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Ìåòà. Âèâ÷èòè âïëèâ âèãîòîâëåíèõ çà íîâ³òí³ìè òåõíîëîã³ÿìè îðãàí³÷íèõ äîáðèâ
íà ð³ñò ³ ðîçâèòîê ðîñëèí òà ôîðìóâàííÿ âðîæàéíîñò³ ñî¿ â óìîâàõ Çàõ³äíîãî Ë³ñîñòåïó. Ìåòîäèêà. Ïîëüîâ³ äîñë³äæåííÿ âèêîíàíî ó 2013–2016 ðð. íà äîñë³äíîìó ïîë³
Ïîä³ëüñüêîãî äåðæàâíîãî àãðàðíî-òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ç ñîðòîì ñî¿ Óñòÿ. Îðãàí³÷í³ äîáðèâà «Á³îïðîôåðì» ³ «Á³îàêòèâ» òà ì³íåðàëüí³ äîáðèâà (N120P80K80) âíîñèëè
ï³ä îñíîâíèé îáðîá³òîê ´ðóíòó, ð³äêå îðãàí³÷íå äîáðèâî ³ç ð³ñòðåãóëþþ÷èìè âëàñòèâîñòÿìè «Á³îõðîì» – ï³ä ÷àñ âåãåòàö³¿ ñî¿ ó ôàç³ ïî÷àòêó áóòîí³çàö³¿. Àãðîòåõí³êà âèðîùóâàííÿ ñî¿ çàãàëüíîïðèéíÿòà äëÿ óìîâ Çàõ³äíîãî Ë³ñîñòåïó Óêðà¿íè. Ñóïóòí³ äîñë³äæåííÿ ³ ñïîñòåðåæåííÿ âèêîíàíî çà çàãàëüíîïðèéíÿòèìè ìåòîäèêàìè. Ðåçóëüòàòè.
Â óñ³õ âàð³àíòàõ âíåñåííÿ îðãàí³÷íèõ äîáðèâ «Á³îàêòèâ» ³ «Á³îïðîôåðì» ïîêðàùóâàëèñü àãðîô³çè÷í³ òà àãðîõ³ì³÷í³ ïîêàçíèêè ´ðóíòó, â³äáóâàëàñü àêòèâ³çàö³ÿ á³îëîã³÷íèõ
ïðîöåñ³â, çàâäÿêè ÷îìó ïîë³ïøóâàëèñÿ ïîæèâíèé ³ âîäíèé ðåæèìè ´ðóíòó. Öå ñïðèÿëî çá³ëüøåííþ ãóñòîòè ñòîÿííÿ ðîñëèí ó ôàç³ ñõîä³â òà íà ïåð³îä çáèðàííÿ, îñê³ëüêè
âèùèìè áóëè ïîëüîâà ñõîæ³ñòü (íà 6,7–7,1 %) òà âèæèâàííÿ ðîñëèí (íà 4,4–4,6 %) ïîð³âíÿíî äî êîíòðîëþ. Â öèõ âàð³àíòàõ ôîðìóâàëàñÿ çíà÷íî á³ëüøà ïëîùà ëèñòêîâî¿
ïîâåðõí³ ðîñëèí ñî¿ ïîð³âíÿíî äî êîíòðîëþ. Íàéá³ëüøîþ âîíà áóëà ó ôàçàõ «ïî÷àòîê
öâ³ò³ííÿ» (31,2 òèñ. ì2/ãà) òà «ê³íåöü öâ³ò³ííÿ» (41,6 òèñ. ì2/ãà) ó âàð³àíò³, â ÿêîìó ï³ä
îñíîâíèé îáðîá³òîê ´ðóíòó âíîñèëè îðãàí³÷íå äîáðèâî «Á³îïðîôåðì» ç³ çáàëàíñîâàíèì óì³ñòîì òðèâàëåíòíîãî õðîìó (10 ò/ãà) òà ó ôàç³ ïî÷àòêó áóòîí³çàö³¿ îáïðèñêóâàëè ïîñ³âè ñî¿ ð³äêèì îðãàí³÷íèì äîáðèâîì ³ç ð³ñòðåãóëþþ÷èìè âëàñòèâîñòÿìè «Á³îõðîì» (5 ë/ãà). Ó ñåðåäíüîìó çà 4 ðîêè íàéá³ëüøó âðîæàéí³ñòü ñî¿ (3,06 ò/ãà) îòðèìàíî
ó âàð³àíò³ ³ç âíåñåííÿì ï³ä çÿáëåâó îðàíêó îðãàí³÷íîãî äîáðèâà «Á³îïðîôåðì» òà ïîçàêîðåíåâèì ï³äæèâëåííÿì ðîñëèí ðåãóëÿòîðîì ðîñòó «Á³îõðîì», ùî íà 1,25 ò/ãà ïåðåâèùóº êîíòðîëü. Âèñíîâêè. Çàñòîñóâàííÿ îðãàí³÷íîãî äîáðèâà «Á³îïðîôåðì» (10
ò/ãà) òà ð³äêîãî îðãàí³÷íîãî äîáðèâà ³ç ð³ñòðåãóëþþ÷èìè âëàñòèâîñòÿìè «Á³îõðîì» (5
ë/ãà) ïîçèòèâíî âïëèâàëî íà ð³ñò ³ ðîçâèòîê ðîñëèí ñî¿ ñîðòó Óñòÿ âïðîäîâæ óñüîãî
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ïåð³îäó âåãåòàö³¿ ³ çà ðîêè äîñë³äæåíü (2013–2016) çàáåçïå÷èëî ï³äâèùåííÿ âðîæàéíîñò³ íà 62,4–69,1 % ïîð³âíÿíî ç êîíòðîëåì òà îòðèìàííÿ åêîëîã³÷íî ÷èñòî¿ ïðîäóêö³¿
ç óì³ñòîì íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ òðèâàëåíòíîãî õðîìó.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñîÿ, îðãàí³÷í³ äîáðèâà, íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿, ð³ñò ³ ðîçâèòîê ðîñëèí, âðîæàéí³ñòü

