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Результати дослідів підтверджують можливість 
отримання стабільних врожаїв за рахунок підбору 
строку сівби та фону мінерального живлення. У се-
редньому за 2002–2005 рр. у сорту Романтика відмі-
чена чітка тенденція збільшення врожайності від 
ранніх до пізніх строків незалежно від фонів живлен-
ня (від 1,73 т/га до 2,08 т/га в середньому за 4 роки). 
У сортів Мрія та Аметист на фоні без добрив має 
місце така ж тенденція, тоді як на фоні застосу-
вання добрив найбільш оптимальними строками були 
більш ранні (ІІІ декада квітня і І декада травня), ніж 
пізні. Вищий рівень продуктивності сої за 2006–
2010 рр. було отримано за раннього (22.04) строку 
сівби – 1,82 т/га, а найгірші показники отримано за 
пізнього (21.05) строку сівби, де врожайність була в 
межах 1,67 т/га. В розрізі сортів: кращі результати, 
за більшості строків сівби, окрім пізніх, було отри-
мано у випадку вирощування сорту Романтика, який 
забезпечив отримання 1,84–1,87 т/га насіння. За піз-
ніх строків сівби третій (06.05), четвертий (14.05) 
та п’ятий (21.05) вищий рівень продуктивності було 
отримано за вирощування сорту Аннушка – 1,72–
1,85 т/га.   

Ключові слова: соя, урожайність, погодні 
умови, строки сівби, фони живлення. 

Постановка проблеми. У зв’язку з поширен-
ням нових сортів сої виникає питання з’ясування 
елементів технології вирощування, що мають за-
безпечити високу її продуктивність. Особливе 
значення мають строки сівби насіння сої. Соя, як 
світлолюбна культура, формує високий урожай 
лише за оптимальних для конкретного сорту 
площі живлення і густоті рослин, забезпеченні 
вологою і поживними речовинами, але основна 
вимога – найкраще освітлення листкової по-
верхні. Як світлолюбна культура, вона забезпечує 
високий урожай лише за оптимальної для конкре-
тного сорту площі живлення і густоті рослин, а 
також у разі відповідної структури посіву. 
Із впровадженням у виробництво адаптованих 

ранньостиглих сортів сої виникла проблема за-
безпечення гарантованого щорічного формуван-

ня якісного врожаю насіння до настання неспри-
ятливих для збирання умов осіннього періоду. 
Подальше поширення сої в умовах нестійкого 
зволоження Лівобережного Лісостепу стриму-
ється недостатньо обґрунтованою зональною 
технологією її вирощування, особливо за ранньої  
сівби, де тепло є обмежуючим фактором. Потре-
бують вивчення процеси формування врожаю і 
якості насіння сої за різних строків сівби. У зв'я-
зку з цим особливого значення набуває раціона-
льне використання ресурсів тепла у ранньовес-
няний період за рахунок ранніх строків сівби. Ці 
фактори і є підставою для вивчення строків сів-
би в умовах нестійкого зволоження Лівобереж-
ного Лісостепу України. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, 

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Зерно сої є широко розповсюдженим харчовим і 
кормовим продуктом поряд із цінним білком, у 
його склад входить олія з низьким вмістом холе-
стерину [1] та високим вмістом (56–60,3 %) цін-
ної лінолевої жирної кислоти [2]. Реалізація біо-
логічного потенціалу сучасних сортів сої в конк-
ретних умовах вирощування можлива лише за 
повної відповідності технології вирощування 
вимогам культури до факторів життя. Тому в 
основу підбору сортів повинен бути покладений 
екологічний принцип, який характеризується 
використанням закону взаємозв’язку рослинних 
організмів із навколишнім середовищем [3, 4]. 
Слід зазначити, що за стрімкого зростання посі-
вних площ сої рівень її урожайності залишається 
майже незмінним і становить у середньому по 
Україні від 0,10 до 1,40 т/га. Цей показник не 
відповідає сучасним вимогам [5, 6].  Зростання в 
останні роки чисельності аномальних погодних 
явищ висуває вимоги, які важко поєднати в од-
ному сорті. У зв’язку з цим одним з основних 
завдань, яке стоїть нині перед селекціонерами та 
технологами, є виведення і впровадження у ви-
робництво сортів із високим адаптивним потен-
ціалом та рівнем продуктивності [7].  
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Більшість розробок нині спрямовані на підви-
щення верхньої межі урожайності сорту за спри-
ятливих умов вирощування і недооцінюється 
роль лімітуючих і сукупної взаємодії агроеколо-
гічних факторів на підвищення нижньої межі 
продуктивності за несприятливого поєднання 
факторів довкілля. Для організації стабільного 
виробництва насіння сої в зонах із лімітуючими 
факторами довкілля необхідна система різно-
планових сортів, здатних за різних погодних 
умов і на різних фонах забезпечити отримання 
стабільних врожаїв, що досягається завдяки їх 
нормі реакції на умови вирощування [8, 9]. 
Збільшення виробництва сої в Україні в най-

