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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Насіння сої є основним джерелом харчового і 

кормового білка. У світовому землеробстві немає іншої такої культури, яка б 

мала настільки сприятливе співвідношення протеїну, олії, вуглеводів, 

мінеральних речовин і вітамінів. Саме ця якість визначає її цінність і виділяє, 

як культуру майбутнього. Особливо стрімко поширюються площі посівів сої 

в умовах зрошення, де вона дає стабільні врожаї і є добрим попередником 

для інших культур. 

Для збільшення валових зборів зерна сої, рівня рентабельності 

виробництва соєвої продукції необхідно підвищити врожайний потенціал 

сортів різних груп стиглості, що можливо з одночасним підвищенням 

адаптивного потенціалу. З цією метою необхідно проводити цілеспрямовані 

спеціальні дослідження, які передбачають створення нового вихідного 

матеріалу, удосконалення способів добору й оцінки селекційних зразків. 

Головним завданням селекції в найближчі роки буде нарощування 

врожайного потенціалу і покращення якості насіння сої в сортів з різною 

тривалістю періоду вегетації. Особливо актуальним є підвищення 

врожайності сортів, що призначені для умов зрошення. 

Тому подальші наукові дослідження, спрямовані на поглиблення знань 

про мінливість та успадкування гібридними популяціями сої кількісних ознак 

продуктивності і тривалості періоду вегетації, удосконалення способів 

добору на продуктивність і підвищення ефективності доборів на поєднання 

ознак продуктивності та адаптивності з метою створення нових 

високопродуктивних сортів сої мають теоретичне і практичне значення для 

селекції сої в умовах зрошення півдня України. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

є складовою частиною досліджень, передбачених науково-технічною 

програмою Інституту зрошуваного землеробства НААН «Олійні культури» 

2006-2010 рр. за завданням 11.02.12-021 «Розробити теоретичні основи, 
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створити сорти сої різних груп стиглості, удосконалити технологію їх 

насінництва» (номер державної реєстрації 0106U006127).  

Мета і задачі досліджень. Метою досліджень є визначення 

особливостей успадкування і мінливості періоду вегетації та ознак 

продуктивності сої, удосконалення способів добору форм, які поєднують 

підвищену продуктивність та якість насіння з адаптованістю до умов 

зрошення. Для досягнення поставленої мети передбачалося вирішити такі 

завдання: 

- визначити особливості успадкування ознак продуктивності і 

тривалості періоду вегетації в гібридів отриманих від схрещування сортів 

різних груп стиглості; 

- встановити особливості формотворчого процесу в гібридів різних 

поколінь (F3-F5), визначити параметри мінливості та успадковуваності ознак 

продуктивності в гібридних популяціях; 

- визначити кореляційну залежність між ознаками продуктивності і 

тривалістю періоду вегетації, а також між компонентними ознаками та 

врожайністю; 

- виділити з гібридних комбінацій константні форми з різною 

тривалістю періоду вегетації, високою продуктивністю та якістю насіння; 

- визначити рівень продуктивності та якості насіння у новостворених 

селекційних номерів сої; 

- створити новий цінний селекційний матеріал з комплексом 

адаптивних ознак, високою продуктивністю в умовах зрошення. 

Об’єкт дослідження – закономірності формування ознак в гібридних 

популяціях F3-F5 сої з метою використання їх у селекційних програмах. 

Предмет дослідження – параметри мінливості та успадковуваності 

кількісних ознак у гібридних популяціях; ефективність доборів за ознаками 

продуктивності. 

Методи дослідження: польові (фенологічні спостереження), 

лабораторні (структурний аналіз гібридного і селекційного матеріалу, облік 
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урожайності, визначення хімічного складу насіння), математично-

статистичні (кореляційно-регресійний і дисперсійний аналізи, розрахунки 

параметрів успадкування, успадковуваності, мінливості та ефективності 

доборів). 

Наукова новизна одержаних результатів. В умовах зрошення вперше 

досліджено закономірності формотворчого процесу в гібридних популяціях 

сої, що створені за участю різних за групами стиглості сортів. Встановлена 

динаміка варіювання основних кількісних ознак за генераціями гібридів, а 

саме зменшення коефіцієнта варіації тривалості вегетації з V=0,86-10,39% у 

гібридів F3 до V=0,29-7,19% у F5, а також основних ознак продуктивності 

(число продуктивних вузлів на рослині, кількість бобів на рослині, маса бобів 

з рослини, кількість насінин з рослини, маса насіння з рослини), хоча вони 

залишалися доволі значними і склали в F5 V=20,01-44,68%. Встановлено 

кореляції між врожайністю насіння та окремими кількісними ознаками 

(числом продуктивних вузлів на рослині (r=0,781), кількістю бобів на рослині 

(r=0,825), кількістю насінин з рослини (r=0,923), масою рослини (r=0,949), 

масою бобів з рослини (r=0,978), масою насіння з рослини (r=0,985), що 

дозволило удосконалити спосіб добору високопродуктивних генотипів за 

фенотиповим проявом ознак. Визначено маркерні ознаки (число 

продуктивних вузлів на рослині і кількість бобів на рослині), що підвищують 

ефективність доборів з гібридних популяцій. 

Визначено закономірності успадкування і мінливості тривалості періоду 

вегетації, компонентних ознак продуктивності в гібридів F3-F5 сої.  

Виділено цінні за комплексом господарських ознак генотипи сої, які 

використовуються в селекційному процесі. 

Створено нові високопродуктивні сорти сої Святогор і Софія.  

Практичне значення одержаних результатів. Отримано наукові 

положення про методи роботи з гібридними популяціями F3-F5 сої та нові 

селективні ознаки для доборів на продуктивність, що можуть 

використовуватися в практичній селекції. 
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Створено селекційні номери: 29/4 (Юг 40/Фаетон); 2/12 (Юг 40/Tresor); 

14/2 (Витязь 50/Banana); 8/1, 8/15, 8/24, 8/25, 8/33 (Юг 40/Lambert); 11/2 (Юг 

40/Аркадія одеська); 16/1, 30/1, 30/2, 30/11, 30/14 (Юг 40/Banana); 41/16, 

41/17, 41/25, 41/41, 41/49 (1814(2)90/КС 9); 15/3, 57/4 (Даная/Фаетон); 27/4, 

27/5, 37/1, 37/2 (Ізумрудна/Tresor) і 34/1 (BY 5823/Альтаїр), які 

використовуються в селекційному процесі на підвищення продуктивності та 

якості насіння сортів сої в Інституті зрошуваного землеробства НААН, 

Інституті рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН і Селекційно-генетичному 

інституті НЦНС НААН (Додатки А, Б, В). 

Виділено сорти: Юг 40, Lambert, Banana, КС 9, Даная, Фаетон, 

Ізумрудна,Tresor, BY 5823, Альтаїр, Аркадія одеська, Діона та 1052(5)96, які 

можна використовувати для створення гібридних популяцій сої з широким 

генотиповим розмаїттям за господарсько-цінними ознаками, на які отримано 

Свідоцтво про реєстрацію в Національному центрі генетичних ресурсів 

рослин України (Додаток Д). 

Удосконалено спосіб ідентифікації високопродуктивного генотипу за 

фенотиповим проявом кількісних ознак. 

Створено нові сорти сої Святогор і Софія, які занесено до Державного 

реєстру сортів рослин України та рекомендовано для вирощування в степовій 

зоні в умовах зрошення (Додатки Е, Ж, З, К). 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто зроблено аналіз 

літературних джерел за темою дисертації, обґрунтовано напрямки 

досліджень, проведено польові та лабораторні досліди, опрацьовано і 

проаналізовано експериментальні дані. За результатами досліджень 

опубліковано наукові праці. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи 

доповідалися на ІІ відкритому з’їзді фітобіологів Херсонщини (м. Херсон, 

2008 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми та 

перспективи ведення землеробства в посушливій зоні Степу України» (м. 

Херсон, 2009 р.), Міжнародній науково-практичній конференції молодих 
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вчених «Актуальні питання ведення землеробства в умовах зміни клімату» 

(м. Херсон, 2015 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові 

засади ефективного ведення степового землеробства в умовах змін клімату» 

(м. Херсон, 2015 р.), а також на засіданнях науково-методичних рад 

Інституту зрошуваного землеробства НААН (м. Херсон, 2007-2011 рр.). 

Публікації. За темою наукових досліджень опубліковано 10 наукових 

праць, з яких 5 статтей – у фахових наукових виданнях України, одна з яких 

іноземною мовою, 1 – в іноземному виданні (Польща), 4 тези у збірниках 

науково-практичних конференцій, 2 патенти на сорт та Свідоцтво про 

авторство на сорт рослин, Свідоцтво НЦГРРУ про реєстрацію колекції 

генофонду рослин в Україні. 

 

 

Автор висловлює вдячність доктору біологічних наук, професору 

Орлюку А.П. та щиру подяку науковому керівнику – доктору 

сільськогосподарських наук, професору, член-кореспонденту НААН 

Лавриненку Ю.О., керівнику сектору селекції сої Клубуку В.В. та колективу, 

який він очолює, за допомогу у проведенні наукових досліджень. 
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РОЗДІЛ 1 

ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ СЕЛЕКЦІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ СОРТІВ 

СОЇ 

(Огляд літератури) 

 

1.1. Способи доборів 

 

Головним методом селекції є індивідуальний добір, одноразовий і 

повторний, що застосовується відносно гібридних і природних популяцій. 

