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С. По лян чи ков, ди рек тор з роз вит ку, 
О. Капітансь ка, кон суль тант із жив лен ня 
рос лин, А. Ков бель, аг ро ном-кон суль-
тант, ТОВ «НВК "КВА Д РАТ»

П
о пу лярність цієї куль ту ри пе ре дусім 
пов’яза на з її ви со кою рен та бельністю. 
Ви т ра ти на її ви ро щу ван ня оку по ву

ють ся фак тич но однією тон ною вро жаю. Бе 
ру чи до ува ги той факт, що се ред ня вро жай
ність куль ту ри не ниж че 1,6–1,7 т/га, її рен та
бельність ста но вить 60–100% і ви ще за ви со
ко го рівня ре сурс но го за без пе чен ня. Крім 
то го, соя по кра щує струк ту ру ґрун ту, зба га чує 
йо го азо том і ор ганіч ною ре чо ви ною, поліп
шу ю чи фізичні та хімічні вла с ти вості. Во на 
здат на за сво ю ва ти до 450 кг азо ту з повітря. 
В умо вах зро шен ня се реднє зна чен ня фіксації 
мо ле ку ляр но го азо ту над зем ною ча с ти ною 
рос лин ста но вить близь ко 175 кг N/га (близь
ко 248 кг, вклю ча ю чи коріння), в бо гар них 
умо вах — 100 кг N/га (142 кг, з корінням). 

Близь ко 50–60% своєї по тре би в азоті 
соя за до воль няє шля хом біологічної фіксації 
азо ту за до по мо гою симбіотич них мікро ор га
нізмів. Пе реві ри ти оп ти мальність умов азот
фіксації мож на за коліром ко ре не вих ут во
рень — азот здатні фіксу ва ти тільки буль
боч ки ро же во го ко ль о ру, в яких ло калізо ва
ний чер во ний пігмент ний білок — лег ге мог
лобін (рис. 1).

 Ефек тив на си с те ма удо б рен ня сої по вин
на бу ти спря мо ва на на ство рен ня оп ти маль
них умов для про хо д жен ня про цесів азотфік
сації та зба лан со ва не за без пе чен ня посівів 
фо с фо ром, калієм (за їх не стачі різко пригні
чується роз ви ток буль боч ко вих бак терій) та 
мікро е ле мен та ми. Для пла ну ван ня по за ко ре
не вих піджив лень сої ма к ро еле мен та ми тре
ба вра ху ва ти, що кри тич ним періо дом в за 
без пе ченні азо том вва жа ють 2–3 тиж день 
після цвітіння сої, а фо с фо ром — пер ший 
місяць рос ту рос лин. 

З мікро е ле ментів у фор му ванні ви со ко го 
вро жаю сої особ ли ву роль віді гра ють В, Мо та 
Со, які активують процеси, що забезпечують 
симбіоз бульбочкових бактерій з культурою. 

Бор (В) не обхідний рос ли нам впро довж 
усієї ве ге тації. Він за без пе чує транс порт аси
мілянтів у рос лині. Оскільки бор відповідає 
за ди фе ренціацію клітин і фор му ван ня клі
тин них стінок за йо го дефіци ту особ ли во 
страж да ють мо лоді рос тучі ор га ни, відбу
вається відми ран ня то чок рос ту. Бор збіль

шує кількість квіток і плодів. Без ньо го по ру
шується про цес до сти ган ня насіння. Цей 
мікро е ле мент по кра щує над хо д жен ня в рос
ли ни азо ту. По за ко ре не ве піджив лен ня бо 
ром особ ли во важ ли ве на кис лих (рН < 5,5) 
та луж них (рН > 7,5) ґрун тах. 