ближчій перспективі можливе лише за умови 
підвищення продуктивності цієї культури на ос-
нові ефективного розміщення і раціонального 
використання сортових ресурсів та впроваджен-
ня у виробництво конкурентоспроможних, з ви-
соким рівнем окупності енергії, адаптованих до 
умов середовища технологій [10–12]. 
У мобілізації потенціалу продуктивності но-

вих сортів сої важливим є застосування специфі-
чних для них особливостей вирощування з ура-
хуванням біологічних потреб. При цьому слід 
виходити із необхідності ресурсозбереження та 
забезпечення рослин факторами життя [13, 14]. 
Різні сорти сої реагують на довжину дня по-

різному [15–20]. Встановлено, що серед ранньо-
стиглих сортів сої існують значні відмінності по 
чутливості до світлового періоду [19]. Автори 
вважають, що сорти з незначною реакцією на до-
вжину дня належать до нейтральних, але для бі-
льшості з них сприятлива тривалість дня стано-
вить 13–15 годин. А. О. Бабич, С. І. Колісник та 
інші [20] вважають, що зона нестійкого зволо-
ження  Дніпропетровської, Донецької, Запорізь-
кої, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, 
Одеської, Харківської областей за тепловими та 
світловими ресурсами є придатною для вирощу-
вання ранньостиглих та скоростиглих сортів сої. 
Обираючи строк сівби сої, слід враховувати рі-
вень температурного режиму та вологість посів-
ного шару ґрунту. Рослини раннього строку сівби 
(третя декада квітня) мали довший період веґета-
ції порівняно з рослинами пізнього строку сівби. 
У випадку недостатньої забезпеченості вологою 
ґрунту та підвищеної температури повітря веґета-
ційний період вкорочувався на 7–12 днів [22, 23]. 
Методика проведення досліджень. Основні 

польові дослідження проводилися в період 2004–
2013 рр. в лабораторії рослинництва та сортови-
вчення Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 
НААН України. Ґрунт – глибокий слабовилугу-
ваний чорнозем із зернистою структурою. Він 

характеризується такими агрохімічними показ-
никами: вміст гумусу (за Тюріним) – 5,8 %; рН – 
5,8; гідролітична кислотність – 3,29 мг/екв. на 
100 г ґрунту. Запаси поживних речовин на конт-
ролі без добрив: азот – 132 мг/кг, фосфор – 104 
мг/кг, калій – 128 мг/кг; на фоні із застосуванням 
мінеральних добрив (N30Р30К30): азот – 140 мг/кг, 
фосфор – 177 мг/кг, калій – 172 мг/кг ґрунту.  
В умовах зони проведення досліджень основни-
ми лімітуючими факторами є кількість опадів та 
температурний режим у період веґетації сільсь-
когосподарських культур і олійних у тому числі. 
За роки досліджень погодні умови в період веґе-
тації рослин були досить контрастними, що дало 
змогу повною мірою оцінити сорти та гібриди 
олійних культур. У середньому за роки дослі-
джень відхилення за середньодобовою темпера-
турою становить плюс 1,3°С. У той же час існує 
значна різниця за місяцями і роками. Так, відмі-
чається значне потепління періоду серпень –
листопад, на 0,9–3,1 °С, а також більш прохоло-
дні, на 0,2 °С, квітень і червень. Березень теплі-
ший на 0,9 °С, а травень – на 0,5 °С. Окрім сере-
дньодобових температур велике значення для 
росту та розвитку рослин має сума ефективних 
(понад 10 °С) температур за певні періоди. В се-
редньому за період досліджень сума ефективних 
температур становила 1496,8 °С, що на 290,8 °С, 
або 24,1 % вище середньо багаторічного показ-
ника. Відмічено зростання даного показника по 
всіх місяцях від 5,9 до 101,1 °С.  Так, у серед-
ньому по досліду за роки досліджень сума опа-
дів, у порівнянні з багаторічними значеннями, 
зросла на 34,4 мм. Відмічена значна строкатість 
у їх надходженні залежно від року та місяців. 
Окрім розрахунків відхилень були розраховані 
лінійні регресії по середньодобових температу-
рах за період весняно-літньої веґетації. Розраху-
нки свідчать про постійне і стабільне підвищен-
ня середньодобових температур по всіх місяцях. 
У той же час воно незначне у квітні і різко під-
вищується в літні місяці, особливо в серпні. 
Результати дослідження. Вивчення впливу 