Основна перевага цього методу заключається у можливості перевірки 

результатів добору за нащадками, чого не можна досягти за масового добору. 

У деяких випадках практичної селекції є необхідність використовувати і 

масовий добір, а також застосовувати принципи комбінування різних форм 

індивідуального і масового добору [1].  

До 1940 р. В. А. Золотницький вивів методом індивідуального добору з 

місцевої сої шість сортів: Амурська 41, Амурська 42, Амурська зелена 154 

(АЗ154), кормова соя Амурська 116, Амурська бура 57 (АБ 57) і Амурська 

111 [2].  

Масовий добір може проводитися за формою негативного або 

позитивного добору. Негативний масовий добір використовується як метод 

браковки нетипових рослин під час проведення видових і сортових 

прополювань [3, 4]. Позитивний масовий добір являє собою добір лише 

відносно невеликої частини кращих (елітних) рослин [5]. 

Успіх селекції залежить не тільки від правильно сформованої 

популяції, але й від обраного прийому добору. Ефективніше масовий добір 

можна застосовувати при поєднанні з бракуванням за негативними ознаками 

протягом 5-6 поколінь, а після цього з проведенням індивідуального добору. 

Слабкою стороною його являється неможливість встановити спадковий 

характер відібраних ознак [6]. 

Соя Староукраїнська була покращена масовим добором на Харківській 
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дослідній станції і з 1933 року районована, як перший сорт української 

наукової селекції [7]. 

Основні методи селекційної роботи з соєю – педігрі, масової популяції 

і беккросів. Найбільш цікавий метод – педігрі, за якого індивідуальний добір 

кращих рослин в межах сім'ї починають з F2 і продовжують до тих пір,  доки 

не досягається генетична однорідність необхідних ознак. Цьому варіанту 

добору сої надають перевагу, оскільки він дозволяє вже в F2 виділити 

необхідний тип рослин і на два-три роки прискорити селекційний процес по 

виведенню нового сорту. Метод масової популяції передбачає вирощування 

гібридних поколінь, у яких іде розщеплення протягом декількох років без 

добору, поки більша частина рослин не стане достатньо гомозиготною. При 

цьому щорічно вибраковують малоцінні форми. При проведенні генетичних 

досліджень значний інтерес в селекції сої представляє метод беккросів для 

передачі вже виведеним сортам стійкості до захворювань [8]. 

В окремих випадках можна застосовувати метод пересіву (масових 

популяцій або природних очищень). Цей метод треба рекомендувати при 

великій кількості гібридного матеріалу, спонтанній гібридизації, висіві 

страхових фондів і залишків насіння другого і третього поколінь тощо [9]. 

Вивчення результатів масового та індивідуального добору в селекції 

сої, проведене J. H. Torrie в Медіссоні, штату Вісконсія, показало, що за 

такими ознаками, як врожай насіння, строки достигання, була деяка різниця 

на користь останнього методу, а за висотою рослин, індексом вилягання, 

реакцією на хвороби, за вмістом білка та олії в насінні і йодним числом 

ефективність обох методів була дуже близька [10]. 

Американський селекціонер і генетик C. A. Brim у 1966 році 

запропонував модифікований метод добору, який призводить до суттєвого 

зниження затрат при проробці селекційного матеріалу, якому властиве 

розщеплення. В американській літературі він отримав назву single seed 

descent method, український еквівалент якого можна позначити як метод 

добору однієї насінини для нащадків. Суть методу полягає у вирощуванні 
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першого та другого поколінь популяціями, а для подальшого вивчення у 

другому поколінні від кожної рослини добирають одну насінину [11]. 

У конкурсному випробуванні дві форми, виділені з гібридного 

матеріалу методом добору однієї насінини, суттєво перевищили за 

врожайністю зерна стандарт – сорт Букурія. Так, у лінії Л 55/85 він склав 

16,5, а в Л 50/85 – 14,3 ц/га, у Букурії – 10,4 ц/га. Слід відмітити, що обидві ці 

форми мали більш високий вміст олії в зерні порівняно із стандартом, а лінія 

Л 55/85, крім того, характеризувалася підвищеною кількістю білка [12]. 

Основним методом селекції сої в Полтавській державній аграрній 

академії є внутрішньовидова гібридизація з подальшим індивідуальним 

добором серед гібридного потомства. В якості вихідного матеріалу 

використовується новостворений гібридний матеріал, виведений з 

використанням джерел адаптивності [13,14]. 

Основними напрямками досліджень у Кіровоградському інституті АПВ 

НААН є селекція сої на високу продуктивність, високу якість насіння, 

стійкість до хвороб, шкідників та вилягання, осипання, несприятливих умов 

середовища. Шляхом індивідуально-групового добору з гібридів в інституті 

створені сорти сої Ізумрудна, Медея, Валюта, Знахідка, Ювілейна [15]. 

Найважливішою ланкою селекційного процесу самозапильних культур, 

до яких належить і соя, поряд з отриманням вихідного матеріалу, є добір у 

ньому бажаних генотипів. Аналіз літературних джерел показує, що 

дослідженню питань, пов’язаних з розробкою методів ідентифікації бажаних 

генотипів на ранніх етапах селекції приділяється недостатньо уваги, між тим 

добір родоначальних рослин із вихідних популяцій залишається вузьким 

місцем. Добір окремих (індивідуальних) рослин в популяціях сої за прямою 

ознакою «маса насіння з рослини» незалежно від площі живлення і густоти 

стояння рослин не ефективний. Доброю диференційованою здатністю, яка 

забезпечує високу результативність виявлення потенційно продуктивних 

рослин сої, характеризується критерій добору, оснований на використанні 

фонової ознаки [16]. 



 

 

12 

Одним з основних методів покращення самозапильних культур є 

трансгресивна селекція, основана на доборі кращих рослин серед гібридних 

популяцій. Деякі вчені вважають, що цінний добір трансгресивних форм з 

другого покоління може бути випадковим [17]. Більш доцільно його 

здійснювати починаючи з третього покоління за скоростиглістю, 

морфологічними ознаками, якісними показниками, а за продуктивністю – з 

четвертого. При цьому скорочується об’єм вивчення малоцінних форм у 

селекційних розсадниках [18, 19]. 

Трансгресії і новоутворення у гібридів виникають найбільш часто при 

використанні трансгресивної синтетичної селекції – це метод добору у 

поколіннях, які розщеплюються після гібридизації, особин з трансгресіями і 

наступна їх генетична стабілізація. Це пояснюється тим, що господарсько-

цінні ознаки у рослин зумовлені декількома полімерними генами. В 

результаті генетичної рекомбінації при схрещуванні в окремих генотипах 

відбувається трансгресивне поєднання в одному генотипі полімерних генів 

адитивної дії, що зумовлює більш сильний прояв ознаки у порівнянні з обома 

батьківськими формами [20, 21]. 

У сої селекційний індекс, визначений методом дискримінантної 

функції, об’єднує шість ознак: кількість насінин, бобів і вузлів на рослині, 

масу бобів з рослини, кількість насінин у бобі, масу 1000 насінин і дає змогу 

досягнути найбільшої ефективності добору, яка, за елементами структури 

врожаю, на 54% переважала ефективність добору за продуктивністю рослин. 

Найбільш стабільним є показник висоти рослини (V=9,7%), тому ця ознака 

може використовуватися для ідентифікації генотипів, так як генотипова 

мінливість значно перевищує модифікаційне варіювання. Крім того, 

відмічено відносно стабільні показники за кількістю вузлів на рослині 

(V=18,6%) та висотою прикріплення нижнього бобу (V=23,0%). Паратипова 

мінливість таких показників як надземна маса рослини (V=29,4%) і маса 

насіння з рослини (V=38,9%) досить висока, тому проведення доборів за 

цими показниками є причиною низької ефективності ідентифікації генотипів. 



 

 

13 

Насіннєва продуктивність рослин сої зумовлена не однією ознакою, а 

оптимальним поєднанням декількох елементів продуктивності, головними з 

яких є маса рослини, кількість продуктивних вузлів, бобів і насінин. При 

цьому коефіцієнти кореляції між ними високі (r>0,7). Виявлено тісні та 

стабільні генетичні кореляції між урожайністю генотипів і показниками маси 

насіння та кількістю бобів, що приходиться на один вузол рослини. Ці 

індекси доцільно використовувати як маркери при непрямій оцінці 

селекційних зразків і доборі елітних рослин за врожайністю з одиниці площі 

[22]. 

Основною оцінкою для виявлення цінності вихідного матеріалу чи 

створеного сорту є його продуктивність. Враховуючи, що урожайність є 

комплексним показником, складовими якого є елементи індивідуальної 

продуктивності, що знаходяться у тісній залежності від неї, створено 

високопродуктивні сорти за рахунок збільшення китиці із збільшенням числа 

плодоелементів. При цьому в селекційній програмі використовували джерела 

багатоквіткової китиці та ген фасціації стебла (f), практичним результатом 

яких є сорти КиВін, Омега вінницька, а оригінаторами є Інститут кормів та 

Інститут землеробства НААН [23]. 

