіксацію гербіци ди, 
кількість у грунті азо ту по над 60 кг/га за 
діючою ре чо ви ною.

ВАЖЛИВО

Соя — од на із куль тур, яка мо же об хо ди тись без піджив лен ня 
азот ни ми до б ри ва ми, по при ви со ку по тре бу та ко го 
най важ ливішо го еле мен та жив лен ня.
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Використання 
Біоінокулянту-БТУ 

на сої
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№ варіанта Назва препарату
Доза 

препарату, л/т
Урожайність, 

т/га

Прибавка

т/га %

1 Біоінокулянт БТУ-р 2,0 2,15 0,25 13

2 Контроль - 1,9 - -

3
Вітчизняний препарат 

для порівняння 
(рідкий)

2,0 2,05 0,15 7,9

Таб ли ця 2. Уро жайність сої сор ту Га ли на 
за пе ред посівної об роб ки насіння Біоіно ку лян том БТУ-р, 2012 р.

№ варіанта Назва препарату
Доза

препарату
Урожайність,  

т/га

Прибавка

т/га %

1 Біоінокулянт-БТУ-р 2 л/т 2,29 0,39 20

2 Біоінокулянт-БТУ-т 2 кг/т 2,30 0,40 21

3 Контроль Без обробки 1,90 - -

4 Зарубіжний препарат 
для порівняння (сухий) 2 кг/т 2,22 0,32 17

Таб ли ця 1. Уро жайність сої сор ту Ан нуш ка 
за пе ред посівної об роб ки насіння Біоіно ку лян том-БТУ, 2011 р.