строків сівби на урожайність сої проводили у 
2002–2005 рр. на сортах Аметист, Мрія та Рома-
нтика, у 2006–2015 рр. – на сортах Аннушка, 
Романтика та Скеля, а в 2016–2017 рр. – на сор-
тах Білявка, Спритна та Мальвіна. Перший строк 
сівби сої припадає на третю декаду квітня, дру-
гий строк – на першу декаду травня, третій строк 
– на другу декаду травня. За результатами бага-
торічних досліджень ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН 
встановлено, що строки сівби по-різному впли-
вали на урожайність сортів сої.  
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Урожайність сортів сої залежно від строків сівби, т/га 

1-й строк 2-й строк 3-й строк 
Сорти без добрив гній + 

N60P60K60 
без  

добрив 
гній + 

N60P60K60 
без  

добрив 
гній + 

N60P60K60 
середнє за 2002–2005 рр. 

Аметист 1,90 2,26 2,02 2,22 2,06 2,13 
Мрія 2,00 2,24 2,10 2,29 2,29 2,17 

Романтика 1,73 1,95 1,88 2,09 2,06 2,08 
Середнє 1,88 2,15 2,00 2,20 2,14 2,13 

середнє за 2006–2010 рр. 
Аннушка 1,55 1,75 1,65 1,91 1,65 1,93 
Романтика 1,75 1,85 1,77 1,85 1,70 1,73 
Скеля 1,64 1,74 1,55 1,62 1,53 1,58 
Середнє 1,65 1,78 1,66 1,79 1,63 1,74 

 
Відмічена різна реакція сортів сої на строки 

сівби. Результати дослідів підтверджують мож-
ливість отримання стабільних врожаїв за раху-
нок підбору строку сівби та фону мінерального 
живлення. Вони також свідчать про те, що осно-
вним фактором, який визначає рівень урожайно-
сті сої, є погодні умови в критичні фази росту 
для конкретного сорту (див. табл.). 
Так, у середньому за 2002–2005 рр. у сорту Ро-

мантика відмічена чітка тенденція збільшення 
врожайності від ранніх до пізніх строків незалеж-
но від фонів живлення (від 1,73 т/га до 2,08 т/га в 
середньому за 4 роки). У сортів Мрія та Аметист 
на фоні без добрив проявляється така ж тенден-
ція, тоді як на фоні застосування добрив найбільш 
оптимальними строками були більш ранні (ІІІ 
декада квітня і І декада травня) ніж пізні. 
У період з 2006 по 2010 рр. вивчали вплив на 

урожайність різних за групами стиглості сортів 
(Аннушка, Романтика та Скеля) сої 5 строків посіву. 
За результатами досліджень, вищий рівень про-

дуктивності культури було отримано за раннього 
(22.04) строку сівби – 1,82 т/га, а найгірші показ-
ники отримано за пізнього (21.05) строку сівби, де 
врожайність була в межах 1,67 т/га. В розрізі сор-
тів: кращі результати, за більшості строків, окрім 
пізніх, було отримано під час вирощування сорту 
Романтика, який забезпечив отримання 1,84–1,87 
т/га насіння. За пізніх строків – третій (06.05), чет-
вертий (14.05) та п’ятий (21.05) вищий рівень про-
дуктивності було отримано у випадку вирощуван-
ня сорту Аннушка – 1,72–1,85 т/га. 
Спостерігається певна сортова реакція на фон 

мінерального живлення в залежності від строку 
сівби. Так, на фоні без добрив (контроль) по всіх 
строках сівби, окрім останнього, вищу урожай-
ність отримано у сорту Романтика 1,70–1,77 т/га, а 
за посіву сої 21.05 – у сорту Аннушка – 1,58 т/га. 

