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Наведені результати чотирирічних досліджень 
щодо впливу попередників, зокрема пшениці озимої і 
ячменю ярого та ґрунтового гербіциду Харнес на 
врожайність сої в роки з різним рівнем вологозабез-
печення. Встановлено, що ґрунтовий гербіцид Харнес 
контролював загальну кількість і сиру масу бур’янів 
за попередником пшениця озима відповідно на 92 і 93 %, 
а за попередником ячмінь ярий – на 91 і 83 %. Виявлено, 
що після попередника пшениця озима формувалась 
більша врожайність сої, ніж після попередника  
ячмінь ярий. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах 
ринкових відносин у сільськогосподарському 
виробництві України відбулась помітна зміна 
пріоритетів з вирощування економічно вигідних 
культур, що призвело до розширення площ під 
соєю. За обсягами виробництва в нашій країні 
соя вийшла на перше місце в Європі [4]. 
До шкідливих чинників, які стримують під-

вищення врожайності сої відносять бур’яни.  
Достовірне зниження врожайності сої (на 11 %) 
виявлено за наявності 5 шт./м2 малорічних 
бур’янів. Зростання рівня забур’яненості до 10–
15 шт./м2 зменшує продуктивність сої на 26–
31 % [1]. Тому заходи захисту від бур’янів повин-
ні бути спрямовані на створення більш сприят-
ливих умов для одержання високої продуктив-
ності сої. Важливе значення тут мають заходи з 
визначення кращих попередників та ефективнос-
ті гербіцидів. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Вивчення впливу попередників під сою – питан-
ня далеко не нове [2, 5], проте воно зберігає 
свою актуальність і зараз, оскільки відбуваються 
зміни в кількісному і якісному складі бур’янів у 
посівах більшості сільськогосподарських куль-

тур [3], які потребують постійного уточнення 
елементів технології вирощування цієї культури. 
Мета досліджень – з’ясувати вплив попере-

дників, зокрема пшениці озимої і ячменю ярого, 
метеорологічних умов та ґрунтового гербіциду 
Харнес на врожайність насіння сої. 
Завдання досліджень: встановити кращий по-

передник, а також ефективність гербіциду Хар-
нес для формування вищого рівня продуктивно-
сті сої. 
Умови і методика проведення досліджень. 

Дослід проводили впродовж 2009–2012 рр. у ла-
бораторії рослинництва і сортовивчення Інсти-
туту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. Кон-
троль (з бур’янами) – забур’янений посів, без 
застосування гербіциду і ручних прополювань. 
Контроль (без бур’янів) – систематичні ручні 
прополювання, без застосування гербіциду. Ґрун-
товий гербіцид Харнес (діюча речовина – ацето-
хлор, 900 г/л) застосовували в досходовий пері-
од, без загортання в ґрунт. 
Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий 

важкосуглинковий. Під передпосівну культива-
цію вносили N30P30K30. Висівали сорт сої Роман-
тика з шириною міжрядь – 45 см. Розмір обліко-
вої ділянки – 36 м2, повторення триразове. Зби-
рання врожаю проводили селекційним комбай-
ном «Sampo-130». 
Результати досліджень. У контролі  

(з бур’янами) по обох попередниках як за кількі-
стю, так і за масою домінували злакові однорічні 
бур’яни у посівах сої, які були представлені плос-
кухою звичайною і мишієм сизим. На другому 
місці були дводольні малорічні бур’яни з домі-
нуванням щириці звичайної. Коренепаросткових 
бур’янів, де переважав осот рожевий, було знач-
но менше, ніж представників двох попередніх 
груп. Найбільша загальна кількість і сира маса 
бур’янів виявлена за попередником пшениця 
озима (табл. 1). 
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1. Вплив попередника та гербіциду Харнес на забур’яненість посіву сої 

Рік Попередник Варіант Бур’янів у кінці 
веґетації 2009 2010 2011 2012 середнє 

кількість, шт./м2 135 262 71 148 154 Контроль 
(з бур’янами) сира маса, г/м2 793 445 832 651 680 

кількість, шт./м2 23 5 12 6 12 Пшениця озима Харнес, 
2,5 л/га сира маса, г/м2 39 11 94 50 49 

кількість, шт./м2 75 41 112 338 142 Контроль 
(з бур’янами) сира маса, г/м2 372 138 803 932 561 

кількість, шт./м2 7 1 24 17 12 Ячмінь ярий Харнес, 
2,5 л/га сира маса, г/м2 17 2 230 132 95 

 
Загальна загибель бур’янів у посівах сої на фоні 

застосування гербіциду Харнес у середньому за 
попередником пшениця озима і ячмінь ярий стано-
вила відповідно 92 і 91 %. Що ж до загальної сирої 
маси бур’янів, то вона зменшувалася за поперед-
ником пшениця озима і ячмінь ярий відповідно на 
93 і 83 %. Ефективність цього гербіциду залежала 
від кількості опадів, що випали в перші дні після 
його внесення. Так, у 2009, 2010, 2011 і 2012 рр., 
коли в перші 20 діб після застосування препарату 
випало відповідно 35, 56, 18 і 27 мм опадів, змен-
шення загальної кількості бур’янів щодо попере-
дника пшениця озима та ячмінь ярий становило 83, 
98, 83 і 96 % та 91, 98, 79 і 95 %, а їх сирої маси – 
95, 98, 89 і 92 % та 95, 99, 71 і 86 %. 
Ґрунтові гербіциди не діють на коренепарост-