Результати іноземних досліджень свідчать про високу 

успадковуваність маси 100 насінин, періоду від сходів до повної стиглості, 

від сходів до кінця цвітіння, періоду плодоутворення, вмісту олії, кількості 

розтріскуваних бобів на рослинах, урожайності насіння з рослини, висоти 

рослин і вмісту білка. Між урожайністю та кількістю бобів з рослини 

відмічено існування значної позитивної кореляції. Збільшення значення цієї 

ознаки, в кінцевому результаті, збільшує врожайність. Дослідження також 

показали, що максимальний прямий вклад у наступний урожай здійснює 

тривалість періоду плодоутворення [24]. 

Відмічені суттєві відмінності між досліджуваними генотипами сої за 

такими ознаками: площа листової поверхні, висота прикріплення нижнього 

боба, кількість днів від сходів до 50% цвітіння, днів до кінця цвітіння, 
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тривалість періоду плодоутворення, кількість днів від сходів до 50% 

стиглості, висота рослин, кількість бобів на рослині, число гілок на рослині, 

маса 100 насінин, урожайність насіння і вміст олії.  Генотипові кореляції 

були вищими, ніж фенотипові та екологічні для більшості ознак. Позитивні 

кореляції встановлені між урожайністю і площою листової поверхні, висотою 

прикріплення нижнього боба, тривалістю періодів від сходів до цвітіння і 

достигання, висотою рослин і числом гілок на рослині. Підвищення значень 

серед цих ознак сприятиме збільшенню врожайності насіння. Результати 

досліджень показали, що прямий вклад у рівень урожайності здійснюють 

тривалість періоду плодоутворення, число бобів на рослині і висота рослин. 

Передбачається, що ці ознаки можна розглядати як критерії доборів на 

підвищення врожайності сої [25]. 

Результати досліджень, проведених у Китаї, показали, що варіація 

кількості бобів і насіння з рослини найбільша та успадковуваність цих ознак 

теж найбільша, тому вони можуть створити ідеальний селекційний ефект. 

Урожайність з однієї рослини мала значну генетичну кореляцію з кількістю 

продуктивних вузлів на рослині. Всі селекційні індекси, що включали в себе 

ознаку «число продуктивних вузлів на рослині», мали хороший селекційний 

ефект, селекційний індекс, що складався з числа продуктивних вузлів і маси 

100 насінин отримав селекційний ефект 226% порівняно з прямою селекцією. 

Тому для доборів на врожайність слід добирати лінії, які мають більше 

продуктивних вузлів на рослині і середнє за розміром насіння [26]. 

У 2007-2008 рр. були проведені дослідження у штаті Луізіана, які 

показали, що відмінності у рівнях врожайності сої послідовно 

контролювалися кількістю вузлів, продуктивних вузлів, бобів і насіння на 1 

м
2
. Тим не менш, ознака «кількість вузлів на 1 м

2» 
не мала такого прямого 

впливу на формування високої чи низької врожайності сортів, як інші 

компоненти врожайності, і її роль у формуванні врожаю не була доведена під 

час апробації. Можливо додатковим критерієм для доборів на врожайність 

протягом розвитку рослин сої слід використовувати кількість продуктивних 
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вузлів на 1 м
2 
[27]. 

Головним методом добору в селекції сої є індивідуальний, одноразовий 

і повторний, що стосується природних і гібридних її популяцій. У деяких 

випадках практичної селекції доводиться використовувати і масовий добір, а 

також вдаватися до комбінування індивідуального і масового, зокрема при 

складанні штучних популяцій з окремих ліній і сортосумішей, при об'єднанні 

споріднених гібридних рослин. 

 

1.2. Добори за різними господарськими і біологічними ознаками сої 

 

Сьогодні соя – головна білково-олійна культура землеробства в 

п’ятдесяти країнах світу. У ній сконцентровані найцінніші властивості всього 

рослинного царства. За обсягами виробництва та використання їй належить 

перше місце у світі як серед високобілкових, так і серед олійних культур. Ця 

рослина характеризується високою адаптацією до умов регіонів, 

універсальністю використання (харчове та кормове), збалансованістю білка 

та функціональною збалансованістю [28].  

 Зернобобові культури займають дедалі вагоміше місце в 

агропромисловому комплексі України. Це зумовлено не лише відносно 

дешевим джерелом високоякісного білка для харчування людей і 

балансування кормів для сільськогосподарських тварин і птиці. Останнім 

часом на перше місце виступає їхня роль як важливих поліпшувачів ґрунту. 

Завдяки біологічній азотфіксації зернобобові нагромаджують у ґрунті 80- 150 

кг/га азоту (за діючою речовиною), що рівноцінно внесенню 200-400 кг/га 

селітри. Бульбочки, які розвиваються на корінні рослин цих культур, стають 

центром формування комплексу корисних мікроорганізмів, куди входить, 

крім бульбочкоутворюючих, також певна кількість вільноживучих. Вся ця 

сукупність формується в прикореневій зоні. Важливу роль виконують також 

мікоризо утворюючі гриби, які перетворюють недоступні для рослин сполуки 

фосфору в засвоювану форму [29]. 
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Соя має велике агротехнічне значення. Позитивна роль вирощування 

сої заключається в тому, що культура здатна фіксувати до 100-150 кг 

атмосферного азоту, а це рівноцінно внесенню 15-20 тонн органічних добрив. 

При цьому соя використовує в процесі вегетації до 90 кг азоту, решта 

дістається наступним за нею культурам сівозміни. Азот сої, на відміну від 

азоту мінеральних добрив, не забруднює навколишнє середовище, легко 

засвоюється іншими рослинами. Вирощування сої дозволить різко знизити 

затрати на мінеральні добрива, які стають дедалі дорожчими [30]. 

У світових ресурсах біологічно фіксованого азоту усіма зернобобовими 

культурами частка сої складає понад 16,9 млн. т або 70%. У США посіви сої 

біологічно фіксують 5,4 млн. т азоту, Бразилії – 4,0, Аргентині – 2,9 млн. т. 

Це рівноцінно роботі потужних заводів по виробництву азотних добрив. У 

зв’язку з цим, у ряді країн під кукурудзу, що висівається після сої, вносять 

невисокі дози азотних добрив і одержують високу врожайність [31]. 

Володіючи активною здатністю коренів до засвоєння, соя використовує 

малодоступні і важкорозчинні для злакових культур мінеральні сполуки не 

лише з орного шару, але й з більш глибоких шарів. Завдяки цьому процесу 

соя належить до найкращих попередників у сівозміні, особливо для озимих 

культур [30, 32]. 

Соя – одна з найважливіших культур світового землеробства, 

використовується для забезпечення потреб у рослинному білку, виробництва 

олії. Продукти її переробки широко застосовують у медицині [33]. 

Зростання виробництва продуктів із сої зумовлюють її невисока ціна та 

універсальність використання, що надає можливість додавати сою до 

рецептур різноманітних харчових продуктів. На сьогодні відомо близько 30 

тис. продуктів, у яких використовується соя. Завдяки досягненням сучасних 

виробничих технологій можна отримувати білкові продукти із сої з 

емульгуюючими та структуроутворювальними властивостями [34,35, 36, 37]. 

Встановлено, що накопичення більшої кількості білка соєю 

відбувається за умов стабільного теплозабезпечення у фазах наливу та 
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дозрівання бобів, при цьому температурний режим має більший вплив на 

даний процес, аніж вологозабезпечення. Досліджено взаємозв’язок 

накопичення олії в насінні сої з вологозабезпеченням – формування вищого 

вмісту олії в насінні сої відбувається в умовах кращого вологозабезпечення 

[38]. 

Позаурядова незалежна організація JHCI (спільна ініціатива з 

декларування користі для здоров’я) також дала позитивну оцінку продуктам з 

умістом сої [39]. 

У світовому землеробстві соя – провідна культура і за площами посіву 

(за даними 2013 р.) займає четверте місце (111 млн. га), поступаючись лише 

пшениці (218), кукурудзі (184) і рису (164 млн. га) [40]. 

В Україні за останні тринадцять років площі посівів сої збільшилися з 

60,6 тис. га у 2000 р. до 1351,0 тис. га у 2013 р., а виробництво насіння – 

відповідно з 64,4 тис. т до 2774 тис. т [41]. 

Як свідчать літературні джерела [42], в нашій країні останнім часом 

набирає істотних темпів виробництво елементарних соєвих продуктів – 

молока, бринзи, сиру, пасти, а також виробництво харчових добавок, які 

надають їжі привабливішого вигляду, смаку, покращують її текстуру та 

насиченість. Нині встановлено, що найбільш перспективними білками сої для 

харчових продуктів є глобуліни, основні фракції яких мають константу 

седиментації 7S (когліцинін) та 11S (гліцинін).  