Аналогічна ситуація і в разі застосування в 
основне удобрення 30 т/га гною та N30P30K30 на 
фоні гною – за перших трьох строків вищу про-
дуктивність формував сорт Романтика від 1,82 
до 1,91 т/га на першому та від 1,94 до 2,01 т/га 
на другому фоні. За четвертого та п’ятого стро-
ків сівби на фоні гною вищу продуктивність за-
безпечив сорт Аннушка – 1,82 та 1,76 т/га. На 
фоні гній + N30P30K30 за четвертого строку вища 
урожайність отримана у сорту Аннушка – 1,78 
т/га, а за п’ятого – у сорту Скеля – 1,83 т/га. 
У разі вирощування сої на фоні N60P60K60 та 

фоні оранки вищу урожайність по всіх строках 
сівби отримано під час вирощування сорту Ан-
нушка – від 1,79 до 1,93 т/га. У випадку застосу-
вання під сою мінеральних добрив у дозі 
N60P60K60 та чизельного обробітку ґрунту за 
першого строку сівби вищу урожайність отри-
мано під час вирощування сортів сої Аннушка і 
Романтика – 1,87 та 1,88 т/га, за інших чотирьох 
– сорту Аннушка – рівень продуктивності від 
1,72 до 1,93 т/га. 
Аналізуючи результати досліджень впливу 

строків сівби на урожайність сортів сої по роках 
досліджень (2006–2010 рр.), необхідно зазначити 
наступне: на фоні без добрив в 2006 р. практич-
но по всіх строках кращі результати отримано по 
сорту Романтика – від 1,23 до 1,48 т/га, крім того 
за четвертого та п’ятого строків досить високу 
продуктивність формували сорти Аннушка та 
Скеля по 1,34 т/га. 
Сорт Аннушка кращі результати забезпечив у 

2007 та 2010 роках; сорт Романтика – у 2006, 
2008 та 2009 рр. По сорту Скеля результати, бли-
зькі до максимальних, отримані в 2009 році. 
У випадку застосування під культуру 30 т/га 

гною спостерігається диференціація сортів по реа-
кції на строк сівби. Так, за першого строку сорт 
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Аннушка кращі результати забезпечив у 2006 та 
2007, сорт Романтика – з 2008 по 2010 рр. за друго-
го – 2007 та 2010 рр. і 2006 та 2008 рр., а в 2009 – 
сорт Скеля. Схожа ситуація і в разі вирощування 
сої на фоні гною з додатковим внесенням N30P30K30 
– в 2009 р. по всіх строках вищу продуктивність 
було отримано у сорту Скеля – від 2,44 до 2,53 
т/га, сорт Аннушка беззаперечним лідером був у 
2007 р., у 2006 р., залежно від строку вищі показ-
ники забезпечували сорти Аннушка та Романтика. 
На фоні N60P60K60 та оранки в більшості років 

досліджень кращі результати отримано під час 
вирощування сорту Аннушка, а сорту Романтика 
– лише у 2009 р. У разі застосування під сою чи-
зельного обробітку ґрунту досить високі резуль-
тати забезпечував сорт Скеля у 2007 р. за четве-
ртого та п’ятого строків посіву, у 2008 – за 4-го, 
у 2009 р. – за всіх строків; сорт Романтика – у 
2006 р. за 3-го строку, у 2008 та 2009 рр. – за 
першого. За всіх інших строків посіву в усі роки 
досліджень вищі результати отримано у випадку 
вирощування сорту Аннушка. 
У період 2011–2013 рр. продовжували ви-

вчення строків сівби сортів сої на рівень їх про-
дуктивності. В середньому по фонах мінераль-
ного живлення вищий рівень урожайності отри-
мано під час вирощування сорту Романтика, 
який становив відповідно строків 1,97, 2,15 та 
2,14 т/га, близькі до нього показники забезпечив 
(1,91, 2,04 та 2,14 т/га) сорт Скеля. Аналогічна 
закономірність спостерігається і по фонах міне-
рального живлення (рис. 1). 
Результати дослідів підтверджують можли-

вість отримання стабільних врожаїв по роках за 

рахунок підбору строку сівби та фону мінераль-
ного живлення. Вони також свідчать про те, що 
основним фактором, який визначає рівень уро-
жайності сої є погодні умови в критичні фази 
росту для конкретного сорту. 
Так, для ультра ранньостиглого сорту Аннуш-

