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Вступ
Бобові – одні з найдавніших культур, які вирощує людство. Наприклад, 
історія вирощування гороху налічує близько 20 тисяч років, а соя була 
введена у культуру в ХІ ст. до н. е. на території північно-західного Китаю 
(китайська назва сої у перекладі означає «великий біб»).
 
Бобові поєднують в собі два найважливіших процеси: фотосинтез та 
азотфіксацію. Завдяки цьому вони не лише забезпечують власні потреби 
в азоті, а й підвищують родючість ґрунтів та поліпшують екологію.

Бобові культури мають унікальний хімічний склад, поєднуючи високий 
вміст білка з підвищеними кількостями жирів та вуглеводів. Завдяки цим 
своїм особливостям вони посідають чільне місце серед культур світового 
землеробства. Вирощування сої та гороху – один з основних шляхів для 
подолання дефіциту білка та продовольства на планеті.

В даній брошурі ми розглянемо основні моменти сучасної технології 
вирощування гороху та сої, а також досягнення компанії БАСФ у цій 
галузі. Основна частина матеріалів видання базується на розробках 
компанії БАСФ з використанням інформації з загальнодоступних джерел.

З повагою, технічний відділ БАСФ.
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Ґрунтово – кліматичні умови

Горох – рослина довгого дня. Він відносно маловибагливий до тепла, 
насіння гороху проростає при температурі 1 – 2°С. В той же час за таких 
умов проростання насіння відбувається дуже повільно, сходи з’являються 
ослаблені, а частина їх взагалі може загинути. Мінімальна температура, 
необхідна для нормального розвитку сходів та формування вегетативних 
органів гороху складає 5 – 6°С, а з підвищенням температури до 10 – 
12°С його насіння проростає за 5 – 7 днів. Сходи гороху витримують 
короткострокові заморозки до – 4°С. Оптимальна температура повітря у 
період формування вегетативних органів 12 – 16°С, а у період росту бобів 
та наливу насіння 16 – 22°С. Температура вище 26°С негативно впливає на 
кількість та якість урожаю. Ця культура вимоглива до вологи, критичний 
період у водоспоживанні – від закладки генеративних органів до повного 
цвітіння.

Соя – світлолюбива та вимоглива до тепла рослина. Це культура 
мусонного клімату. Найкращі умови для неї створюються за температури 
повітря вище 15°С. Мінімальна температура проростання сої 7°С, 
оптимальна 14 – 20°С. Сходи витримують короткочасні заморозки до – 
3°С, але такі зниження температури у фазу трьох справжніх листків є 
критичними і можуть призвести до загибелі рослин. Для проростання 
насіння сої необхідна сума ефективних температур на рівні 170 – 220°С. 
Соя – типова рослина короткого дня.

Температурний режим впливає на величину і якість врожаю сої. 
За підвищення температури у пізні фази розвитку рослин, прискорюється 
дозрівання насіння, посилюється синтез жирів, знижується накопичення 
вуглеводів, а за низьких температур, навпаки, підвищується вміст у 
насінні вуглеводів та гальмується синтез білків.

Найбільш повно свій генетичний потенціал бобові культури реалізують 
при їх вирощуванні на структурних, з високим вмістом гумусу, чорноземах 
із слабо-кислою реакцією ґрунтового розчину. На таких ґрунтах вони 
здатні формувати стабільний врожай 25 – 30 ц/га. На підзолистих, 
дерново-підзолистих, сірих лісових ґрунтах, які мають невисокий вміст 
гумусу та підвищену кислотність, бобові, особливо соя, формують урожай 
на рівні 10 – 15, а у кращі роки 20 – 25 ц/га. 

ВажлиВо!  
При надлишковому 

зволоженні, яке 
змінює тепловий 

режим ґрунту в бік 
низьких температур, 

для появи сходів 
сої потрібна 
значно вища 

сума ефективних 
температур.
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ВажлиВо!  
Через небезпеку 

накопичення 
збудників хвороб 

та шкідників горох 
рекомендується 

повертати на те саме 
поле сівозміни не 
раніше, ніж через 

5 – 6 років.

Місце у сівозміні
Для бобових культур найкращими попередниками є озимі та ярі 
зернові, кукурудза, особливо на зелений корм та силос. Добрі 
попередники – цукрові буряки, картопля, багаторічні злакові трави. 
Допускається посів сої на тому ж полі протягом 2 – 3 років.

До незадовільних попередників можна віднести інші зернобобові культури 
та багаторічні бобові трави і культури – господарі збудників  
скле ро ті ніо зу, такі як соняшник та хрестоцвіті.

Бобові – цінні попередники для інших культур за умови збирання їх 
в оптимальні терміни. Вони залишають після себе у ґрунті 70 – 100 
кг/га доступного азоту. Тому, наприклад, після сої реко менду ється 
розміщувати кукурудзу на зерно, яка у цьому випадку дає прибавку 
урожаю до 15% (дані США).

Соя, як і всі зернобобові, – цінна культура у сівозміні. Повертати її на те ж 
поле рекомендується не раніше, ніж через 2 роки, хоча і повторні посіви 
соя витримує без значного зниження урожайності (діаграма 1).