Незважаючи на високі кормові і харчові якості насіння сої, у світі 

проводяться інтенсивні наукові дослідження, направлені на поліпшення 

біохімічного його складу. Так, за допомогою використання генетико-

селекційних методів створені безінгібіторні лінії, виділено ряд форм зі 

зміненим жирнокислотним складом олії, виявлені колекційні сортозразки, у 

яких частково або повністю відсутня ліпоксигеназна активність. На 

сьогоднішній день найбільш актуальним напрямом такої діяльності є 

підвищення білка в насінні, оскільки майже в усіх країнах світу відчувається 

його дефіцит [43]. 
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Моніторинг хімічного складу насіння різних сортів сої, який 

проводився відділом оцінки якості та безпеки кормів та сировини Інституту 

кормів та сільського господарства «Поділля», доводить, що він залежить від 

сорту і погодних умов року. Спостереження за зміною хімічного складу 

сортів за роками їх вирощування, показують, що вміст основних поживних 

речовин у них не є постійним. За останні роки спостерігається тенденція 

зміни окремих середніх показників хімічного складу сої, яка вирощується на 

території України і використовується для переробки [44].  

Насіння сої є головним джерелом кормового й харчового білка у світі. 

Статистичні дані свідчать про те, що у валових зборах зернобобових культур 

його частка складає десь 78 %. Незважаючи на те, що посіви культури вже 

перевищили 70 млн. гектарів, а валовий збір 184 млн. т, темпи її приросту не 

зменшуються і в останні роки. На сьогоднішній день соя є провідною 

білково-олійною культурою. Її площі перевищують посіви інших 

зернобобових культур разом узятих. Це зумовлено значними перевагами сої 

у порівнянні з іншими сільськогосподарськими культурами. Головні з них – 

багатство та різноманітність хімічного складу насіння, висока якість 

продукції і можливість універсального використання в харчових цілях. На 

даний період у різних країнах світу виготовляють понад 300 видів харчових 

продуктів із сої, для чого необхідне насіння з різними морфологічними і 

біохімічними характеристиками. У зв’язку з цим потрібний широкий набір 

сортів, вирощування яких змогло б забезпечити потреби переробних 

виробництв [45]. 

Високий вміст у насінні та вегетативній масі високоякісного білка, 

значна кількість олії, вітамінів, мінеральних речовин та інших цінних 

компонентів зумовлюють значне поширення і різноманітність використання 

сої у народному господарстві. Порівняно з іншими бобовими культурами соя 

має вищу сумарну кількість білка та олії, і тому й більший вихід її з гектара 

посіву навіть при нижчій урожайності в окремих районах. Найбагатше за 

сумою важливих амінокислот насіння сої, потім люпину і кормових бобів. В 
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1 кг насіння гороху сума амінокислот в два рази менша (86,6 г), ніж у насінні 

сої (169,8 г). Вміст мікроелементів у насінні сої дуже різноманітний. Загальна 

сума їх становить 176,5-215,6 мг на 1 кг насіння. За вмістом марганцю 

насіння сої в два рази перевищує горох, боби, сочевицю, чину [46]. 

За вмістом білка, олії, фосфатидів та інших поживних речовин соя 

значно переважає не лише злакові, але й багато олійних культур. В насінні 

особливо багато вітамінів В1 і В2. Так, вітаміну В1 у сої у 3 рази більше, ніж у 

сухому коров’ячому молоці, В2 – в 6 разів більше, ніж у пшениці, ячмені, 

вівсі і в 3 рази більше, ніж у кукурудзі. Насіння сої – важливе джерело 

вітаміну Е (токоферолу), який відіграє важливу роль у підтриманні 

нормальних функцій людини. Крім того, в зерні сої виявлені вітаміни групи 

К (філохінони), необхідні для синтезу в печінці протромбіну та інших білків, 

які приймають участь у згортанні крові: пантотенова кислота, біотін, холін та 

ін.. У порівнянні з м’ясом соєвий білок майже в 2 рази більше містить 

фосфорної кислоти і в 4 рази мінеральних речовин. Крім того, на відміну від 

білка м'яса, білок сої не містить пуринових основ, що викликають подагру 

[47]. 

Насіння сої використовують двома шляхами. Перший – традиційний, 

коли з нього одержують насіння і шрот, або макуху, другий – виготовляють 

різні харчові продукти і напої. Для одержання якісної продукції в багатьох 

країнах світу розроблені сучасні технології й устаткування. Нині таким 

чином переробляють понад 90 % одержаної сої. Соєві продукти є значно 

дешевшими порівняно з продуктами тваринного походження. Із сортів 

харчового типу готують молоко, тоф (сир), місо, натто, темпер, вирощують 

проростки, які використовують у свіжому або смаженому вигляді. У Кореї 

для виготовлення цього типу продуктів щороку використовують приблизно 

34 % сої, що становить близько 500 тис. т, Японії – 900 тис. т, Індонезії – 1,9 

млн. т, з яких майже 50 % йде на виробництво тофу [48]. 

Однією з головних умов гарантованого вирощування сортів сої є 

оптимальний вегетаційний період для даного регіону. Тому оптимізація 
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періоду вегетації являється одним із завдань у селекції сої. Вегетаційний 

період сої регулюється, в основному, генами чутливості до довжини 

світлового дня. Набір цих генів визначає загальну тривалість і 

співвідношення фаз вегетації того чи іншого сорту в даному географічному 

поясі. По цій причині сорти сої, на відміну від сортів зернових культур, 

пристосовані до вузьких діапазонів географічних широт. Вважається, що 

приблизно на кожні 100-150 км (близько одного градуса широти) доцільно 

виведення нового сорту сої. Ця культура досить чутлива до світла, сильно 

реагує на тривалість дня. Зменшення світлового дня прискорює цвітіння, 

скорочує період вегетації, змінює продуктивність рослин. Збільшення 

світлового дня уповільнює її розвиток, затримує початок цвітіння, подовжує 

період цвітіння, призводить до поганого запилення квіток, їх абортивності, 

затягує період вегетації [33, 49, 50]. 

У сої виділено три швидкості росту вегетативних органів. Середня 

тривалість першої (повільної) швидкості росту сої у пізньо- і 

середньостиглого сорту мало відрізняється від тривалості періоду сходи-

гілкування (Кормова 28 – відповідно 31 і 26 днів, Чіатурська – 29 і 25 днів). 

У другий період росту вегетативних органів у сої відбувається процес 

гілкування і настає цвітіння. За тривалістю період росту і період гілкування-

цвітіння розрізняються у пізньо- і середньостиглих сортів на 8 (Кормова 28) і 

11 днів (Чіатурська). Співвідношення тривалості третього періоду росту сої і 

періоду розвитку (цвітіння-максимальне число плодів) приблизно таке ж, як і 

другого. У всіх трьох випадках співвідношення середньої тривалості періодів 

росту і розвитку сої просліджується певна закономірність: ріст вегетативних 

органів, залежно від умов середовища змінюється більше, а розвиток менше. 

Поява квіток і плодів можлива в дуже широкому діапазоні температури 

повітря (від 11,5 до 27 °С) і вологості ґрунту (від 40 до 100 % НВ), але 

найбільш сприятливі умови створюються при температурі повітря 21-23 °С і 

вологості ґрунту 75-95 % НВ [51]. 

В основі ознаки тривалості періоду вегетації лежить філогенетична  
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ознака відношення до світла. Соя є типовою рослиною короткого дня, і для 

переходу в репродукційну фазу їй потрібно відповідне відношення періодів 

освітлення і темряви. Світло для даної культури відіграє суттєву роль і як 

джерело енергії для фотосинтезу, і як фактор, що контролює багато ростових 

процесів [52]. 

Тривалість вегетаційного періоду повинна бути такою, щоб генотип 

максимально використав фактори зовнішнього середовища на формування 

високого врожаю, а також своєчасно в оптимальні строки дозрівав до 

збирання. При цьому важливо мати сорти, в яких період «сходи-початок 

цвітіння» був мінімальний. У таких генотипів формування листової поверхні 

та загальної надземної маси має відбуватися в середньому темпі, щоб при 

настанні посушливого періоду більш економно використовувати вологу на 

підтримку своєї життєдіяльності. Відносно невелика площа листової 

поверхні таких форм має компенсуватися більш інтенсивною 

фотосинтетичною діяльністю. Посухостійкі сорти сої характеризуються 

подовженим періодом цвітіння, під час якого період збільшення листової 

поверхні та формування бобів є триваліший. Після закінчення цвітіння 

вегетативний ріст рослин повинен повністю закінчитись, і всі пластичні 

речовини ідуть на формування нових бобів і налив насіння [53]. 

Важливу роль у розвитку сої, яка відноситься до рослин короткого дня, 

відіграє світло. На вкороченому дні цвітіння починається раніше, при 

подовженні дня пізніше, а деякі сорти на довгому дні не цвітуть [54]. 

Було встановлено, що з усіх рослин короткого дня соя найчутливіша до 

зміни тривалості дня. Для прискорення цвітіння сої необхідно від 2 до 6 

коротких днів, тоді як іншим рослинам короткого дня необхідно від 7 до 40 

днів. І навпаки – при невеликому подовженні дня цвітіння уповільнюється. 

Навіть місячне світло, інтенсивність якого незначна, здійснює вплив на 

цвітіння сої. Для більшості сортів сприятлива тривалість дня 13-15 год. 

Достигання проходить нормально при температурі 14-16 °С, при 10-11 °С 

повільніше, а при 8-9 °С дуже уповільнюється [55]. 
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Досліди по вивченню фаз розвитку сої показали, що цвітіння настає 

раніше при здійсненні впливу коротким днем у період від утворення першого 

трійчатого листка до початку гілкування (утворення третього трійчатого 

листка). Також встановлено залежність між тривалістю дня і висотою стебла, 

тривалістю дня і кількістю бобів і зерен [56]. 