Соя ду же чут ли ва куль ту ра до вне сен ня 
молібде новмістних до б рив. Мо лібден (Мо) 
сприяє рос ту ко ренів, при ско рює роз ви ток і 
сти му лює діяльність буль боч ко вих бак терій, 
підси лює син тез хло рофілу. Мо вхо дить до 
скла ду фер мен ту нітро ге на за, який сприяє 
біоло гічній фіксації азо ту з ат мо сфе ри. Спе
цифічна роль молібде ну в про цесі азот
фіксації обу мов лює по кра щен ня азот но го 
жив лен ня бо бо вих куль тур, підви щує ефек
тивність за сто су ван ня фо с фор них та калійних 
до б рив. При цьо му по ряд зі зрос танням уро
жай ності під дією молібде ну підви щується 
вміст білка. 

Ко бальт (Со), як ком по нент ві тамі ну В12 
(ко бо ламіну), та кож не обхідній для фіксації 
азо ту у бо бо вих рос лин. Він підви щує інтен
сивність за своєння азо ту з повітря, сприяє 
розмно жен ню буль боч ко вих бак терій, ак ти вує 
біосин тез хло рофілу та сти му лює клітин ну 
ре про дукцію ли с тя.

Слід вра хо ву ва ти, що соя дає ви сокі вро
жаї за ви ро щу ван ня на ба га тих ор ганічною 
ре чо ви ною ґрун тах з ней т раль ною ре акцією 
се ре до ви ща. На кис лих ґрун тах по ру шується 

за своєння та спо с теріга ють ся дефіцит фо с
фо ру, ка лію, магнію, кальцію та молібде ну. 
На луж них є в до статній кількості калій, каль
цій, магній та азот, але бу дуть бло ку ва ти ся 
бор, мар га нець, мідь, фо с фор. Ча с то після 
вап ну ван ня ґрун ту бор і мар  га нець ста ють 
важ ко до с туп ни ми для бо бо вих. По тре ба бо 
бо вих у мікро до б ри вах зро с тає після за сто су
ван ня підви ще них норм міне раль них до б рив. 
Са ме в та ких умо вах по за ко ре неві піджив
лен ня мікро до б ри ва ми є обо в’яз  ко вим. 

   Ранні ета пи вегетації
Соя на по чат ку ве ге тації роз ви ва ють ся 

повільно, її ко ре не ва си с те ма ще сла бо роз
ви не на, і особ ли ве зна чен ня для фор му ван ня 
май бут нь о го вро жаю має по за ко ре не ве під
жив лен ня суміша ми мікро е ле ментів. Тех но
логія піджив лен ня сої ком плек са ми до б рив 
ТМ «Quantum» ґрун тується на про ве денні по 
за ко ре не вої об роб ки в кри тичні ета пи рос ту 
куль ту ри, на яких спо с тері гає ться найбільша 
по тре ба в еле мен тах жив лен ня (рис. 2). 

 Пер шим важ ли вим ета пом у роз вит ку 
сої є фа за 3–5 трійча с тих листків (ВВСН 
14–16). За сто су ван ня в цей пе ріод ком плекс
но го до б ри ва Кван тум-ТЕХНІЧНІ з до да ван
ням Кван тум-БОР АК ТИВ з молібде ном 
дасть змо гу оп тимізу ва ти ос новні фізіологічні 
про це си, сти му лю ва ти про цес фо то син те зу 
та роз ви ток ко ре не вої си с те ми, по си ли ти 
ви ко ри с тан ня рос ли на ми еле ментів жив лен
ня з ґрун ту і до б рив та ак ти ву ва ти діяльність 
буль боч ко вих бак терій. 

Вар то відміти ти, що вне сен ня бо ру на 
цьо му етапі є дієвим прий о мом під ви щен ня 
про дук тив ності сої, оскі льки відбу ва ють ся 
за клад ка за чатків бічних па гонів та суцвіть.