кові бур’яни, що не дає нам підстав аналізувати 
їх. Тому, характеризуючи ефективність ґрунтово-
го гербіциду Харнес, слід розглядати його вплив 
лише на злакові однорічні та дводольні малорічні 
бур’яни. Встановлено, що у попередника пшени-
ця озима цей препарат у середньому зменшував 
кількість і сиру масу злакових однорічних 
бур’янів відповідно на 93 і 94 %, а дводольних 
малорічних – на 94 і 96 %. У попередника ячмінь 
ярий гербіцид Харнес контролював кількість і 

сиру масу злакових однорічних бур’янів відповід-
но на 92 і 86 %, а дводольних малорічних – на 94 і 
87 %. У посівах сої гербіцид Харнес по попере-
днику пшениця озима і ячмінь ярий знищував 
плоскуху звичайну відповідно на 94 і 93 %, а ми-
шій сизий – на 97 і 93 %. Щирицю звичайну цей 
гербіцид знищував у попередника пшениця озима 
на 98 %, а у попередника ячмінь ярий – на 95 %. 
На рівень урожайності сої в окремі роки до-

сліджень значною мірою впливав режим зволо-
ження в критичний для формування врожайності 
період (від ІІІ декади червня по ІІІ декаду серпня 
включно). Зокрема у 2009, 2010, 2011 і 2012 рр. 
за кількості опадів у цей період відповідно 110, 
118, 296 і 151 мм урожайність у контролі (без 
бур’янів) по попереднику пшениця озима стано-
вила 1,94, 1,26, 3,02 і 1,60 т/га, а по попереднику 
ячмінь ярий – 2,02, 1,00, 2,60 і 1,46 т/га (табл. 2). 
Коефіцієнт кореляції між урожайністю сої та 
кількістю опадів у роки досліджень становив за 
попередником пшениця озима і ячмінь ярий від-
повідно r = 0,90 і r = 0,75. Зауважимо, що в 2010 р. 
найменша врожайність насіння сої була обумов-
лена відсутністю опадів у період наливу бобів і 
високою середньодобовою температурою повітря 
(28,0 оС).  

2. Урожайність сої залежно від впливу попередника та дії  гербіциду Харнес 

Урожайність, т/га Попередник 
(чинник А) 

Варіант захисту 
(чинник В) 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. Середнє

Контроль (з бур’янами) 1,37 0,66 2,45 0,91 1,35 
Контроль (без бур’янів) 1,94 1,26 3,02 1,60 1,96 Пшениця  

озима Харнес, 2,5 л/га 1,95 1,23 2,83 1,52 1,88 
Контроль (з бур’янами) 1,69 1,00 1,87 0,52 1,27 
Контроль (без бур’янів) 2,02 1,00 2,60 1,46 1,77 Ячмінь ярий 

Харнес, 2,5 л/га 1,85 0,91 2,40 1,39 1,64 
НІР05 головного ефекту чинника А 0,13 0,16 0,22 0,23 
НІР05 головного ефекту чинника В 0,16 0,20 0,27 0,28 

НІР05 взаємодії АВ 0,22 0,28 0,39 0,39 
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На контролі (без бур’янів) за попередником 
пшениця озима врожайність сої була більшою на 
0,19 т/га, ніж за попередником ячмінь ярий. 
Урожайність сої в роки досліджень знаходи-

лася в прямій залежності від рівня за-
бур’яненості попередника. Так, порівняно з по-
передником ячмінь ярий, в контролі (з 
бур’янами) за попередником пшениця озима в 
2009 і 2010 рр. більший рівень забур’яненості 
обумовив зменшення врожайності сої відповідно 
на 0,32 і 0,34 т/га, а в 2011 і 2012 рр. менший рі-
вень забур’яненості сприяв збільшенню врожай-
ності сої на 0,58 і 0,39 т/га. На контролі (без 
бур’янів) за попередником ячмінь ярий урожай-
ність сої була меншою на 0,08 т/га, ніж по попе-
реднику пшениця озима. 
Під час використання гербіциду Харнес по 

попереднику пшениця озима щорічно формува-
лась більша урожайність сої, ніж по попередни-
ку ячмінь ярий. Так, приріст урожайності сої від 
застосування гербіциду Харнес за попередником 
пшениця озима у 2009, 2010, 2011 і 2012 рр. був 
більшим на 0,10, 0,32, 0,33 і 0,13 т/га, порівняно 

з попередником ячмінь ярий. Порівняно з конт-
ролем (з бур’янами), приріст урожайності сої від 
застосування препарату Харнес по попереднику 
пшениця озима і ячмінь ярий становив відповід-
но 0,53 і 0,37 т/га. 
Висновок. У посівах сої за попередником 

пшениця озима виявлено більшу загальну кіль-
кість і сиру масу бур’янів, ніж по попереднику 
ячмінь ярий. Ґрунтовий гербіцид Харнес контро-
лював загальну кількість і сиру масу бур’янів у 
попередника пшениця озима відповідно на 92 і 
93 %, а у попередника ячмінь ярий – на 91 і 
83 %. Ефективність цього гербіциду залежала від 
кількості опадів, що випали в перші дні після 
його внесення. 
За попередником пшениця озима формувалась 

більша врожайність сої, ніж по попереднику яч-
мінь ярий. Також урожайність сої залежала від 
режиму зволоження в період веґетації та рівня 
забур’яненості на окремому варіанті. За викорис-
тання гербіциду Харнес по попереднику пшени-
ця озима щорічно формувалась більша врожай-
ність сої, ніж за попередником ячмінь ярий. 
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