Формування сої як культури теплого мусонного клімату значною 

мірою зумовило її високу чутливість до температурного фактора та умов 

вологозабезпечення. У польових умовах при оптимальних температурах (18-

20 °С) дружні сходи сої з'являлися через 5-7 днів. При ранніх строках сівби 

знижені температури (5-10 °С) пригнічували ростові процеси і сходи 

з'являлись зрідженими, а досходовий період розтягувався на 30 днів і більше 

[57]. 

Для степової зони України необхідне створення специфічного екотипу, 

який виділявся б високою буферністю проти комплексу умов, головними з 

яких є низька вологість ґрунту та підвищені температури повітря. 

Довготривалі дослідження свідчать про те, що головними показниками таких 

генотипів при їх вирощуванні за умов недостатнього зволоження є маса 

надземної частини рослин, діаметр стебла в його основі, кількість бобів і 

насінин на рослині [58]. 

За даними білоруських дослідників скорочення періоду «сходи-

цвітіння» при незмінній тривалості періоду вегетації сприяє підвищенню 

посухостійкості і стабільності без зниження потенціалу врожайності [59]. 

Важливою складовою продуктивності є показники кількості бобів у 

продуктивному вузлі та насінин у бобі. Вони є менш мінливими порівняно з 

кількістю бобів і насінин на рослині. Так, частка впливу генетичних факторів 

на мінливість фенотипового прояву ознаки «кількість насінин у бобі» 

становить 0,45, тоді як «кількість насінин на рослині» тільки на 0,19 

визначається генетичними факторами, решта ж мінливості цієї ознаки 

залежить від метеорологічних та агроекологічних умов. Важливою ознакою, 

яка визначає придатність сорту до механізованого збирання, є висота 
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прикріплення нижнього боба. Втрати врожаю у сортів з низьким 

прикріпленням нижніх бобів під час збирання можуть становити від 3 до 20% 

[60]. 

При виборі сорту основними характеристиками є урожайність, 

скоростиглість, стійкість до осипання, вилягання, ураження хворобами і 

пошкодження шкідниками. Осипання і розтріскування бобів є проблемою в 

посушливих регіонах, тому рекомендують вирощувати стійкі до нього сорти. 

Для одержання високого врожаю і зменшення втрат вирішальне значення має 

висота прикріплення нижніх бобів [61, 62]. 

У сої у процесі онтогенезу зав’язується надлишкова кількість плодових 

елементів – квіток і бобів, більшість із яких у процесі подальшого росту і 

розвитку опадає. Така динаміка формування квіток і бобів склалася протягом 

еволюції цієї культури. Тому наявність періодів з оптимальним комплексом 

факторів довкілля у процесі генеративного росту дає можливість більшою 

мірою реалізувати потенційні можливості генотипу за рахунок значного 

зменшення опадання плодових елементів. Для селекціонера великою 

цінністю є інформація про форми, в яких втрата цих показників за настання 

стресових умов є мінімальною, оскільки це свідчить про їх підвищену 

стійкість проти посухи [63]. 

Соя еволюціонувала за умов мусонного клімату і головною ознакою, 

яку потрібно суттєво поліпшити для умов нашої країни, є посухостійкість. 

Впровадження більш стійких до недостатньої кількості опадів сортів буде 

сприяти стабільності врожаю. Сорти такого типу менше страждають від 

несприятливих умов, у них з мінімальними втратами пластичних речовин 

проходять відновлювальні процеси після того, як наступить період з 

комплексом оптимальних для росту і розвитку факторів. Експериментальні 

результати свідчать про високу жаростійкість рослин сої, яка значно 

перевищує цей показник у злакових культур. За умов підвищених температур 

в листках сої накопичується значна кількість вільного проліну, рівень якого 

може свідчити про посухостійкість сорту [64]. 
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Отже, соя є універсальною продовольчою, кормовою та олійною 

культурою, яка, за продуктивністю та якісним складом, не має аналогів серед 

рослинних ресурсів. Можливості збільшення виробництва сої в нашій країні 

ще не вичерпані, тому існує потреба у створенні нових більш урожайних, з 

покращеною якістю насіння сортів, придатних для вирощування в умовах 

зрошення.  

 

1.3. Успадкування і мінливість ознак, оцінювання потомств 

доборів 

 

Пізнання процесів і механізмів керування успадкуванням корисних 

ознак є найважливішою проблемою селекції. Головне в цьому питанні – 

розкриття генотипного потенціалу кожної батьківської форми і впливу її на 

потомство. Хоча роль обох партнерів у гібридизації є рівнозначною, для 

керування передачею у спадок окремих ознак має значення, в активній чи 

пасивній формі є один з партнерів схрещування. Уперше з цим явищем 

зустрілися селекціонери ще на початку розвитку селекції, аналізуючи 

реципрокні схрещування [65]. З часом з'явилось багато повідомлень про те, 

що за підвищення ознак якості відповідає батьківська форма [66]. 

За спадкові врожайні властивості відповідають обидві батьківські 

форми [67], хоча найчастіше донором високої урожайності є материнська 

[68]. 

Вплив кожної з батьківських форм на успадкування ознаки можна 

помітити під час кросбридингу, як це було зроблено багатьма дослідниками 

[68, 69]. 

У результаті селекційної роботи із соєю в Інституті рослинництва ім. 

В.Я. Юр'єва НААН створено низку високопродуктивних сортів, 

пристосованих до механізованого збирання, з високим вмістом білка і олії в 

зерні. Методами гібридизації і хімічного мутагенезу створено різноманітний 

вихідний матеріал за скоростиглістю, продуктивністю, габітусу рослин, 
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стійкістю до загущення посівів, формою листка, забарвленням опушення, 

кольором квітки, висотою рослин, висотою прикріплення нижнього боба та 

іншими господарсько-цінними ознаками. На сучасному етапі селекційна 

робота по сої спрямована на подальше скорочення тривалості періоду 

вегетації, підвищення адаптивності сортів, їх технологічності та 

продуктивності [70]. 

Важливим показником для сої є тривалість вегетаційного періоду. У 

степовій зоні України необхідно мати сорти, що належать до різних груп 

стиглості. Використання у виробництві скоростиглих сортів сої, таких як 

Мар’яна, Васильківська, тощо дозволяє застосовувати їх як попередники для 

озимих культур і тим самим підвищити інтенсивність використання земель. 

Середньостиглі сорти мають можливість при достатній вологозабезпеченості 

накопичувати за період вегетації велику біомасу за рахунок повного 

використання природних ресурсів тепла, вологи, ґрунтової родючості. 

Загальновідомою є пряма залежність потенціалу продуктивності сої від 

тривалості вегетаційного періоду. Нові середньостиглі сорти Берегиня, 

Донька, Ятрань, Мельпомена, Ельдорадо за сприятливих умов формують 

урожай більше 20 ц/га [71]. 

Проведені дослідження по вивченню вихідного матеріалу на 

продуктивність показали, що сорти сої з більш тривалим вегетаційним 

періодом мали, як правило, більш високу продуктивність. Зі збільшенням 

тривалості вегетаційного періоду, в середньому зростає число продуктивних 

вузлів, бобів та зерен на рослину. Число бобів у вузлі та число насінин в бобі 

майже не змінюється. В межах групи сортів з однаковим вегетаційним 

періодом дрібнонасіннєві сорти відрізняються більшим числом продуктивних 

вузлів у порівнянні з крупнонасіннєвими, що пов’язано з більш сильним 

розгалуженням дрібнонасіннєвих. Між сортами за основними елементами 

структури врожаю існують великі відмінності [72]. 

Для кожного сорту характерне розміщення кількості бобів і насіння за 

ярусами рослини. Наприклад, сорт ВНІІСК 1 відрізнявся розміщенням 
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основної кількості бобів і насіння в середньому ярусі на висоті 30-60 см. У 

сорту Неполягающая 2 в ярусі до 30 см знаходиться 55 % бобів і 64 % 

насіння, причому трьохнасіннєвих бобів відмічається більше до верхівки. У 

середнього високорослого сорту Перемога 68% насіння отримано із 

середнього ярусу рослини з 49 % вузлів, а найвища маса 1000 зерен відмічена 

в нижньому ярусі [6]. 

Основним типом успадкування ознак: тривалість періоду вегетації, 

елементи структури рослини (висота, кількість вузлів на головному стеблі, 

маса насіння, кількість бобів, кількість насінин) у переважної частини 

досліджуваних гібридів було наддомінування. Виявлено епістатичний ефект 

взаємодії генів, які контролюють тривалість періоду вегетації, висоту рослин, 

кількість та масу насіння з рослини. На кількість вузлів на головному стеблі 

епістатичних ефектів не зафіксовано. Ознака «кількість вузлів на головному 

стеблі» контролюється алельною взаємодією генів; частка домінування 

більшої кількості вузлів дорівнює 0,65, що свідчить про суттєвість 

домінування у контролі цієї ознаки [73].  