Діаграма 1.
 Урожайність сої у монокультурі та при чергуванні 

з озимою пшеницею (дані ВНДІоК)
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Обробіток ґрунту
Вибір конкретних прийомів обробітку ґрунту під горох та сою залежить 
від ґрунтово – кліматичних умов та від загального рівня культури 
землеробства господарства, в т.ч. від ступеня забур’яненості полів. Так 
у межах основного обробітку ґрунту при засміченні полів однорічними 
бур'янами проводять покращену зяблеву оранку (два – три дискування 
і осіння оранка) або напівпаровий обробіток ґрунту (літня оранка і 
одна – дві культивації для знищення сходів бур'янів). За наявності на 
полях коренепаросткових бур'янів застосовують пошаровий обробіток 
ґрунту, який включає лущення дисковими та лемішними знаряддями і 
наступну глибоку оранку на 25 – 27 см при появі масових сходів бур'янів. 
В останньому випадку також ефективне застосування гербіцидів суцільної 
дії після збирання попередника та відростання вегетативних органів 
бур’янів. Даний прийом особливо ефективний за посушливих умов у 
другій половині вегетації.

При короткому післязбиральному періоді проводять лущення стерні і 
наступну оранку з вирівнюванням поверхні поля. Соя порівняно з горохом 
більш вимоглива до передпосівного обробітку ґрунту. Ранній весняний 
обробіток ґрунту під сою починається з боронування важкими і середніми 
зубовими боронами при настанні фізичної стиглості ґрунту. Боронують 
поле упоперек або під кутом до напрямку оранки в 1 – 2 сліди.

На чистих, вирівняних з осені полях після ранньовесняного боронування 
до сівби ґрунт не обробляють. На невирівняних з осені, засмічених 
зимуючими бур'янами або падалицею полях і за тривалої холодної 
весни необхідно проводити культивацію на глибину 6 – 8 см з наступним 
прикочуванням. Прикочування підвищує температуру посівного шару на 
1,5 – 3,0°С і стимулює проростання бур'янів, які будуть знищені наступною 
передпосівною культивацією.

Передпосівну культивацію проводять культиваторами для передпосівного 
обробітку на глибину 4 – 5 см або комбінованими агрегатами типу 
«компактора». Культивацію проводять упоперек або під кутом до 
напрямку попередніх обробітків. Оптимальна структура ґрунту для  
бобових культур створюється при об'ємній його масі 1,10 – 1,25 г/см3. 
Соя при збиранні потребує низького зрізу 5 – 8 см. Тому не допускається 
наявність борізд та гребенів вище 4 см. 

ВажлиВо!  
В останні роки 

набули широкого 
поширення технології 

мінімального та 
нульового обробітку 

ґрунту під посів 
зернобобових 
культур. Слід 

зазначити, що успіх 
цих технологій 
забезпечується 

лише при суворому 
дотриманні 

агротехнічних вимог 
до заходів боротьби 

з бур’янами, 
хворобами та 
шкідниками.
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Система добрив
Бобові – високобілкові культури, тому вони споживають на одиницю 
основної продукції велику кількість елементів живлення, особливо азоту. 
Наприклад, горох виносить N 5,0 – 6,0; Р2О5 1,6 – 2,0; К2О 2,0 – 3,0 кг на 
1 ц зерна.
Горох споживає азот протягом вегетаційного періоду нерівномірно – так, 
до початку цвітіння засвоюється 20% від загальної кількості азоту. Під час 
цвітіння, утворення та росту бобів інтенсивність споживання азоту у 2,5 – 
3 рази вища, ніж до цвітіння. 
Соя теж нерівномірно споживає елементи живлення впродовж вегетації 
(діаграма 2). Соя виносить з урожаєм в середньому N 5,0 – 7,3;  
Р2О5 1,4 – 1,9; К2О 2,8 – 2,9; MgO 0,8 – 1,0; СаО 2,1; S 0,4 кг/ц. В азотному 
живленні критичний період для сої – 2 тижні до- та після цвітіння; в 
фосфорному – перший місяць вегетації.
При недостатній кількості в ґрунті доступних форм елементів живлення 
бобові особливо добре реагують на диференційоване внесення добрив 
під основний обробіток, при сівбі і в підживлення. До 70% загального 
споживання азоту бобові забезпечують біологічною фіксацією його з 
повітря бульбочковими бактеріями, які розвиваються на їхній кореневій 
системі, утворюючи симбіоз. За таких умов внесення азотних добрив 
мало ефективне. Але, разом з тим, на бідних  ґрунтах і при відставанні 
рослин у рості або за відсутності бульбочок допускається внесення 
азотних добрив.

ВажлиВо!  
Визначити  

потребу азотного 
підживлення 

можна по розвитку 
бульбочок на 

кореневій системі: 
якщо їх мало (менше 
5 на одну рослину) і 

вони біло-кремового 
кольору всередині – 

є потреба в 
підживленні, якщо 
бульбочок багато, 

вони крупні з 
рожевою м'якоттю – 

азотфіксація 
протікає активно 
і підживлення не 

обов’язкове. 
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Фосфорні і калійні добрива вносять залежно від ґрунтових запасів 
елементів живлення (табл. 1). Потреба в магнії (40 – 60 кг/га), як правило, 
задовольняється внесенням таких добрив, як вапно, кізерит та ін. 

Діаграма 2.
Середнє відносне споживання соєю елементів живлення
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Таблиця 1. Середні орієнтовні дози внесення фосфорних і калійних добрив під сою 
[Кадиров С.В., Федоров В.а., 1998] 

Забезпеченість ґрунту  
елементами живлення

Вміст в ґрунті рухомих 
форм (по Мачигину)

Середні норми добрив, кг/га д.р.

фосфорних калійних

фосфору калію
без  

зрошення
при  

зрошенні
без  

зрошення
при  

зрошенні

Дуже низька < 10 < 50 80 – 90 100 – 120 60 – 80 80 – 100

Низька 11 – 15 51 – 100 60 – 80 80 – 90 40 – 60 60 – 80

Середня 16 – 30 101 – 200 40 – 60 60 – 80 20 – 40 40 – 60

Підвищена 31 – 45 201 – 300
20 – 30 при 

посіві
40 – 60 Не вносять 20 – 40

Висока 46 – 60 301 – 400 Не вносять 20 при посіві Не вносять Не вносять

ВажлиВо! 
Дані, наведені  

в табл. 1, є 
орієнтовними. 