ка, в середньому за три роки, рівнозначними бу-
ли ранній та пізній строки сівби, середній рівень 
врожайності по строках 1,70 т/га та 1,74 т/га. Для 
більш пізньостиглих сортів Романтика та Скеля 
– кращими виявилися другий та третій строки. 
У разі застосування фонів мінерального жив-

лення (30 т/га гною та мінеральних добрив на 
його фоні) рівень урожайності сорту Аннушка за 
першого та третього строків сівби був однако-
вим. Тобто, в разі застосування добрив – як ор-
ганічних, так і мінеральних – вплив строку сівби 
на продуктивність даного сорту нівелюється.  
Для сортів Романтика та Скеля більш ефекти-

вними були більш пізні строки сівби. Так, серед-
ня урожайність сорту Романтика за другого та 
третього строків становила відповідно 2,15 т/га 
та 2,14 т/га, проти 1,97 т/га за раннього. Для сор-
ту Скеля значення цього показника становили 
відповідно строків сівби 2,04 т/га та 2,14 т/га 
проти 1,91 т/га. 
Результати дослідів 2014–2015 рр. підтвер-

джують дані попередніх років про можливість 
отримання стабільних врожаїв по роках за раху-
нок підбору строку сівби. Вони також свідчать 
про те, що основним фактором, який визначає 
рівень урожайності сої є погодні умови в крити-
чні фази росту для конкретного сорту. 

 

 
Рис. 1. Урожайність сортів сої в залежності від строків сівби в середньому  

за  2011–2013 рр., т/га 
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Рис. 2. Урожайність сортів сої в залежності від строків сівби в середньому за 2014–2015 рр., т/га 

 
Рис. 3. Урожайність сортів сої в залежності від строків сівби в середньому за 2016–2017 рр., т/га 

Застосування для сої раннього строку сівби в 
умовах 2014–2015 рр. було найбільш ефектив-
ним. Так, для ультраранньостиглого сорту Ан-
нушка кращим був ранній строк сівби, середній 
рівень врожайності по строку – 2,14 т/га. Запіз-
нення із сівбою призводило до зниження уро-
жайності сорту, яка становила 1,89 т/га та 1,56 
т/га відповідно строку сівби (рис. 2). Найнижча 
врожайність даного сорту як по фонах мінераль-
ного живлення, так і в середньому отримана за 
сівби на початку ІІІ декади травня.  

Для сорту Романтика також вищий рівень уро-
жайності отримано за раннього строку сівби з 
середнім рівнем продуктивності 1,80 т/га. За ін-
ших строків вона становила 1,69 т/га та 1,51 т/га 
з коливаннями залежно від фону мінерального 
живлення від 1,41 т/га до 1,99 т/га. Перенесення 
сівби на пізній строк значною мірою знижувало 
урожайність сорту на всіх фонах живлення. 
Аналогічна ситуація щодо впливу строку сів-

би на урожайність спостерігалася і у сорту Ске-
ля. Середня врожайність залежно від строку сів-



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО 

№ 1 • 2018 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 40 

би становила 1,43, 1,20 та 1,21 т/га. Для отри-
мання високого рівня урожайності необхідно 
проводити сівбу сої в кінці квітня місяця, що 
дасть можливість отримати урожайність в зале-
жності від сорту на рівні 1,73–2,22 т/га. 
За період 2016–2017 рр. також відмічалася сор-

това особливість у формуванні рівня урожайності 
сої залежно від строку сівби та фону мінерально-
го живлення. Так, у сорту Білявка, за контрольно-
го варіанту, вища урожайність отримана за піз-
нього строку сівби – 1,72 т/га. Використання 
більш ранньої сівби призводило до зниження да-
ного показника, відповідно до 1,53 т/га за опти-
мального та 1,24 т/га за раннього строку (рис. 3). 
Аналогічна закономірність і для сорту Сприт-