Вступ. Соя – найдавніша і найпоширеніша культура серед усіх зернобобових у світі. Її насіння містить 30–52 % білка, 18–23 % жиру, 20–30 % вуглеводів, 5–7 % клітковини, а також значну кількість ферментів, вітамінів, мінеральних та органічних речовин. Соя належить до стратегічних
культур і задовольняє потреби у висококалорійних кормах для тварин і
птиці та в рослинному білку і олії для людини [1]. На жаль, у більшості господарств України врожайність цієї культури залишається доволі
низькою (1,7–2,1 т/га).
Відомо, що агротехнічні прийоми в технологіях вирощування сільськогосподарських культур, у тому числі й сої, створюючи певні екологічні умови, значно впливають на ріст і розвиток рослин та загальну
продуктивність культури [1].
Важливими є агротехнічні прийоми, що спрямовані на активізацію
фотосинтетичної діяльності агроценозу. На особливу увагу заслуговують виготовлені за новітніми технологіями органічні добрива із збалансованим умістом тривалентного хрому (Cr+3).
Аналіз літературних джерел, постановка проблем. Обсяг інформації про участь хрому в метаболізмі рослин та визначення впливу цього мікроелемента на продуктивність сільськогосподарських культур
і якість продукції дуже обмежений як у вітчизняній, так і зарубіжній
літературі [2–4].
Згідно з літературними даними, хром виконує функції стабілізатора молекул нуклеїнових кислот в їх просторовій конфігурації і включається через групи нуклеотидів до складу протеїдів [3, 4]. Відомо про
участь хрому в активізації окислювально-відновних ферментів [5]. Він
бере участь у процесах дихання і фотосинтезу, стимулює утворення і
окислення аскорбінової кислоти. Хром є мікроелементом, необхідним
для правильного метаболізму глюкози, інсуліну, жирних кислот і білків.
Ряд дослідників вважають, що сполуки шестивалентного хрому токсичні через високу окислювальну здатність, тоді як тривалентний хром позитивно впливає на ультраструктуру хлоропластів [6–8].
У США, країнах Західної Європи, а останніми роками й в Україні значної
уваги надають дослідженням щодо застосування адаптивно-ландшафтних
технологій вирощування сільськогосподарських культур з підвищеним
умістом тривалентного хрому, який вважають одним із життєво необхідних елементів для повноцінного росту й розвитку рослин, харчування люÌèðîí³âñüêèé â³ñíèê
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дей та годівлі тварин [2–4, 7]. Хром важко отримати в необхідній кількості з
продуктів харчування, оскільки 90 % його втрачається у процесі переробки
і зберігання. Тому необхідно, щоб організм людини забезпечувався продукцією рослинного походження, вирощеною на ґрунтах з умістом необхідної
кількості Cr+3, і раціон годівлі тварин також містив цей мікроелемент [9].
Вчені і фахівці асоціації «Біоконверсія» (м. Івано-Франківськ) розробили технологію пришвидшеної біологічної ферментації відходів тваринницьких комплексів і птахофабрик, яка ґрунтується на комплексних дослідженнях щодо удосконалення відомих технологій біологічної
ферментації, що застосовуються у США, Західній Європі, Росії та інших
країнах [9].
Відомо, що підприємства з виробництва шкіри мають значну кількість відходів – міздра (підшкірний жир), залишки від первинного обробляння шкіри, а також осад очисних споруд. Після належної переробки
такі відходи можна ефективно застосовувати для підвищення родючості
ґрунтів та збільшення врожайності сільськогосподарських культур. Зокрема, такі органічні добрива багаті не тільки на органічні речовини, а й
на життєво важливий елемент – тривалентний хром.