Результати сортовипробування ліній сої у контрастних 

агрометеорологічних умовах показали, що реалізація потенціалу вмісту олії в 

насінні значною мірою обмежується умовами вирощування. Для добору на 

підвищення вмісту олії мають цінність генотипи, в яких у несприятливі для 

накопичення олії роки її вміст майже не змінювався. Добір за потенційно 

високою олійністю краще проводити у вологі роки, коли найбільше 

проявляється її максимальне значення, а також на фоні підвищених доз 

фосфорних добрив [74].  

Дослідження показують, що в селекційних програмах слід 

використовувати вихідний матеріал з різною тривалістю періоду вегетації. 

Якщо необхідно створити ранньостиглі форми, то в схрещування краще 

залучати більш скоростиглі генотипи, щоб вони незначно відрізнялися за 

тривалістю періоду вегетації. Від схрещувань між ними можна отримати 

трансгресивні форми з тривалістю періоду вегетації до 90 діб [75].  
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Особливо важливим є виявлення морфо-біологічних особливостей 

рослин, які сприяють збільшенню накопичення олії. Для цього необхідно 

визначити характер і значимість впливу морфо-біологічних ознак на вміст 

олії в насінні сої, щоб у подальшому використовувати оптимальні значення 

цих ознак при складанні селекційної програми чи моделі високо олійного 

сорту сої. В результаті комплексного вивчення 123 колекційних зразків сої 

різного еколого-географічного походження, виявлено характер впливу 

морфо-біологічних ознак і властивостей рослини на вміст олії в насінні сої. 

За характером впливу морфо-біологічні ознаки поділилися на дві групи – 

лінійні залежності: висота стебла (r=-0,19), довжина листка (r=-0,40), ширина 

листка (r=0,47), число квіток у китиці (r=0,21), число бокових гілок (r=0,20), 

число бобів на одній рослині (r=0,26), число насінин у бобі (r=-0,22), маса 

1000 насінин (r=0,35), урожайність насіння (r=0,18); нелінійні залежності: 

забарвлення опушення волосків стебла (η=0,28), число листків на рослині 

(η=0,26), число продуктивних вузлів (η=0,29), довжина боба (η=0,31), ширина 

боба (η=0,30), довжина насінини (η=0,32), ширина насінини (η=0,26), 

товщина насінини (η=0,27), забарвлення оболонки насінини (η=0,25), 

тривалість періоду вегетації (η=0,21) [76]. 

Встановлено, що у гібридів сої F1 від схрещування семи сортів за 

діалельною схемою, успадкування тривалості періоду вегетації, ознак 

продуктивності і висоти рослин було незалежним. За всіма досліджуваними 

ознаками різних комбінацій схрещування проявився позитивний і негативний 

гетерозис, домінування більшого або меншого показника. В окремих 

випадках відмічено проміжне між батьківськими формами значення 

досліджуваних ознак. За тривалістю періоду вегетації найчастіше гетерозис 

забезпечували сорти сої Білосніжка, Юг 30 і №765, рідше – Київська 91, 

№376 та Устя. За ознаками елементів продуктивності в більшості випадків 

гетерозис забезпечували сорти Київська 451, Білосніжка, Юг 30; за висотою 

рослин гетерозис проявився в меншій кількості випадків, ніж за ознаками 

продуктивності. Лінії і коефіцієнти регресії вказують на те, що у гібридів F1 
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існує позитивна залежність між тривалістю періоду вегетації і масою насіння 

з рослини, а також з висотою рослин. Проте в окремих гібридів F1 за досить 

високої маси насіння з рослини був менший період вегетації порівняно з 

найпродуктивнішими і пізньостиглими гібридами сої [77]. 

Селекціонеру необхідно знати оптимальне співвідношення елементів 

структури врожаю, яке забезпечує високу продуктивність. З цією метою була 

вивчена структура врожаю високопродуктивних сортів у порівнянні з 

низькопродуктивними. При цьому виявилося, що висока продуктивність 

сортів сої обумовлена достовірно більшим числом продуктивних вузлів та 

більшою масою 1000 насінин. При доборах на продуктивність необхідно 

звертати увагу на поєднання елементів структури врожаю в одному генотипі 

та віддавати перевагу високому прояву тих елементів структури врожаю, які 

мало змінюються – числу бобів у вузлі та числу насінин у бобі [78]. 

Виявлено від’ємний зв'язок між урожайністю насіння і площею 

листової поверхні рослин. Причини такого зв’язку заключаються в тому, що 

зменшення асимілюючої поверхні знижує витрату пластичних речовин на 

побудову тканин листка і дихання, знижує коефіцієнт транспірації (за 

рахунок скорочення площі випаровуючої поверхні), а також зменшує 

конкуренцію між вегетативними і генеративними органами за продукти 

фотосинтезу і воду. При цьому зменшення листової поверхні не погіршує 

запасаючих функцій листка. У високоврожайних, але менш облистяних 

сортів сої, відмічено закономірне потовщення листових пластинок, про що 

свідчить їх питома поверхнева щільність. Найбільш чітко зв'язок 

урожайності насіння з висотою рослин проявляється в роки з дефіцитом 

опадів у критичні фази росту і розвитку рослин. Аналіз великої кількості 

селекційних ліній і сортів показав, що кореляція між урожайністю насіння і 

висотою рослин в посушливі роки складає 0,72, а при оптимальному 

зволоженні зв'язок між ознаками несуттєвий (r=-0,18 – -0,31) [79].  

Дослідження особливостей успадкування маси насіння з рослини у сої 

в популяціях F2 та оцінка гібридних комбінацій на можливість виділення з 
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них фенотипів з більшою масою насіння, ніж у батьківських форм, показали, 

що в переважної більшості комбінацій схрещування виявлені окремі форми, 

які перевищували за масою насіння з рослини батьківські з більшим 

значенням даної ознаки, проте вони були в невеликій кількості [80]. 

Результати досліджень свідчать, що найбільш мінливими є такі ознаки: 

довжина міжвузля, загальна довжина гілок, кількість бобів у продуктивних 

вузлах, кількість бобів на рослині, кількість бобів на стеблі, кількість насінин 

на рослині, кількість насінин на стеблі, маса насінин з рослини, маса насінин 

зі стебла (V>30%); середньомінливими – висота рослини, висота 

прикріплення нижнього бобу, кількість продуктивних вузлів на рослині, 

кількість продуктивних вузлів на стеблі, товщина основи стебла, товщина 

верхньої частини стебла (V=15-30%); слабомінливими – вегетаційний період, 

товщина середньої частини стебла, товщина верхньої частини стебла, маса 

1000 насінин (V<15%) [81]. 

Оцінка характеру успадковування господарсько-цінних ознак 

гібридних форм є основою для орієнтовного прогнозування ефективності 

селекції. Найважливіше значення для цих цілей має коефіцієнт 

успадковуваності. За результатами вивчення показник «маса насіння з 

рослини» мав високу та середню успадковуваність. Для інших ознак, які 

визначають продуктивність, коефіцієнт успадковуваності також відзначався 

середніми та високими значеннями [82]. 

Сорти сої сучасної селекції значно економніше витрачають вологу з 

одиниці площі, ніж старі сорти. Менша потреба сучасних сортів у волозі 

пов’язана з рядом морфофізіологічних особливостей рослин. Встановлено, 

що здатність формувати високу врожайність насіння супроводжується 

зниженням площі листової поверхні. Не менш цінною особливістю 

високопродуктивних сортів сої є стриманий ріст вегетативних органів в 

період від сходів до цвітіння, оскільки менша кількість біомаси сприяє більш 

економній витраті води до настання критичних фаз розвитку рослин, коли 

зекономлені запаси ідуть на формування врожаю насіння. Найважливіша 
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властивість скоростиглих сортів сої, яка визначає їх підвищену адаптивність 

до умов недостатнього зволоження – зміщення на більш ранні строки 

початку фази цвітіння і збільшення її тривалості [30]. 

У колекційних зразків головні ознаки продуктивності – маса насіння з 

рослини, кількість насінин та кількість бобів позитивно корелюють з 

максимальною довжиною суцвіття та кількістю квіток; максимальна 

кількість квіток залежить від висоти рослин і тривалості періоду вегетації. В 

популяціях сої F2 ознаки продуктивності мають більшу варіабельність з 

довжиною суцвіття і кількістю квіток; останні ознаки мають більшу 

залежність з тривалістю періоду вегетації та висотою рослин, ніж у 

колекційних зразків. Ознаки суцвіття в залежності від розміщення на рослині 

найбільше проявляються в середній частині стебла; високі коефіцієнти 

успадкування суцвіття і кількості квіток у ньому (0,81 і 0,77) дали 

можливість зробити висновок про їх чітку генетичну обумовленість [83]. 

Рівень білковості насіння сої не залежить від тривалості так окремих 

фаз вегетації. Це доводить можливість виведення селекційним шляхом 

високобілкових форм сої різних груп стиглості. Дослідження показують 

існування різної мінливості як за вмістом білка, так і за активністю інгібітора 

трипсину, уреази, та ліпоксигенази у колекційних форм сої [84]. 

Вітчизняна селекція сої досягла значних успіхів у покращенні 

біохімічного складу насіння. Сучасні сорти добре поєднують високу 

насіннєву продуктивність і підвищений рівень білка. Це свідчить про те, що у 

сої не існує дуже тісної негативної кореляції між вмістом білка та 

продуктивністю. Як правило, від’ємний зв'язок у цієї культури має місце між 

кількістю білка та жиру. Тому в селекційному процесі при створенні сортів 

універсального типу поєднують середні значення цих показників. Але при 

виведенні форм харчового типу перевагу надають білковості, в певній мірі 

нехтуючи рівнем олійності [43].  