на. Під час вирощування сорту Мальвіна, як 
більш пізньостиглого, вищий рівень продуктив-
ності було сформовано за оптимального строку 
сівби (2,22 т/га) та зниження за інших: 2,14 т/га –
за раннього та 2,018 т/га – за пізнього. Відмічена 
також і різниця в рівні урожайності сортів сої 
залежно від фону мінерального живлення. Так, 
за раннього строку сівби вища урожайність сор-
ту Білявка отримана на фонах 30 т/га гною та  
30 т/га гною + N60P60K60 – по 1,55 т/га, за опти-
мального – фон + N30P30K30 – 1,65 т/га, а за піз-
нього строку – на фоні 30 т/га гною + N60P60K60 – 
1,83 т/га. У разі вирощування сорту Спритна – 
30 т/га гною (2,14 т/га), контроль (2,15 т/га) та 
2,18 т/га і для сорту Мальвіна – контрольний ва-
ріант (2,14 т/га), 30 т/га гною (2,35 т/га) та 30 т/га 
гною + N60P60K60 (2,15 т/га) відповідно строків 
сівби. 
Висновок. У середньому за роки досліджень 

відхилення по середньодобовій температурі ста-
новить плюс 1,3 °С. У той же час існує значна 
різниця за місяцями і роками. Березень тепліший 
на 0,9 °С, а травень – на 0,5 °С. Сума ефективних 
температур за період досліджень становила 
1496,8 °С, що на 290,8 °С, або 24,1 %  вище сере-
днього багаторічного показника, а сума опадів, у 
порівнянні з багаторічними значеннями, зросла 
на 34,4 мм. Розрахунки лінійних регресій свід-
чать про постійне і стабільне підвищення серед-
ньодобових температур по всіх місяцях. При 
цьому воно незначне у квітні і різко підвищуєть-
ся в літні місяці, особливо в серпні. Відмічена 
різна реакція сортів сої на строки сівби. Резуль-
тати дослідів підтверджують можливість отри-
мання стабільних врожаїв по роках за рахунок 

підбору строку сівби та фону мінерального жив-
лення у середньому за 2002–2005 рр. У сорту 
Романтика відмічена чітка тенденція збільшення 
врожайності від ранніх до пізніх строків незале-
жно від фонів живлення (від 1,73 т/га до 2,08 т/га 
в середньому за 4 роки). У сортів Мрія та Аме-
тист на фоні без добрив проявляється така ж  
тенденція, тоді як на фоні застосування добрив 
найбільш оптимальними строками були більш 
ранні (ІІІ декада квітня і І декада травня), ніж 
пізні. Вищий рівень продуктивності сої за 2006–
2010 рр. було отримано за раннього (22.04) стро-
ку сівби – 1,82 т/га, а найгірші показники отри-
мано за пізньої (21.05) сівби, де врожайність бу-
ла в межах 1,67 т/га. В розрізі сортів: кращі ре-
зультати, за більшості строків, окрім пізніх було 
отримано у випадку вирощування сорту Роман-
тика, який забезпечив отримання 1,84–1,87 т/га 
насіння. За пізніх строків – третій (06.05), четве-
ртий (14.05) та п’ятий (21.05) вищий рівень про-
дуктивності було отримано в разі вирощування 
сорту Аннушка – 1,72–1,85 т/га. 
Для ультраранньостиглого сорту Аннушка в 

середньому за 2011–2013 рр. рівнозначними бу-
ли ранній та пізній строки сівби, середній рівень 
врожайності по строках – 1,70 т/га та 1,74 т/га. 
Для більш пізньостиглих сортів Романтика та 
Скеля кращими виявилися другий та третій 
строки. 
Застосування для сої раннього строку сівби в 

умовах 2014–2015 рр. було найбільш ефективним. 
Для ультраранньостиглого сорту Аннушка серед-
ній рівень врожайності по строку – 2,14 т/га, запі-
знення із посівом призводило до зниження вро-
жайності до 1,89 т/га та 1,56 т/га відповідно стро-
ку сівби для сорту Романтика 1,80 т/га, 1,69 т/га 
та 1,51 т/га, сорту Скеля – 1,43, 1,20 та 1,21 т/га. 
За 2016–2017 рр. вища урожайність сорту Бі-

лявка, за контрольного варіанту, отримана за 
пізнього строку сівби – 1,72 т/га. Використання 
більш ранньої сівби призводило до зниження 
даного показника до 1,53 т/га за оптимального та 
1,24 т/га – за раннього строку. Аналогічна зако-
номірність і для сорту Спритна. Під час вирощу-
вання сорту Мальвіна, як більш пізньостиглого, 
вищий рівень продуктивності було сформовано 
за оптимального строку сівби (2,22 т/га) та зни-
ження за інших – 2,14 т/га за раннього та 2,018 
т/га – за пізнього строку сівби. 
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