З урахуванням кліматичних та екологічних умов місця розташування ТзОВ «Світ шкіри» (м. Болехів, Івано-Франківська область) і впроваджених асоціацією «Біоконверсія» технологій переробки відходів
тваринництва та птахофабрик нами спільно з ученими асоціації «Біоконверсія» вперше в Україні розроблено, запатентовано та впроваджено
у виробництво технологію переробки відходів шкіряного виробництва
і осаду очисних споруд методом пришвидшеної біологічної ферментації
(патент № 33611) [10].
Оскільки в Україні вкрай мало наукових досліджень щодо виробництва і застосування в технологіях вирощування сільськогосподарських
культур органічних добрив з умістом тривалентного хрому, а в Західному Лісостепу їх практично ніхто не проводив, нами було розроблено
технологію виробництва з відходів шкірянопереробних підприємств та
з осаду їх очисних споруд органічних добрив зі збалансованим умістом
мікроелементу Cr+3 («Біоактив» і «Біопроферм») методом біологічної ферментації, а також технологію виробництва рідкого органічного добрива
із рістрегулюючими властивостями «Біохром» методом кавітації [11].
Найвищі врожаї сільськогосподарських культур з високими показниками якості можна отримати в посівах з оптимальною площею листків. Інтенсивність росту листкової поверхні та формування її високого
фотосинтетичного потенціалу значною мірою залежать від обґрунтованості технологій вирощування, які забезпечують більш тривалу роботу
листкового апарату [1, 12]. Однак комплексних досліджень щодо впливу
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на формування і продуктивність агроценозу сої виготовлених за новітніми технологіями органічних добрив в Україні не виконували.
Мета досліджень – вивчити вплив органічних добрив, виготовлених
за новітніми технологіями, на ріст і розвиток рослин та формування
врожайності сої в умовах Західного Лісостепу.
Матеріал і методика. Польові дослідження виконано впродовж 2013–
2016 рр. на дослідному полі Подільського державного аграрно-технічного університету (Західний Лісостеп) із сортом сої Устя. Ґрунт дослідної
ділянки – чорнозем типовий важко суглинковий, гранулометричного
складу з такими агрохімічними показниками: рН – 6,5–6,8, уміст гумусу
(за Тюріним) – 4,12–4,34 %, легкогідролізованого азоту (за Корнфільдом)
– 116–124 мг/кг, рухомого фосфору (за Чиріковим) – 86–91 мг/кг, обмінного калію (за Чиріковим) – 127–168 мг/кг ґрунту.
У досліді вивчали вплив на ріст і розвиток рослин та врожайність сої
органічного добрива «Біопроферм» (уміст Cr+3 540 мг/кг) і «Біоактив» та
рідкого органічного добрива з рістрегулюючими властивостями «Біохром» (уміст Cr+3 5,4 мг/л), виготовлених за розробленою і запатентованою нами технологією. Органічні добрива «Біопроферм» і «Біоактив» та
мінеральні добрива (N120P80K80) вносили під основний обробіток ґрунту,
«Біохром» – під час вегетації сої у фазі початку бутонізації.
Агротехніка вирощування сої загальноприйнята для умов Західного
Лісостепу України. Супутні дослідження і спостереження виконано за
Б. О. Доспєховим [13].
Обговорення результатів. Забезпечення високої польової схожості
насіння та максимальне збереження рослин до збирання врожаю – визначальний фактор формування високопродуктивних агрофітоценозів сої [1].
Нашими дослідженнями встановлено, що виготовлені за новітніми
технологіями органічні добрива мають значний вплив на густоту стояння рослин сої (табл. 1).
Òàáëèöÿ 1. Âïëèâ âèãîòîâëåíèõ çà íîâ³òí³ìè òåõíîëîã³ÿìè îðãàí³÷íèõ äîáðèâ
íà ãóñòîòó ñòîÿííÿ ðîñëèí ñî¿ ñîðòó Óñòÿ (ñåðåäíº çà 2013–2016 ðð.)
Âàð³àíò