Норми внесення 
мінеральних 

добрив уточнюють, 
враховуючи 

родючість ґрунту, 
післядію добрив, 
вміст елементів 

живлення в орному 
шарі, величину 
запланованого 
урожаю тощо.

У бобових більша потреба в кальції, ніж у зернових культур. Оптимальний 
рівень показника рН 6,2 – 7,2 підтримується внесенням вапна за даними 
ґрунтової діагностики. Для досягнення оптимального рівня кислотності 
ґрунту для бобових вапно вносять під попередню культуру сівозміни. 
Соя, залежно від ґрунтових умов, потребує досить високих кількостей 
мікро еле ментів. Часто мікроелементи при вапнуванні стають 
важкодоступними для рослин сої. В таких випадках перевагу надають 
позакореневим підживленням розчинами комплексних мікродобрив. 
На кислих (рН <  5,5) ґрунтах обов’язковим прийомом є внесення 
мікродобрив, що містять молібден. 
Мікродобрива підвищують стійкість бобових до грибних та бактеріальних 
хвороб, до посухи, екстремальних температур, підсилюють азотфіксацію 
з повітря, покращують синтез хлорофілу та активізують процеси 
фотосинтезу.
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ВажлиВо! 
Розчини 

мікродобрив, 
особливо ті, що 

містять молібден, 
токсичні для 

азотфіксуючих 
бактерій. Тому при 

обробці насіння 
гороху та сої 

необхідно уникати 
бакових сумішей  

інокулянт+ 
мікродобриво, 
що містить Мо. 

За потреби 
допус каються 

2 окремі обробки: 
спочатку розчином 

мікродобрив, а потім, 
після сушки насіння, 

розчином  
інокулянта.

Потреба бобових у мікродобривах зростає при застосуванні підвищених 
норм мінеральних добрив. Вносять мікродобрива зазвичай у вигляді 
позакореневого підживлення i шляхом передпосівної обробки насіння.

Наприклад, оптимальні терміни застосування Мо та Со – початок гілкування;  
В, Cu, Zn – цвітіння. 

У фазу бутонізації – початку цвітіння проводять позакореневе підживлення 
посівів сої карбамідом з розрахунку 5 – 7 кг д.р./га з витратою робочого 
розчину 250 – 300 л/га. У цей час інтенсивність симбіотичної фіксації азоту 
знижується, в той час як соя потребує азоту для формування урожаю 
насіння. Крім того, дефіцит азоту у цей період знижує стійкість рослин до 
посухи. З цим заходом поєднують внесення бору у складі мікродобрив 
для зменшення абортивності бобів. Підживлення проводять у ранкові або 
вечірні години для запобігання сонячним опікам. 

Найбільш ефективними, але і найбільш дорогими, є комплексні 
водорозчинні мікродобрива, які містять мікроелементи в хелатній формі.
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Інокуляція
Інокуляція – це обробка насіння бобових чистою культурою 
азотфіксуючих бактерій Bradyrhizobium japonicum (соя) та Rhizobium 
Leguminosarum (горох).

Інокуляція насіння гороху та сої навіть при регулярному чергуванні 
культур та застосуванні мінеральних добрив дає прибавку урожаю до 
10% (дані США).

Основні передумови ефективної азотфіксації:

• наявність активного вірулентного штаму бактерій – азотфіксаторів;
• вміст у ґрунті фосфору не нижче середнього рівня забезпеченості;
• температура ґрунту у прикореневому шарі 15 – 20°С;
• рН ґрунту на рівні 5,5 – 7,0;
• аерація та наявність у ґрунті мікроелементів, особливо Мо та Со.

Одними з найбільш ефективних на сьогоднішній день є інокулянти 
Оптімайз  Пульс для гороху та Оптімайз  для сої.

ВажлиВо!  
Високі норми 

азотних добрив  
(30 – 45 кг д.р./га)  

повністю знищують 
симбіоз бобових 
з бульбочковими 

бактеріями.

Характеристика інокулянту для сої оптімайз 

Діючі речовини ліпо-хітоолігосахарид + Bradyrhizobium japonicum

Препаративна форма розчинний концентрат (РК)

Упаковка для обробітку 4540 кг насіння 
маса нетто 12,58 л, що включає упаковку з 10,2 л 
рідини Оптімайз  та 2,38 л рідкого прилипача

Норма витрати 2,8 л/т насіння

Характеристика інокулянту для гороху оптімайз  Пульс

Діючі речовини ліпо-хітоолігосахарид + Rhizobium Leguminosarum

Препаративна форма розчинний концентрат (РК)

Упаковка для обробітку 3520 кг насіння  
маса нетто 11,54 л, що включає упаковку з 9,81 л 
рідини Оптімайз  Пульс та 1,73 л рідкого прилипача

Норма витрати 3,28 л/т насіння

оптімайз  та оптімайз Пульс – унікальні інокулянти для обробки насіння 
відповідно сої та гороху, які стимулюють природні ростові процеси, 
пов’язані з азотфіксацією, та дають можливість рослинам бобових 
повністю реалізувати свій генетичний потенціал за рахунок покращення 
азотного живлення.
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особливості застосування інокулянту оптімайз
оптімайз  створено на основі ЛХО® промоутерної технології, він містить у 
своєму складі такі основні компоненти:

• активна складова ліпо-хітоолігосахарид (lipo-chitooligosaccharide), 
сформульована в інокулянтному носієві, що містить чисту культуру 
бактерії – азотфіксатора (Bradyrhizobium japonicum);

• рідкі компоненти, що подовжують термін виживання бактерій на насінні.
Як це працює? оптімайз  сприяє швидкому заселенню кореневої 
системи бактеріями-азотфіксаторами, утворенню бульбочок на коренях 
незалежно від умов середовища. Таким чином, оптімайз  стимулює 
проростання насіння, розвиток кореневої системи, прискорює розвиток 
рослин сої, сприяє підвищенню урожайності та вмісту білка в бобах. 

