
КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

Мохонько Дар’я Валеріївна, 10 клас, Глодоська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області. 

Наукові керівники: Логвінова Ярослава Олексіївна, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного  

педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук; 

Мохонько Анжела Анатоліївна,    вчитель хімії та біології Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області; 

Нечипурук Анатолій Сергійович, вчитель трудового навчання та фізики Оникіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради  

Кіровоградської області. 

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: дослідити вплив обробки іноку-

лянтами насіння сої сорту Вінні на її ріст, розвиток і продук-

тивність. 

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:  

 проаналізувати наукові джерела щодо можливостей використан-

ня бактеріальних препаратів при передпосівній обробці насіння 

сої;  

 встановити зміни у вегетативній частині рослин сої сорту Вінні 

залежно від інокуляції препаратами Ризоактив концентрат, п і 

Різолік Топ, р.;  

 встановити ефективність впливу бобово-ризобіального 

симбіозу на ріст і розвиток рослин в період вегетації;  

 дати оцінку ефективності вирощування сої залежно від інокуля-

ції на ділянці агроценозу.  

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: інокулянти для обробки насіння сої сорту Вінні. 

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: вплив інокулянтів Ризоактив концентрат, п. та Різолік Топ, р. на розвиток рослин, формування 

симбіотичних систем та продуктивність сої сорту Вінні.  

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення); емпіричні (експеримент, спостереження, вимірювання); спеці-

альні (візуальний; кількісний; метод пробного снопа; метод суцільного збирання; біохімічний); статистичні. 

№ варіанта Метод обробки посівного матеріалу сої 

1 Ризоактив концентрат, п., 2 кг/т 

2 Різолік Топ, р., 3 л/т + Премакс, р., 1 л/т 

3 без обробки препаратами, вода (контроль). 

СХЕМА ДОСЛІДУ 

Аналіз кількості бульбочок 

рослини варіанту 1       

(фото Мохонько Дар’ї       

зроблено 02.07.2019 р.) 

Аналіз кількості бульбочок 

рослини варіанту 2        

(фото Мохонько Дар’ї       

зроблено 02.07.2019 р.) 

Аналіз кількості бульбочок 

рослини варіанту 3       

(фото Мохонько Дар’ї       

зроблено 02.07.2019 р.) 

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 

СОЇ СОРТУ ВІННІ ПІД ВПЛИВОМ 

ІНОКУЛЯНТІВ РИЗОАКТИВ  

КОНЦЕНТРАТ, П І РІЗОЛІК ТОП, Р 

1. Результати експериментальних досліджень підтвер-

дили позитивний вплив від використання бактеріаль-

них препаратів для інокуляції насіння сої.  

2. Встановлено зміни у вегетативній частині рослин сої 

сорту Вінні залежно від інокуляції препаратами Ризоа-

ктив концентрат, п. та Різолік Топ, р. порівняно з конт-

ролем.  

3. Доведено ефективність впливу інокуляції на стан бо-

бово-ризобіального симбіозу сої в період вегетації по-

рівняно із контролем.  

4. Ефективність застосування бактеріальних препаратів 

при вирощуванні сої забезпечує приріст урожайності 

від 4 до 5,5 ц/га порівняно до контролю.  

ВИСНОВКИ 

Порівняння процесу дозрівання рослин сої 2 та 3 варіантів 

( фото Мохонько Дар’ї зроблено 25.08.2019 р.) 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ  

БОБОВО-РИЗОБІАЛЬНОГО СИМБІОЗУ 
ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ  

ДОСЛІДЖУВАНИХ РОСЛИН 

ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ СОЇ  

В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ІНОКУЛЯЦІЇ 

Показники стану бобово-ризобіального симбіозу сої 

сорту Вінні 

Варіант до-
сліду 

Кількість 

бульбочок 

на рослині 

(шт.) 

Зрілі буль-

бочки: роже-

вого кольору 

(шт.) 

Неактивні 

бульбочки: 

зеленого ко-

льору 

(шт.) 

Незрілі буль-

бочки: білого 

кольору (шт.) 

Паразитуючі 

бульбочки: 

коричневого 

кольору 

(шт.) 

1. 37 26 5 5 1 

2. 43 32 4 5 2 

3. 19 9 3 5 2 

НІР0,95 3,45 2,31 0,89 1,23 0,36 

Рис.1. Показики стану бобово-ризобіального симбіозу сої сорту Вінні 

Морфологічні показники рослин сої Вінні  

станом на 01.07.2019 р. 

Варіант досліду 

Кількість 
листків на 

рослині 
(шт.) 

Розмір 
листкової 
пластинки 

(см.) 

Висота 
рослини 

(см.) 

Товщина 
стебла 
(см.) 

Кількість 
бобів 
(шт.) 

1. 16 9 61 0,8 32 

2. 18 11 73 1 36 

3. 12 7 54 0,6 24 

НІР0,95 2,42 1,87 18,56 0,18 3,58 

Рис. 2. Морфологічні показники рослин сої Вінні станом на 01.07.2019 р. 

Основні показники продуктивності  

досліджуваних ділянок 

Варіант до-
сліду 

Кількість 
бобів з 
однієї 

рослини 
(шт.) 

Кількість 
насіння у 
одному 
бобові 
(шт.) 

Маса 
бобів з 
однієї 
росли-
ни (г) 

Маса 
насіння з 

однієї 
рослини 

(г) 

Урожайність 
при 12% во-

логи 
(ц/га) 

Вміст во-
логи (%) 

1. 29 3 10 8 20 10,5 

2. 31 3 11 9 21,5 10,5 

3. 18 2 6 4 16 8,5 

НІР0,95 4,54 0,65 0,97 0,56 2,51 1,14 

Рис.3. Основні показники генеративної частини рослин сої 

Рис. 4 Основні показники продуктивності досліджуваних ділянок 

Аналіз розмірів бульбочок  

(фото Мохонько Дар’ї зроблено 02.07.2019 р.)  