Áåç äîáðèâ – êîíòðîëü
N120 Ð80 Ê80
N120 Ð80 Ê80 + «Á³îõðîì», 5 ë/ãà
«Á³îàêòèâ», 10 ò/ãà
«Á³îàêòèâ», 10 ò/ãà + «Á³îõðîì», 5 ë/ãà
«Á³îïðîôåðì», 10 ò/ãà
«Á³îïðîôåðì», 10 ò/ãà + Á³îõðîì», 5 ë/ãà
Í²Ð05

Ðîñëèí íà
Ðîñëèí
Ïîëüîâà
ïåð³îä ïîâíèõ íà ïåð³îä
Âèæèâàííÿ
ñõîæ³ñòü,
ñõîä³â, òèñ. çáèðàííÿ,
ðîñëèí, %
%
øò./ãà
òèñ. øò./ãà

524,6
551,8
553,7
568,1
569,4
568,8
570,7
41,2

455,7
500,5
498,4
503,4
518,2
515,9
520,5
36,3

80,7
84,9
85,2
87,4
87,6
87,5
87,8
6,1

86,8
90,7
90,9
91,4
91,0
90,7
91,2
7,2
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Встановлено, що за внесення органічних добрив «Біоактив» та «Біопроферм» в усіх варіантах досліду підвищувались агрофізичні і агрохімічні показники та біологічна активність ґрунту, покращувались його
поживний і водний режими. На такому агрофоні в середньому за 2013–
2016 рр. в усіх варіантах досліду порівняно до контролю були більшими
польова схожість (на 6,7–7,1 %), показник виживання рослин (на 4,4–4,6 %)
та густота стояння рослин сої (у фазі сходів на 43,5–46,1 тис., на період
збирання врожаю – на 47,7–64,8 тис. шт./га). У середньому за роки досліджень (2013–2016) внесення виготовлених за новітніми технологіями
органічних добрив забезпечило зростання площі листкової поверхні сої
(табл. 2).
Òàáëèöÿ 2. Ôîðìóâàííÿ ïëîù³ ëèñòêîâî¿ ïîâåðõí³ ñî¿ ñîðòó Óñòÿ çàëåæíî
â³ä çàñòîñóâàííÿ äîáðèâ (ñåðåäíº çà 2013–2016 ðð.), òèñ. ì 2/ãà
Âàð³àíò

Áåç äîáðèâ – êîíòðîëü
N120 Ð80 Ê80
N120 Ð80 Ê80 + «Á³îõðîì», 5 ë/ãà
«Á³îàêòèâ», 10 ò/ãà
«Á³îàêòèâ», 10 ò/ãà + «Á³îõðîì», 5 ë/ãà
«Á³îïðîôåðì», 10 ò/ãà
«Á³îïðîôåðì», 10 ò/ãà + «Á³îõðîì», 5 ë/ãà
Í²Ð05

Ôàçà ðîñòó ³ ðîçâèòêó ðîñëèí
òðåò³é ñïðàâæí³é ïî÷àòîê ê³íåöü íàëèâàííÿ
ëèñòîê
öâ³ò³ííÿ öâ³ò³ííÿ
çåðíà