Сумісність оптімайз з хімічними протруйниками
оптімайз  можна застосовувати у баковій суміші разом з деякими 
хімічними протруйниками насіння. Перелік препаратів, які можна викорис-
товувати разом з оптімайз, можна отримати від консультантів БАСФ, або 
дистриб’юторів.
Ми вже говорили, що оптімайз не можна поєднувати з розчинами 
мікроелементів, що містять сполуки молібдену. У цьому випадку 
рекомендується 2 окремі обробки насіння: 1-а – розчином мікроелементів 
та (або) хімічного протруйника; 2-а – після повного висихання насіння – 
оптімайз. Висіяти таке насіння потрібно якнайшвидше.

Рекомендації щодо застосування оптімайз Пульс
Для обробки насіння гороху застосовують спеціалізований інокулянт 
оптімайз Пульс. Він містить, крім молекул ліпо-хітоолігосахариду, 
вірулентний штам бактерій Rhizobium Leguminosarum та рідкі компоненти 
для подовження терміну виживання бактерій на насінні. Норма витрати 
оптімайз Пульс становить 3,28 л/т насіння. Технологія застосування 
оптімайз Пульс на горосі має певні особливості:

•  Насіння гороху, завчасно інокульоване оптімайз Пульс повинно бути 
висіяне протягом 7 діб.

•  оптімайз Пульс не можна змішувати з фунгіцидними та інсек ти -
цидними протруйниками безпосередньо під час обробки насіння 
(бакова суміш). Технологія повинна мати наступний вигляд: обробка 
насіння фунгіцидним (інсектицидним) протруйником  та (або) розчином 
мікроелементів – повне висихання насіння – обробка оптімайз Пульс – 
висів протягом 8 год.

Під час обробки, до- та під час висіву не допускати потрапляння прямих 
сонячних променів на інокульоване насіння.
До посіву насіння зберігати у прохолодному (до 25°С) місці.

ВажлиВо! 
Гарантійний 

термін зберігання 
оптімайз  – 2 роки, 
а оптімайз Пульс – 
1 рік у заводській 
упаковці*. Насіння 

сої, оброблене 
препаратом оптімайз 

, може зберігатися до 
120 діб до посіву без 
втрати ефективності 

інокулянта 
оптімайз**.

ВажлиВо!
Приготування  

робочого розчину:
•  Машину з обробки 
насіння відрегулюйте 
на норму витрати 
інокулянту 
2,8 (3,28) л/т насіння.

•  Перенесіть рідину 
оптімайз (оптімайз 
Пульс) (більший пакет 
в упаковці) в бак 
машини для обробки 
насіння. 

•  Додайте рідкий 
прилипач (менший 
пакет упаковки). 

•  Ретельно пере мі шай те. 
•  Обробляйте насіння 
сої (гороху) в нормі 
2,8 (3,28) л на 1 т 
насіння.

•  Готову суміш необ-
хідно використати 
(обробити насіння) 
протягом робочого  
дня.

*   упаковка повинна бути непошкодженою
** у сухому темному прохолодному місці 11



Сівба
Насіння бобових висівають обов’язково протруєне та інокульоване. 
Як правило, протруєння проводять до сівби, а інокуляцію – при сівбі 
(винятком є інокулянти Оптімайз   та Оптімайз Пульс – інокуляцію ними 
можна проводити завчасно (до 120 діб до висіву Оптімайз та до 7 діб 
Оптімайз Пульс). Інокуляцію препаратом Оптімайз  можна суміщати 
з протруюванням насіння. В кожному конкретному випадку бажано 
отримати консультацію спеціалістів БАСФ з питань сумісності хімічних 
протруйників та інокулянтів.
Горох для проростання вимагає 110 – 120% води від власної маси, тому 
його висівають якомога раніше, у перші дні виходу у поле за настання 
фізичної стиглості ґрунту. При ранньому терміні сівби гарантовано отри-
мують дружні сходи, а рослини навіть за відсутності опадів, більш про-
дуктивно використовують запаси осінньо – зимової вологи. Сіють горох 
звичайним рядовим способом, глибина заробки насіння 5 – 6 см з нормою 
висіву 1,2 – 1,4 млн./га схожих насінин. Норми висіву гороху залежать від 
сортових особливостей, термінів посіву та регіону вирощування.
Соя – культура пізніх термінів сівби. Головний критерій настання 
оптимальних термінів – стійке прогрівання верхнього шару ґрунту до 
12 – 14°С. Оптимальні календарні строки сівби сої припадають на третю 
декаду квітня та першу декаду травня. При більш ранніх термінах сів-
би подовжується період проростання, насіння і проростки більш 
тривалий період піддаються інфекційному тиску збудників кореневих 
хвороб (Fusarium, Rhizoctonia, Diaporthe spp. тощо.) і зростає ймовірність 
забур’янення посівів найбільш шкодочинними видами бур’янів, зокрема 
родини Лободових. При більш пізніх строках сівби, як правило знижується 
урожайність за рахунок температурних стресів та посухи.
Глибина сівби сої через епікотильний спосіб проростання не повинна 
бути більше 2 – 4 см. Соя – світлолюбива рослина, погано переносить 
затінення. У затінених рослин зменшується вміст азоту, збільшується 
кількість абортивних плодів, знижується висота прикріплення бобів на 
стеблі, що веде до збільшення втрат при механізованому збиранні. Це 
слід враховувати при визначені площі живлення і густоти стояння рослин. 
Норма висіву насіння залежить від сортотипу і способів боротьби з 
бур'янами.