 Однією з найважливіших характеристик сорту є його адаптивна 

пластичність, тобто здатність реалізувати генетичний потенціал у відповідь 
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на зміну дії факторів навколишнього середовища. З точки зору селекційної 

цінності важливе значення мають генотипи з порівняно високою 

стабільністю (гомеостатичністю) зернової продуктивності рослин. З метою 

вивчення особливостей генотипового прояву як стабільності, так і 

пластичності цінних кількісних ознак рослини здійснено серію польових 

експериментів з різними генотипами культурної (G.max) і дикої уссурійської  

(G.soja) сої. Виявлено істотну диференціацію генотипів культурної сої за 

проявом пластичності та стабільності важливих кількісних ознак і кінцевої 

зернової продуктивності рослин протягом ряду років. Зокрема показано, що у 

рослин окремих генотипів збільшення або зменшення числа бобів на 

головному стеблі супроводжується зменшенням або збільшенням числа бобів 

на гілках, в результаті чого загальна кількість бобів на рослині залишається 

без істотної зміни. Виділено генотипи культурної сої (Амурська 41, Негруца, 

Салют 216) з порівняно високою гомеостатичністю прояву таких 

компонентів зернової продуктивності, як число бобів, число насінин та маса 

насінин з рослини. У рослин окремих генотипів (Подільська 1) відзначено 

порівняно високу стабільність прояву деяких господарсько-цінних ознак та 

наявність прямих кореляційних зв’язків між ними [85]. 

У результаті аналізу світової колекції сої було виділено ряд сортів, які 

за посушливих умов дали врожай, вищий від стандарту. Ці сорти можуть 

вважатися джерелами посухостійкості й використовуватися в селекційних 

програмах при створенні стійких до дефіциту вологи сортів. Стійкі до посухи 

форми зустрічалися частіше серед сортозразків з білими квітками та чорним 

насінням.  

Сорти Аркадія одеська (Україна), С 14/58 (Німеччина) і Lambert (США) 

показали себе високоадаптивними, здатними давати високі врожаї насіння як 

за сприятливих, так і посушливих умов. Вони є цінним вихідним матеріалом 

для селекції нових високопродуктивних сортів сої [86].  

Встановлено, що в популяціях гібридів F2-F4 найбільш широкий 

діапазон мінливості у вивчених комбінаціях схрещування спостерігався за 
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ознаками: маса насіння з рослини, маса надземної частини рослини, кількість 

бобів та насінин, кількість бобів у вузлі та кількість гілок першого порядку, 

показники варіювання за якими були в 1,4-3,5 разів вищими (V=37,7-59,0%), 

ніж у батьківських форм (V=10,6-40,8%). Значно менший діапазон мінливості 

спостерігався у тих же гібридів за ознаками: кількість продуктивних вузлів 

на рослині, товщина основи стебла, маса 100 насінин, кількість насінин в 

бобі, кількість продуктивних вузлів на рослині, а також збиральний індекс та 

індекс росту, показники варіювання за якими були в 1,4-2,2 разів вищими 

(V=9,6-36,8%), ніж  у батьківських форм (V=6,8-16,8%) [87]. 

Фенотипові відмінності прояву кожної з цінних кількісних ознак 

рослини, зокрема маси бобу, маси бобів з продуктивного вузла, маси насінин 

у бобі в досліджених генотипів культурної (Glycine max) та дикої 

уссурійської (G.soja) сої зумовлюються ефектом 4-х або 5-ти незалежно 

успадковуваних головних генів (олігогенів). Виявлено, що у диких генотипів 

досить високий ступінь стабільності зернової продуктивності рослин 

супроводжується зростанням варіабельності (пластичності) її компонентів. 

Одержано дані, які свідчать про відносну незалежність у зазначеної культури 

генотипних факторів, що контролюють холодостійкість на стадіях 

проростання насіння. Росту та розвитку сходів, формування бобів [85]. 

На підставі досліджень, проведених протягом 1985-1999 рр. 

встановлено особливості мінливості й успадкування господарсько-цінних 

ознак у 65 зразків дикої уссурійської сої та їх гібридів F1-F2 з культурною 

соєю. Розроблено основні підходи до селекційної роботи з міжвидовими 

гібридами сої, виділено перспективні селекційні номери, які в різних 

селекційних розсадниках перевищували національні стандарти за 

продуктивністю та іншими важливими господарськими ознаками. Кращий з 

них номер 213-97 за два роки (1997-1998 рр.) вивчення в конкурсному 

сортовипробуванні з рівнем урожайності 31,0 ц/га перевищив національний 

стандарт –  Київську 27 на 4,2 ц/га, мав протеїну в зерні 43,5 %, олії – 20,96%, 

характеризувався перевагами за іншими господарсько-ціннимиознаками й 
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успішно конкурував з кращими селекційними номерами [88]. 

Достатньо високі коефіцієнти успадковування у широкому смислі 

показують, що такі ознаки, як середня кількість квіток у китиці 7 вузла (0,75), 

середня довжина квіткової китиці в 7 вузлі (0,68), максимальна кількість 

бобів у китиці (0,51), максимальна кількість квіток у китиці (0,81), 

максимальна довжина китиці (0,77), а також висота рослин (0,67) та кількість 

плодоносних вузлів (0,59) визначаються генотипом сорту. Ознаки 

продуктивності – маса насіння з рослини (Н=0,16) та кількість насінин з 

рослини (Н=0,23) більше залежали від умов вирощування [89]. 

В результаті проведених досліджень було встановлено, що за масою 

1000 зерен більшість гібридів першого покоління мають гетерозисний ефект 

(F1 – 58%, F2 – 36%). Часткове позитивне домінування (по 7%) 

спостерігається у першому та другому поколінні. Проміжне положення 

займають у F1 21%; F2 29% гібридів. У першому поколінні часткове від'ємне 

домінування виявили 14%, у другому – 7% комбінацій [90]. 

У гібридів F1 різних комбінацій схрещування звичайних форм сої з 

фасційованими проявився позитивний і негативний гетерозис, відзначено 

домінування меншої маси 100 насінин та проміжне успадкування, що 

свідчить про домінантно-адитивну дію генетичних факторів контролю цієї 

ознаки з перевагою домінантних ефектів. У гібридів F2 у більшості 

комбінацій схрещування (№ 427/Lf2010, Київська 98/Lf1020, Київська 

98/Lf2010 і Устя/Lf1110) спостерігається домінування меншої маси 100 

насінин, у 2-х комбінаціях схрещування (Київська 98/Lf3020 та Київська 

98/Lf1030) – проміжне успадкування цієї ознаки. У кожному з досліджуваних 

гібридів F2 виявлено групу фенотипів з більшою масою 100 насінин, ніж у 

гібридів найбільш крупнонасіннєвих батьківських форм [91].  

Для отримання форм, що поєднують високу продуктивність, 

покращену якість зерна із стійкістю до хвороб, селекційний процес повинен 

проводитися в два етапи: оцінка урожайності та якості зерна (вміст білка, 

олії, інгібіторів, трипсину) вихідного матеріалу і добір потенційних донорів 
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продуктивності і високої поживної цінності зерна; наступна оцінка їх 

стійкості на штучному інфекційному фоні і добір фузаріозостійких ліній [92]. 

До сортів харчового призначення (для переробки на борошно, молоко) 

висуваються наступні вимоги: світлий рубчик насінини, бажано крупне зерно 

(маса 1000 зерен 220-270 г), високий вміст білка, хороша здатність до 

гідратації (поглинання води при набуханні). Одним з найкращих харчових 

сортів є Vinton 81 (University of Maryland 2001). Низька трансінгібіруюча 

(ТІА) активність відмічається для сорту Kunitz, понижена ТІА у сполученні з 

високим вмістом білка характерна для сортів Фора, Веста. Наявність 

від’ємної кореляції (-0,44- 0,97) ТІА із вмістом білка дозволяє вести 

одночасну селекцію на покращення обох показників [93]. 

Дослідження вмісту білка в зерні культурної сої, дикорослих форм 

підроду Soja (Moench) F.J.Herm. показало найбільш високий рівень ознаки у 

зразків дикорослої уссурійської сої G. soja, в насінні яких накопичується до 

50-52 % білка. Вміст білка в насінні сучасних сортів культурної сої варіює в 

межах 37-42 % [94]. 

Виявлено істотну мінливість білковості залежно від сорту і незначну – 

від кліматичних умов вирощування. Відмічено низький рівень вмісту білка у 

досліджуваній популяції. Виділено джерела підвищеної білковості зерна: 

сорти з України – Терезінська 24, Терезінська 10А; з Японії – Shika N 1, 

Tokyo; з Болгарії -  BY-5819, BY-5831, які доцільно використовувати в 

селекції на підвищення якості зерна [95]. 