9,8
11,2
11,2
11,3
11,4
11,2
11,4
0,63

24,3
29,4
30,2
30,8
31,0
30,6
31,2
2,12

32,7
39,3
39,7
40,1
41,5
40,8
41,6
2,94

25,6
30,1
30,8
31,2
31,4
31,0
31,9
2,28

Результати досліджень показали, що порівняно з контролем на всіх
варіантах досліду, в яких вносили мінеральні та органічні добрива, та
в усі фази росту і розвитку сої формувалася значно більша площа листкової поверхні. Так, порівняно до контролю площа листкової поверхні
була більшою у фазі «початок цвітіння» на 5,1–6,4 тис. м2/га, у фазі «кінець цвітіння» – на 7,2–9,5 тис. м2/га.
У варіанті, в якому під основний обробіток ґрунту вносили органічне добриво «Біопроферм» (10 т/га) зі збалансованим умістом тривалентного хрому та у фазі початку бутонізації посіви обприскували рідким
органічним добривом з рістрегулюючими властивостями «Біохром»
(5 л/га), площа листкової поверхні рослин сої була найбільшою порівняно до контролю (у фазі «початок цвітіння» – 31,2 тис. м2/га, у фазі «кінець
цвітіння» – 41,6 тис. м2/га).
Дослідженнями 2013–2016 рр. встановлено, що органічні добрива
«Біопроферм» і «Біоактив» та рідке органічне добриво «Біохром» мали
позитивний вплив на агрохімічні і агрофізичні показники ґрунту, його
біологічну активність, що сприяло росту й розвитку рослин та збільшенню врожайності сої (табл. 3).
94

Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
Âèïóñê 6, 2018

Agroecology and plant growing

Òàáëèöÿ 3. Óðîæàéí³ñòü ñî¿ ñîðòó Óñòÿ çàëåæíî â³ä âíåñåííÿ âèãîòîâëåíèõ
çà íîâ³òí³ìè òåõíîëîã³ÿìè îðãàí³÷íèõ äîáðèâ
Óðîæàéí³ñòü, ò/ãà
Âàð³àíò

2013 2014 2015 2016

Áåç äîáðèâ – êîíòðîëü
1,67 1,83 1,78 1,96
N120 Ð80 Ê80
2,19 2,45 2,30 3,80
2,46 2,70 2,57 3,10
N120 Ð80 Ê80 + «Á³îõðîì», 5 ë/ãà
«Á³îàêòèâ», 10 ò/ãà
2,29 2,61 2,54 3,04
«Á³îàêòèâ», 10 ò/ãà + «Á³îõðîì», 5 ë/ãà
2,56 2,84 2,73 3,38
«Á³îïðîôåðì», 10 ò/ãà
2,60 2,90 2,81 3,45
«Á³îïðîôåðì», 10 ò/ãà + «Á³îõðîì», 5 ë/ãà 2,79 2,95 2,84 3,67
0,13 0,12 0,14 0,16
Í²Ð05