  Цвітіння та ут во рен ня бобів
У період бу тонізації та цвітіння (ВВСН 

51–69) симбіотич на діяльність посіву сої до ся
гає мак си му му. То му для ак ти вації діяль ності 
симбіотич них бак терій та підви щен ня ефек
тив ності азот фіксації по за ко ре не во вно сять 

Особ ли вості ефек тив но го 
по за ко ре не во го піджив лен ня сої

Світовий попит на сою та продукти її переробки 
продовжуватиме зростати протягом наступного десятиліття. 
За прогнозами в 2017 році врожай сої в Україні зберуть з 
площі 1,9 млн га, об’єм виробництва при цьому станивитиме 
близько 4,2 млн т. 

Рис. 1. Здо рові буль боч кові бак терії, які  
ефек тив но фіксу ють азот (Flickr: pennstatelive)
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Кван тум-ХЕ ЛАТ МОЛІБДЕ НУ. В якості 
обов’яз ко вої об роб ки, для сти му лю ван ня 
за пи лен ня та роз вит ку ре про дук тив них 
ор ганів, ре ко мен до ва но про во ди ти під жив
лен ня до б ри вом Кван тум-БОР АК ТИВ. 

На пізніх ета пах ре про дук тив но го роз вит
ку, у фа зу фор му ван ня бобів (ВВСН 71–79) у 
зв’яз ку з по чат ком від то ку по жив них ре чо вин 
з ли с тя в на сін ня соя різко зни жує ак тивність 
ко ре не вої си с те ми. По за ко ре неві піджив лен
ня до б ри вом Кван тум-ТЕХНІЧНІ в цей пе ріод 
про дов жу ють термін функціону ван ня фо то
син те тич но го апа ра ту, спри я ють на ко пи чен
ню біома си та, як ре зу ль тат, підви щен ню вро
жай ності. 

Крім то го в кінці ре про дук тив ної стадії 
роз вит ку для по кра щен ня на ли ву насіння та 
сти му лю ван ня ре у тилізації по жив них ре чо вин 
до бобів вар то за сто со ву ва ти кон цен т ро ва не 
калійне до б ри во з ор ганічни ми кис ло та ми та 
мікро е ле мен та ми Кван тум-К36.

Про тя гом періоду ве ге тації та особ ли во в 
фа зу цвітіння, рос ли ни ду же чут ливі до ура
жен ня хво ро ба ми. В якості профілак ти ки 
за хво рю ва ності та за без пе чен ня рос лин 
до ступ ни ми фор ма ми фо с фо ру та калію до 
цільно за сто со ву ва ти до б ри во з фунгіцид ни ми 
ефек том Кван тум-ФІТО ФОС. Фосфіти пре па

ра ту галь му ють ріст па то ген них ор ганізмів та 
спри я ють фор му ван ню за хис но го ме ханізму 
рос лин у відповідь на дію не  спри ят ли вих умов 
на вко лиш нь о го се ре до ви ща.

В разі на яв ності за гро зи ви ник нен ня теп
ло вих, вод них або інших стресів та для змен
шен ня пе с ти цид но го на ван та жен ня ре ко мен
до ва но по за ко ре неві під жив лен ня біологічно
ак тив ни ми пре па ра та ми з ви со ким умістом 
гуміно вих ре чо вин (Кван тум-ГУ МАТ), аміно

кис лот (Кван тум-Аміно Макс) та ком плек са
ми на ос нові ви со ко до ступ них спо лук крем
нію (Кван тум-Ак ва Сил).

Та ким чи ном, ро зуміння фізіо логіч них 
по треб куль ту ри, раціональ не та обґрун то ва
не за сто су ван ня по за ко ре не вих піджив лень 
не обхідни ми ма к ро, мікро е ле мен та ми та біо
логічно ак тив ни ми ре чо ви на ми дає мож
ливість знач но підви щи ти вро жайність та рен
та бельність ви ро щу ван ня сої.  

Рис. 2. Ре ко мен до ва на схе ма за сто су ван ня до б рив ТМ «Quantum» для по за ко ре не во го піджив лен ня сої