Орієнтовні норми висіву насіння сої, тис. схожих насінин/га наведено в 
таблиці 2.

Таблиця 2. орієнтовні норми висіву насіння сої

Групи стиглості Норма висіву, тис. шт./га

ранньостиглі 700 – 900

середньоранні 600 – 650

середньостиглі 500 – 550

ВажлиВо!  
Шкодочинна дія 
бур’янів починає 
проявлятися не 
одразу, а через 

3 тижні після 
появи їх сходів, 
що обумовлено 

поступовим 
накопиченням 

надземної маси 
бур’янами та 
підсиленням 

конкуренції за світло, 
воду та елементи 

мінерального 
живлення. Таким 

чином, для 
запобігання втратам 

врожаю бур’яни в 
посівах гороху та сої 
повинні бути знищені 

агротехнічним або 
хімічним способом 

протягом 2-х тижнів 
після появи сходів 

культури.

ВажлиВо! 
В залежності від 
погодних умов 

польова схожість 
сої може становити 

70 – 80% від 
лабораторної. 

Тому у кожному 
конкретному випадку 
норма висіву повинна 

корегуватися! 
Цю особливість 

треба обов’язково 
враховувати при 

встановленні 
фактичної норми 

висіву.
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Сіють бобові культури найчастіше суцільним посівом з міжряддям 12 – 
25 см. Також поширені широкорядні способи з міжряддям 45 – 70 см. 
Слід відмітити, що за рахунок більш рівномірного розміщення рослин 
та підвищення ефективності засвоєння сонячної енергіі у суцільних 
посівах допускається загущення стеблостою на 10 – 15% у порівнянні з 
широкорядним посівом.
На вибір способу посіву сої впливають наступні фактори:

•  біологічні особливості сорту, здатність до гілкування
•  забур'яненість поля
•  умови зволоження
•  наявність посівної техніки

Таким чином, при вирощуванні сортів середньої групи стиглості, які, 
як правило, добре гілкуються, перевагу слід надавати широкорядним 
способам посіву. І навпаки, у випадку вирощування ультра-ранніх та 
ранньостиглих сортів на чистих від бур’янів полях, в умовах достатнього 
зволоження, сою рекомендується висівати суцільним способом. Часто 
вибір способу посіву зумовлений наявністю посівної техніки того, чи 
іншого типу.

Слід також зазначити, що якість проведення посіву є більш важливим 
фактором впливу на урожайність, ніж його спосіб.

Догляд за посівами. Боротьба з бур’янами.
Бобові культури чутливі до забур’янення посівів. Наприклад, для сої 
економічний поріг шкодочинності (ЕПШ) бур’янів складає (в залежності від 
типу забур’яненості) 5 злакових або 3 дводольних рослини на 1 м2, а при 
змішаному типі забур’яненості – 3 шт. злакових + 3 шт. дводольних бур’яни 
на 1 м2.

Агротехнічні прийоми не завжди забезпечують необхідну ефективність 
знищення бур’янів, тому важливу роль у питаннях боротьби з бур’янами 
у посівах бобових культур відіграють хімічні засоби захисту рослин. 
Інтенсивні технології вирощування гороху та сої передбачають 
використання гербіцидів для боротьби з бур’янами. 
Компанія БАСФ, як жодна інша компанія – виробник засобів захисту 
рослин, має у своєму портфоліо широкий спектр гербіцидів для захисту 
бобових культур. Це такі добре відомі гербіциди як Пульсар®  40, 
Базагран® , Базагран®  М, Стомп® , Фронтьєр®

  Оптіма, Арамо®  45.

Кілька років тому в країнах СНД, в т.ч. в Україні, з’явився новий гербіцид 
для захисту бобових культур – Пульсар®  40, що містить 40 г/л імазамоксу, 
поглинається рослиною головним чином через листя, в той же час 
він має і ґрунтову дію, що дозволяє забезпечити захист культури на 
більш тривалий час. У порівнянні з іншими гербіцидами відмічається 
вища ефективність Пульсар®  40 у знищенні широкого спектру одно- та 
багаторічних злакових та дводольних бур’янів у посівах бобових культур.

ВажлиВо!  
Боронування сходів 
бобових культур – 

ефективний 
прийом боротьби 

з бур’янами, 
але до внесення 

страхових гербіцидів 
боронування сходів 

не проводять 
для запобігання 
пошкодженню 

воскового шару, що 
захищає рослини від 

дії хімічних діючих 
речовин гербіцидів.

ВажлиВо!  
основною 

передумовою 
високої ефективності 

страхових 
гербіцидів у посівах 

сої та гороху є 
застосування 
препаратів у 

найбільш чутливі 
фази розвитку 

бур'янів: сім'ядолі –  
2 пари справжніх 

листків у дводольних 
та 1 – 3 листки у 

злакових.
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Характеристика гербіциду Пульсар®  40

Діюча речовина імазамокс (40 г/л)

Препаративна форма розчинний концентрат (РК)

Розподіл у рослині системний – при контакті з листям та через ґрунт 
до коріння рослин

Норма витрати 
робочої рідини

200 – 300 л/га

Кратність обробки однократно

Строк очікування не нормований

Упаковка пластикові каністри ємністю 10 л

Спектр дії дводольні та злакові бур'яни 

Норма витрати 0,75 – 1,0 л/га

ВажлиВо!  
При використанні 

Пульсар®  40 на 
сортах овочевого 

гороху максимальна 
норма витрати 
повинна бути  

0,75 л/га.