ñåðåäíº
çà 4 ðîêè

1,81
2,68
2,71
2,62
2,88
2,94
3,06

± äî
êîíòðîëþ
ò/ãà
%

1,25
0,87
0,81
1,07
1,13
1,25

48,1
49,7
44,8
59,1
62,4
69,1

Виготовлені за новітніми технологіями органічні добрива збільшували врожайність сої. Так, у варіанті із вносенням під зяблеву оранку
органічного добрива «Біопроферм» (10 т/га) та позакореневим підживленням регулятором росту «Біохром» (5 л/га) соя забезпечила врожайність 3,06 т/га зерна, що на 1,25 т/га більше, ніж на контролі, і на 0,18 т/га
більше, ніж у варіанті із внесенням органічного добрива «Біоактив»
(10 т/га) та обприскуванням регулятором росту «Біохром» (5 л/га). За вищезгаданого варіанту врожайність сої на зерно найбільшою (3,67 т/га)
була в найсприятливішому 2016 р., найменшою (2,79 і 2,84 т/га) – у найменш сприятливі за погодними умовами 2013 та 2015 рр. (див. табл. 3).
Внесення органічного добрива «Біопроферм» зі збалансованим умістом тривалентного хрому сприяло нагромадженню цього елементу в
зерні сої. Так, у варіанті із внесенням 10 т/га органічного добрива «Біопроферм» восени під зяблеву оранку та обприскуванням посівів під
час вегетації у фазі початку бутонізації рідким органічним добривом
«Біохром» (5 л/га) зерно сої мало найвищий уміст тривалентного хрому
(1,125 мг/кг, що на 0,609 мг/кг перевищує контроль).
Висновки. Застосування органічного добрива «Біопроферм» (10 т/га)
та рідкого органічного добрива з рістрегулюючими властивостями «Біохром» (5 л/га) позитивно впливало на ріст і розвиток рослин сої сорту
Устя впродовж усього періоду вегетації, і за роки досліджень (2013–2016)
забезпечило підвищення врожайності на 62,4–69,1 % порівняно з контролем та отримання екологічно чистої продукції з умістом необхідної
кількості тривалентного хрому.
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Öåëü. Èçó÷èòü âëèÿíèå ïðîèçâåäåííûõ ïî íîâåéøèì òåõíîëîãèÿì îðãàíè÷åñêèõ
óäîáðåíèé íà ðîñò è ðàçâèòèå ðàñòåíèé è ôîðìèðîâàíèå óðîæàéíîñòè ñîè â óñëîâèÿõ Çàïàäíîé Ëåñîñòåïè. Ìåòîäû. Ïîëåâûå èññëåäîâàíèÿ âûïîëíåíû â 2013–2016 ãã.
íà îïûòíîì ïîëå Ïîäîëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àãðàðíî-òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà ñ ñîðòîì ñîè Óñòÿ. Îðãàíè÷åñêèå óäîáðåíèÿ «Áèîïðîôåðì» è «Áèîàêòèâ» è ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ (N120P80K80) âíîñèëè ïîä îñíîâíóþ îáðàáîòêó ïî÷âû, æèäêîå îðãàíè÷åñêîå óäîáðåíèå ñ ðîñòðåãóëèðóþùèìè ñâîéñòâàìè «Áèîõðîì» – ôàçå íà÷àëà
áóòîíèçàöèè ñîè. Àãðîòåõíèêà âûðàùèâàíèÿ ñîè îáùåïðèíÿòàÿ äëÿ óñëîâèé Çàïàäíîé Ëåñîñòåïè Óêðàèíû. Ñîïóòñòâóþùèå èññëåäîâàíèÿ è íàáëþäåíèÿ âûïîëíåíû ïî
îáùåïðèíÿòûì ìåòîäèêàì. Ðåçóëüòàòû. Âî âñåõ âàðèàíòàõ âíåñåíèÿ îðãàíè÷åñêèõ
óäîáðåíèé «Áèîàêòèâ» è «Áèîïðîôåðì» óëó÷øàëèñü àãðîôèçè÷åñêèå è àãðîõèìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ïî÷âû, ïðîèñõîäèëà àêòèâèçàöèÿ áèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, áëàãîäàðÿ ÷åìó óëó÷øàëèñü ïèòàòåëüíûé è âîäíûé ðåæèìû ïî÷âû. Ýòî ñïîñîáñòâîâàëî
óâåëè÷åíèþ ãóñòîòû ñòîÿíèÿ ðàñòåíèé â ôàçå âñõîäîâ è â ïåðèîä óáîðêè, ïîñêîëüêó âûøå áûëè ïîëåâàÿ âñõîæåñòü (íà 6,7–7,1%) è âûæèâàíèå ðàñòåíèé (íà 4,4–4,6%)
ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì. Â ýòèõ âàðèàíòàõ ôîðìèðîâàëàñü çíà÷èòåëüíî áîëüøàÿ
ïëîùàäü ëèñòîâîé ïîâåðõíîñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì. Íàèáîëüøåé îíà áûëà
â ôàçàõ «íà÷àëî öâåòåíèÿ» (31,2 òûñ. ì2/ãà) è «êîíåö öâåòåíèÿ» (41,6 òûñ. ì2/ãà) â âàðèàíòå, â êîòîðîì ïîä îñíîâíóþ îáðàáîòêó ïî÷âû âíîñèëè îðãàíè÷åñêîå óäîáðåíèå
«Áèîïðîôåðì» (10 ò/ãà) ñî ñáàëàíñèðîâàííûì ñîäåðæàíèåì òðåõâàëåíòíîãî õðîìà è
â ôàçå íà÷àëà áóòîíèçàöèè îïðûñêèâàëè ïîñåâû ñîè æèäêèì îðãàíè÷åñêèì óäîáðåíèåì ñ ðîñòðåãóëèðóþùèìè ñâîéñòâàìè «Áèîõðîì» (5 ë/ãà). Â ñðåäíåì çà 4 ãîäà íàèáîëüøàÿ óðîæàéíîñòü ñîè (3,06 ò/ãà) ïîëó÷åíà â âàðèàíòå ñ âíåñåíèåì ïîä çÿáëåâóþ
âñïàøêó îðãàíè÷åñêîãî óäîáðåíèÿ «Áèîïðîôåðì» è âíåêîðíåâîé ïîäêîðìêîé ðàñòåíèé ðåãóëÿòîðîì ðîñòà «Áèîõðîì», ÷òî íà 1,25 ò/ãà ïðåâûøàåò êîíòðîëü. Âûâîäû.