Ще одна позитивна риса цього препарату – його низька залишкова 
фітотоксичність на наступні культури сівозміни. На наступний рік після 
застосування Пульсар®  40 дозволяється висівати практично всі культури, 
за винятком цукрових буряків, ріпаку та овочевих культур. Безпечний 
інтервал між застосуванням препарту та посівом цих культур складає 
16 місяців.

Пульсар®  40 застосовується після сходів культури у фазу 1 – 3 трій-
частого листка у сої, 2 – 5 справжнього листка у гороху з нормою  
0,75 – 1,0 л/га на ранніх стадіях розвитку бур’янів. Для контролю 
важкознищуваних бур’янів, наприклад осоту рожевого, застосовують 
максимальну норму препарату. На сої при сильному забур’яненні злаками 
норма повинна бути на рівні 1,0 л/га. Звичайні ознаки дії гербіциду 
Пульсар®  40 – хлороз молодих листків та відмирання точок росту. Повна 
загибель бур’янів настає через 2 – 3 тижні після обробки.

Характеристика гербіциду Базагран® 

Діюча речовина бентазон (480 г/л)

Препаративна форма розчинний концентрат (РК)

Розподіл у рослині контактний

Норма витрати 
робочої рідини

200 – 400 л/га

Кратність обробки однократно

Строк очікування не нормований

Упаковка пластикові каністри ємністю 20 л

Спектр дії дводольні бур'яни

Норма витрати  1,5 – 3,0 л/га

ВажлиВо!  
Слід звернути 
увагу на те, що 

високоефективне 
застосування 

гербіциду Пульсар® 40  

характеризується 
досить коротким 
періодом обробки 

посівів зернобобових 
культур протягом 

8 – 10 діб. Крім того, 
при обробці у більш 
пізні фенофази (соя 

3 – 4 трійчастий лист, 
горох 4 – 6 листків) 

ефективність 
гербіциду Пульсар®  40 

проти основних 
видів бур’янів 

(лобода біла, щириця 
види, мишій види, 
плоскуха звичайна 
тощо) знижується 

у порівнянні з 
ранніми термінами 

застосування. 
Причина в тому, що 

бур'яни преростають 
чутливі фази.
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Вибір сортів
В умовах помірного клімату можна з успіхом вирощувати лише 
сорти сої ультра-скоростиглої групи (тривалість періоду від сходів 
до дозрівання менше 80 днів), дуже скоростиглої (81 – 90 днів), 
скоростиглої (91 – 110 днів), середньо-скоростиглої (111 – 120 днів 
) і середньостиглої (121 – 130 днів) груп. У ранньостиглих сортів  
реакція на три валість світового дня менше виражена, через те, 
що реакція сортів на фотоперіодизм тісно пов'язана з періодом їх 
вегетації. Скоростиглі сорти менше реагують на довжину дня, ніж 
середньостиглі і особливо пізньостиглі. Тому відхилення у термінах 
посіву більш ранностиглих сортів не є такими критичними, як 
середньо- та пізньостиглих.

Лобода біла

Щириця

Мишій сизий

Характеристика гербіциду арамо® 45

Діюча речовина тепралоксидим (45 г/л)

Препаративна форма концентрат, що емульгується (КЕ)

Розподіл у рослині системний

Норма витрати 
робочої рідини

150 – 200 л/га

Упаковка пластикові каністри ємністю 10 л

Спектр дії однорічні та багаторічні злакові бур’яни

Норма витрати 1,2 – 2,3 л/га

Характеристика гербіциду Базагран®  М (тільки для гороху)

Діючі речовини бентазон (250 г/л) + 2М-4Х МЦПА (125 г/л)

Препаративна форма розчинний концентрат (РК)

Розподіл у рослині контактний та системний

Норма витрати 
робочої рідини

200 – 400 л/га

Кратність обробки однократно

Строк очікування не нормований

Упаковка пластикові каністри ємністю 5 л

Спектр дії дводольні бур'яни

Норма витрати  2,0 – 3,0 л/га
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ВажлиВо! 
На полях, де з'явився 
фузаріоз, не можна 

висівати сою раніше, 
ніж через 2 – 3 роки. 

Хвороби та шкідники бобових культур
Бобові пошкоджуються великою кількістю хвороб і шкідників. Ефективна 
економічно та екологічно обґрунтована боротьба з ними потребує 
дотримання принципів інтегрованого захисту рослин. Найбільш поширеними 
захворюваннями сої та гороху є: фузаріозне в'янення, церкоспороз, 
аскохітоз, антракноз, склеротініоз, несправжня борошниста роса, 
вертицильозне в'янення, бактеріальний опік, жовта мозаїка сої та інші.
У боротьбі з грибними та бактеріальними захворюваннями бобових 
високу ефективність мають глибока зяблева оранка і повна заробка 
рослинних решток, які є джерелом інфекції. Це значно зменшує ймовірність 
зараження аскохітозом, пероноспорозом та іншими хворобами. Добрі 
результати дає протруєння насіння хімічними протруйниками. Під час 
вегетації рекомендується обробка фунгіцидами з фізіологічним ефектом.
Протягом 2009 – 2011 р.р. застосування фунгіцидів на посівах гороху та 
сої значно зросло. Це пояснюється накопиченням інфекції у грунті, сівбою 
непротруєним насінням низької якості, порушеннями при виборі термінів 
та способів посіву і т. ін.
Зважаючи на це, компанія БАСФ успішно випробувала та  зареєструвала 
на сої потужний фунгіцид Абакус®. Абакус® містить у своєму складі 2 
діючі речовини та у дозі 1,5 л/га ефективно контролює більшість листових 
хвороб сої. Проти основних хвороб гороху добрі результати отримано 
після застосування відомого фунгіциду  у дозі 0,5 л/га (з власного досвіду, 
без реєстрації).
Таким чином, сьогодні отримувати високі стабільні урожаї бобових 
культур без застосування сучасних ефективних фунгіцидів неможливо. 
Інтегровані системи захисту сої та гороху повинні обов’язково 
передбачати фунгіцидні обробки.