Ïðèìåíåíèå îðãàíè÷åñêîãî óäîáðåíèÿ «Áèîïðîôåðì» (10 ò/ãà) è æèäêîãî îðãàíè÷åñêîãî óäîáðåíèÿ ñ ðîñòðåãóëèðóþùèìè ñâîéñòâàìè «Áèîõðîì» (5 ë/ãà) ïîëîæèòåëüíî âëèÿëî íà ðîñò è ðàçâèòèå ðàñòåíèé ñîè ñîðòà Óñòÿ â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà âåãåòàöèè è çà ãîäû èññëåäîâàíèé (2013–2016) îáåñïå÷èëî ïîâûøåíèå óðîæàéíîñòè íà
62,4–69,1 % ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì è ïîëó÷åíèå ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîé ïðîäóêöèè
ñ ñîäåðæàíèåì íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà òðåõâàëåíòíîãî õðîìà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîÿ, îðãàíè÷åñêèå óäîáðåíèÿ, íîâåéøèå òåõíîëîãèè, ðîñò è
ðàçâèòèå ðàñòåíèé, óðîæàéíîñòü
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The influence of organic fertilizers produced by advanced
technologies on soybean plant development and productivity
in conditions of Western Forest-Steppe
Bunchak O. M., Candidate of Agricultural Sciences
State Agrarian and Engineering University in Podillia
13, Shevchenko St., Kamianets-Podilskyi, 32301, Ukraine
e-mail: leather@bigmir.net
Purpose. To study the influence of organic fertilizers produced by advanced technologies on plant growth and development and formation of soybean crop yields in the conditions of the Western Forest-Steppe. Methods. Field experiments winh the variety Ustia
were carried out during 2013–2016 at the research field of the State Agrarian and Engineering University in Podillia. Organic fertilizers “Bioproferm” and “Bioactive” and mineral
fertilizer (N120P80K80) were applied during the basic soil cultivation, liquid organic fertilizer “Biokhrom” was sprayed during soybean vegetation in the phase of budding. Soybean farming practices was convential for the conditions of the Western Forest-Steppe
of Ukraine. Attendant studies and observations were performed according to common
techniques. Results. In all variants of applying organic fertilizers “Bioactive” and “Bioproferm” the agrophysical and agrochemical parameters of soil were being increased,
biological processes were activated thus resulted in improvement of soil nutritional and
water regime. This contributed to increase plant density in the phase of emergence and
at the harvesting period because field germinating ratio and plant survival were higher
than in the control by 6.7–7.1 % and 4.4–4.6 %, respectively. In these variants significantly
more leaf surface area was formed as compared with the control. The most leaf area of
soybean plants at the beginning of flowering phase (31,200 m 2/ha) and at the end of flowering (41,600 m2/ha) was formed in the variant when the organic fertilizer “Bioproferm” (10
t/ha) with balanced Cr+3 content was applied during the basic soil cultivation, and soybean
crops in the phase of budding were sprayed with growth regulating liquid organic fertilizer
“Biokhrom” (5 l/ha). In averaged over 4 years, the highest soybean grain yield (3.06 t/ha)
being 1.25 t/ha more than control has been obtained when introducing organic fertilizer
“Bioproferm” at autumn ploughing and foliar feeding with growth regulator “Biokhrom”.
Conclusions. The use of organic fertilizer “Bioproferm” (10 t/ha) and liquid organic fertilizer with growth regulating properties “Biokhrom” (5 l/ha) positively influenced on the
growth and development of soybean plants of the variety Ustia during the entire cropping
season and in the years of the research (2013–2016) had provided crop yield increase by
62.4–69.1 % as compared to the control as well as production of environmentally sound
grain with the sufficient content of trivalent chromium.
Key words: soybean, organic fertilizers, advanced technologies, plant growth and
development, crop yield
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