 Акацiєва вогнiвка

Бобова попелиця

Характеристика фунгіциду абакус®

Діючі речовини піраклостробін (62,5 г/л) + епоксиконазол (62,5 г/л)

Препаративна форма суспо-емульсія (СЕ)

Розподіл у рослині системний і трансламінарний

Норма витрати 
робочої рідини

200 – 400 л/га

Кратність обробки однократно

Упаковка пластикові каністри ємністю 10 л

Норма витрати 1,5  л/га (кінець бутонізації – початок цвітіння)

Горох найчастіше пошкоджують бульбочкові довгоносики, горохова 
попелиця, горохова плодожерка, гороховий зерноїд (брухус), гороховий 
трипс. За досягнення цими шкідниками економічного порогу шкодо чинності 
(табл. 3) рекомендуються обробки інсектицидами   та .
Найбільш поширеними шкідниками сої є: люцернова совка, ака цієва 
вогнівка, бульбочкові довгоносики, соєва чорно-смугаста блішка, соєва 
плодожерка і павутинний кліщ. За досягнення чисельності смугастої 
блішки 10 – 15 жуків/м2, люцернової совки 8 – 10 гусениць/м2 або 2 – 3 яйця 
соєвої плодожерки на 1 рослину доцільно провести хімічну обробку посівів 
інсектицидами.
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Таблиця 3. Економічні пороги шкодочинності шкідників 
гороху

Шкідники Стадія Фаза гороху облікова 
одиниця

ЕПШ

Бульбочкові  
довгоносики

Жуки Сходи Особин/м2 10 – 15

Горохова 
попелиця

Самки,  
личинки

Початок 
бутонізації – 
цвітіння

Особин на 
10 помахів  
сачком

250 – 300

Горохова  
плодожерка

Яйця Бутонізація – 
цвітіння

Особин/м2 25 – 30

Гороховий 
зерноїд

Жуки Початок 
бутонізації

Особин на 10 
помахів сачком

15 – 20

Гороховий трипс Імаго Цвітіння Особин на квітку 1 – 2

У таблиці 4 наведено періоди максимальної шкодочинності основних 
шкідників сої. За необхідності на початку кожного з цих періодів 
рекомендуються обробки інсектицидами.

Таблиця 4. життєвий цикл та періоди шкодочинності 
шкідників сої (довідково)
Шкідник травень червень липень серпень вересень

Дротяники                              

Довгоносики                              

Озима совка                              

Попелиці                              

Цвіркуни                              

Павутинний кліщ                              

Листовійки                              

Совка – гама                              

П’ядуни                              

Сліпняки                              

Совки                              

Лучний метелик                              

Щитники                              

Акацієва вогнівка                              

 – період розвитку шкідника;
 – період найбільшої шкодочинності.

Для захисту бобових від шкідників компанія БАСФ пропонує 
високоефективні інсектициди: 
   – 0,15 – 0,25 л/га;  
 – 0,5 – 1,0 л/га.

ВажлиВо!  
Дія інсектициду  на 
кліщів є побічною. 

Тому при масовому 
поширенні 

цих шкідників 
рекомендується 
обробка посівів 

акарицидом.

Павутинний клiщ
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ВажлиВо!  
Прямим 

комбайнуванням 
без втрат можна 

зібрати лише чисті 
від бур’янів посіви 
як гороху, так і сої. 
Тому застосування 

агротехнічних та 
хімічних методів 

боротьби з 
бур’янами у посівах 
бобових культур – 

обов’язковий захід.

Збирання врожаю
В наш час поширені так звані «вусаті» сорти гороху інтенсивного типу. 
Всі вони мають коротке стебло, в верхній частині якого розташовані вуса 
(видозмінені листки). Такі сорти при достиганні практично не полягають 
і можуть бути зібрані прямим комбайнуванням. Починають збирання 
гороху при пожовтінні 70% бобів, вологість зерна в цей час в залежності 
від сорту може складати 14 – 16%. 
Сою збирають прямим комбайнуванням при повній стиглості, коли листя 
вже опало і боби сухі, насіння тверде. Оптимальна передзбиральна 
вологість насіння складає 12 – 15%. При запізненні зі збиранням боби 
розтріскуються, а вологість насіння знову зростає. Як правило, посіви 
сої дозрівають без використання десикантів. За потреби, наприклад, 
для підсушування рослин і прискорення строків початку збирання сої 
пізньостиглих сортів або при пізньому забур’яненні, проводять десикацію. 
Для зниження втрат зерна при збиранні важливо, щоб висота зрізу не 
перевищувала 6 – 8 см. При більш високому зрізі втрачаються боби, 
які розміщені внизу і які, як правило, є найбільш врожайними. Тривале 
зберігання зерна сої можливе за вологості нижче 10,0 – 10,5%.

Таблиця 5. Регулювання комбайна при збиранні сої

Вологість 
насіння, %

Частота  
обертання  

барабана, об./
хв.

Підбарабання, мм

вхід вихід

10 – 15 400 – 650 32 – 40 18 – 26

16 – 24 650 – 850 30 – 36 16 – 22

Характеристика інсектициду  Фастак®

Діюча речовина альфациперметрин (100 г/л) 

Препаративна форма концентрат, що емульгується (КЕ)

Спосіб дії контактно-шлунковий

Норма витрати робочої 
рідини

200 – 300 л/га

Упаковка пластикові пляшки ємністю 1 л

Характеристика інсектициду Бі-58® Новий

Діюча речовина диметоат (400 г/л)

Препаративна форма концентрат, що емульгується (КЕ)

Розподіл у рослині системно-контактний

Норма витрати робочої 
рідини

200 – 400 л/га

Упаковка пластикові каністри та пляшки ємністю 10 л та 1 л 
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Система захисту посівів сої

Система захисту гороху

00                     10            11              12                    13                15                            51                                 61                     71                                89BBCH 
 

Абакус®

1,5 л/га

Базагран®

2,0 – 3,0 л/га

Пульсар®

0,75 – 1,0 л/га

Арамо® 45
1,2 – 2,3 л/га

Стомп®

3,0 – 5,0 л/га

Оптімайз
2,8 л/т

або

Отримай більше.

ВВСН ЕС 

Фастак®

0,15 – 0,25 л/га

Базагран® М
2,0 – 3,0 л/га

Стомп® 330
3,0 – 6,0 л/га

Оптімайз Пульс
3,28 л/т

Базагран®

3,0 л/гаФронтьєр®
 Оптіма

0,8 – 1,2 л/га

Пульсар® 40
0,75 л/га
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Загальні вказівки із застосування / Відповідальність виробника
Дані рекомендації засновані на нашому сьогоднішньому досвіді і відповідають регламентам, затвердженим реєструючими органами. Вони не звільняють користувача від 
власної оцінки та врахування великої кількості факторів, які обумовлюють використання та обіг нашого препарату.
Оскільки виробник не впливає на зберігання та використання і не може передбачити всі пов’язані з цим умови, відповідно, він не несе відповідальності за наслідки неправильного зберігання 
та використання. Відповідальність за неправильне зберігання препаратів, суворе дотримання вимог технології та регламентів несуть виробники сільськогосподарської продукції, в тому 
числі колективні, фермерські господарства та інші організації, які використовують пестициди.
Використання препарату в інших виробничих сферах або за іншими регламентами, перш за все, на культурах, які не вказані в наших рекомендаціях, нами не вивчалось. 
Особливо це стосується використання, що рекомендоване офіційними установами, але не рекомендоване нами. З нашого боку ми виключаємо будь-яку відповідальність 
за можливі наслідки такого використання препарату.
Різні  фактори,  обумовлені  місцевими  та  регіональними  особливостями,  можуть  впливати  на  ефективність  препарату.  Перш  за  все,  це  погодні  та  грунтово-кліматичні 
умови, сортова специфіка, сівозміна, строк обробок, норми витрати, бакові суміші з іншими препаратами та добривами (не вказаними в наших рекомендаціях), наявність 
резистентних організмів  (патогенів, рослин (бур’янів), комах та інших цільових організмів), невідповідна або не відрегульована техніка для використання тощо. При особливо 
несприятливих умовах, не врахованих користувачами, не можна виключити зміну ефективності препарату чи навіть пошкодження культурних рослин, за наслідки яких ми 
та наші торгові партнери не можемо нести відповідальності.
Користувач  засобів  захисту рослин безпосередньо несе  відповідальність  за  техніку  безпеки  при  використанні,  зберіганні  та  транспортуванні  пестицидів,  а  також за 
дотримання діючого законодавства щодо безпечного використання пестицидів.

ТоВ “БаСФ Т.о.В.”: 
 
04070, м. Київ 
вул. Набережно-Хрещатицька, 9
тел.:  (044) 591 55 99 
факс: (044) 591 55 98

Технічна підтримка:
моб.   (095) 284 14 74 
моб.   (050) 310 19 81 (Польові культури)
моб.   (050) 414 25 36 (Овочеві та плодові культури)
моб.   (050) 356 12 53 (Південь)
моб.   (095) 271 79 38 (Південь)
моб.   (050) 353 82 43 (Схід)
моб.   (050) 381 87 30 (Захід)
моб.   (095) 271 89 83 (Центр)

Регіональні бюро:
Центральний регіон: 
моб.   (050) 441 69 41 
моб.   (050) 449 98 60 (Київ)
моб.   (050) 442 81 95 (Чернігів)
моб.   (050) 388 47 56 (Вінниця, Житомир)
моб.   (050) 448 23 36 (Черкаси)
моб.   (050) 446 01 89 (Кіровоград)

Південний регіон: 
моб.   (050) 310 23 40
моб.   (050) 383 53 19 (Одеса)
моб.   (050) 414 25 34 (Первомайськ)
моб.   (050) 315 87 03 (Дніпропетровськ)
моб.   (050) 332 84 98 (Запоріжжя)
моб.   (050) 414 74 84 (Крим)

Східний регіон: 
моб.   (050) 384 83 68
моб.   (050) 358 92 24 (Полтава)
моб.   (095) 271 79 39 (Луганськ)
моб.   (095) 271 79 41 (Донецьк)
моб.   (050) 900 17 74 (Харків)

Західний регіон: 
моб.   (050) 331 85 73
моб.   (050) 383 53 43 (Львів)
моб.   (050) 417 55 38 (Волинь, Рівне)
моб.   (050) 381 52 01 (Хмельницький, Тернопіль)
моб.   (050) 414 60 21 (Закарпаття, Івано-Франківськ, Чернівці)