Таким чином, оцінку треба проводити, насамперед, за основними 

факторіальними ознаками, користуючись переважно прямими методами їх 

визначення з початкових ланок селекції. Побічні методи слід застосовувати 

додатково на більш пізніх фазах селекції. Коефіцієнтами кореляцій можна 

користуватися, якщо вони визначені на матеріалі, що вивчався в конкретних 

умовах. 
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Висновки до розділу 1 

1. На підставі аналізу літературних джерел встановлено, що питанням 

підвищення продуктивності і поліпшення якісного складу насіння сої 

присвячено багато наукових праць, проте думки вчених з цього приводу 

значно різняться, оскільки на результати досліджень суттєво впливають 

умови їх проведення і селекційний матеріал.  

2. Вивчення ефективності доборів на підвищення продуктивності в 

різних за тривалістю періоду вегетації вихідних селекційних популяціях, з 

метою створення нових високоврожайних сортів різних груп стиглості, 

залишається актуальним питанням в умовах інтенсифікації 

сільськогосподарського виробництва, особливо при зрошенні. Тривалість 

періоду вегетації є важливою біологічною ознакою, оскільки оптимальні його 

значення для конкретного регіону є однією з головних умов гарантованого 

вирощування сортів сої. 

3. Визначено основні напрями селекційних досліджень, що 

сприятимуть підвищенню ефективності доборів високопродуктивних 

генотипів сої в умовах зрошення. 
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РОЗДІЛ 2 

АГРОЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ, ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Ґрунтово-кліматичні умови проведення досліджень 

 

Експериментальні дослідження проводили протягом 2007-2011 років у 

розсадниках сектору селекції сої Інституту зрошуваного землеробства 

НААН, який розташований у південній степовій зоні України.  

Ґрунтовий покрив дослідного поля темно-каштановий 

середньосуглинковий слабкосолонцюватий. За механічним складом це 

крупнопилуватомулистий середній суглинок високого ступеня розпилення. 

Гумусний горизонт має темно-сірий з каштановим відтінком колір і товщину 

0-28 см., містить кореневі рештки і характеризується грудочкувато-

зернистою структурою. Орний горизонт складає 0-22 см, кількість гумусу в 

ньому складає 2-3 % і з глибиною поступово зменшується. Ґрунтоутворююча 

порода, яка залягає на глибині близько 2 метрів представлена лесом, 

збагаченим на вапно та гіпс. 

Ємність поглинання темно-каштанових слабкосолонцюватих ґрунтів 

складає 30,5 мекв/100 г ґрунту. Ґрунтово-поглинальний комплекс насичений 

в основному кальцієм (21,3 мекв/100 г ґрунту), магнієм (6,3 мекв/100 г 

ґрунту), натрієм (1,3 мекв/100 г ґрунту) та калієм (1,6 мекв/100 г ґрунту). 

Реакція ґрунтового розчину верхніх шарів близька до нейтральної або 

слаболужна (рН = 6,9-7,4), вниз по профілю, як правило зростає. Верхні 

горизонти темно-каштанових ґрунтів мають значну вологоємність, невелику 

об'ємну масу, порівняно з глибшими шарами, а також досить велику 

щільність складення. 

В орному шарі дослідного поля в роки досліджень у середньому 

містилося 2,16 % гумусу, 2,80 мг/100 г ґрунту нітратного азоту, 3,26 мг/100 г 

рухомих форм фосфору, 36,8 мг/100 г обмінного калію, рН водної витяжки 
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7,1. Скипання від соляної кислоти спостерігається на глибині 25-44 см. 

Щільність складення 1,43 г/см
3
, загальна шпаруватість – 45 %, найменша 

вологоємність – 20,5 %, вологість в’янення – 9,1 %. 

Клімат степової зони України континентальний, жаркий і посушливий, з 

різкими коливаннями середньодобових температур повітря, низькою його 

вологістю та нерівномірним розподілом.  

Найхолодніший місяць – січень, його середньомісячна температура - 2 – 

-4 ⁰С. Зими здебільшого м'які, з нестійкими морозами та відлигами, але в 

окремі роки вони бувають суворими.  

Найтепліший  місяць – липень, його середня температура +23 - +25
о
С. 

Проте часто спека починається ще в червні і триває до серпня. У літні місяці 

відмічається в середньому від 4 до 8 днів з опадами. Часто бувають тривалі 

періоди без опадів. Більша частина річної кількості опадів припадає на літній 

період і випадають вони, переважно, у вигляді злив. Тому більшість вологи 

опадів  втрачається за рахунок поверхневого стоку. Основні запаси вологи в 

ґрунті створюються, в основному, за рахунок  осінніх опадів та вод весняного 

сніготанення. Але продуктивної вологи  буває небагато, так як навіть у цей 

період ґрунти зволожуються неглибоко. 

Сума ефективних температур вище 10
о
С складає 3200-3400

о
С. Перехід 

середньодобової температури повітря через 10
о
С настає в кінці другої декади 

квітня. Середньодобова температура повітря вище +5
о
С відмічається в 

середньому 26 березня і протяжність цього періоду 235 днів. Тривалість 

безморозного періоду 190 днів, а вегетаційного 230 днів. 

Весна в цілому характеризується повільним наростанням температури 

повітря, зниженням відносної вологості повітря, збільшенням кількості 

сонячних днів. 

Перехід середньодобової температури повітря нижче 10 
о
С відбувається 

восени – на початку третьої декади жовтня. Осінній сезон характеризується 

збільшенням хмарності і кількості днів з опадами, а також поверненням 

тепла з сонячною погодою. Середньорічна кількість опадів складає 340- 
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400 мм, а середньомісячна – 28мм. За вегетаційний період випадає 200-220мм 

опадів. Гідротермічний коефіцієнт за Селяниновим знаходиться в межах 0,5-

0,7. Кількість сонячної радіації за рік у зоні Степу складає 110-120 ккал/см
2
. 

Ґрунтово-кліматичні умови степової зони України досить сприятливі для 

одержання високих врожаїв сої за умови вирощування її на зрошенні. 

 

2.2. Погодні умови в роки досліджень 

 

2007 р. Через відсутність ефективних опадів накопичення вологи в 

ґрунті у березні, квітні було недостатнім. Суха вітряна погода викликала 

пересихання верхніх шарів ґрунту. Це значно погіршило умови на період 

сівби сої, яка проводилася 12 травня. Сходи з’явилися через 9-11 днів. В 

цілому середня температура повітря за весняний період була 10,9-11,8°, що 

вище за норму на 1,7-2,2°. Опадів за сезон на більшій частині території 

області випало 31-53 мм (34-50% норми). 

 Встановилась погода, яка за температурними умовами притаманна 

червню місяцю. Починаючи з 17 травня і до кінця серпня майже кожний день 

максимальна температура повітря була вище 30°. З початку літа по області з 

температурою повітря 30° і вище налічувалось 58-71 день, що на 28-41 день 

більше звичайного. Середня температура повітря за літо склала 24,2-24,9°, 

що на 2,9-3,6° вище за норму. За останні 125 років в м. Херсоні таке 

спостерігається вперше. 

Влітку цього року переважала дуже спекотна суха погода. Як видно з 

рисунку 2.1, вже із середини травня почалось активне наростання тепла. 

Особливо спекотними були друга декада червня і треті декади липня і 

серпня. Середня декадна температура повітря в другій декаді червня складала 

23,9-25,2°, що вище норми на 3,4-5,0°, в третій декаді липня 26,5-28,3°, що на 

3,2-5,8° вище норми, в третій декаді серпня 25,5-26,1°, що вище норми на 4,6-

6,1°. Це дуже ускладнило періоди  цвітіння і плодоутворення сої, які 

припадають саме на цей час. Абсолютний максимум температури повітря за  
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літо відмічався 20-23липня. На більшій частині території області він склав 

38,9-39,5°. Поверхня ґрунту нагрівалась до 63-67°.  

Середня температура повітря за теплий період (квітень-жовтень) була 

вищою за норму на 2,2-2,6° і складала 18,8-19,5°. З переходом температури  

 

 

       Рис. 2.1. Середньодобова (за 2007 рік) і середньобагаторічна температура 

повітря на період вегетації сої 

 

повітря через 5° накопичилось ефективних температур вище 5° на 377-472° 

більше за норму, через 10° – на 321-422° більше за норму, через 15° – на 297-

412° більше за норму. Станом на 31 жовтня позитивних температур повітря 

вище 0° з 1 січня накопичилось на 592-678° більше за норму. 

          Сума опадів за квітень-жовтень (Рис. 2.2) на більшій частині території 

області склала 182-256 мм (72-93% норми). 

З опадами 5 мм і більше налічувалось від 17 до 18 днів. З опадами 10 

мм і більше – 2-3 дні. Середня їх кількість за місяць становила 15-50 мм (40-

71 % місячної норми). У період найбільшої потреби сої у волозі (3-я декада 

червня – 2-га декада серпня) спостерігалося суттєве зниження кількості 

опадів, що зумовило зменшення продуктивності рослин. Спекотна погода з 
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дефіцитом дощів сприяла пересиханню верхнього шару ґрунту, рослини в 

денні години втрачали тургор. Через низьку ефективність опадів ґрунтова 

посуха тривала до кінця літа. Найвища кількість опадів припала на 1 і 2 

декади вересня та 3 декаду жовтня. 

 

 

Рис. 2.2. Сума опадів за 2007 рік і середньобагаторічна сума опадів на період 

вегетації сої 

 

В цілому літо було дуже сухим. Як видно з рисунку 2.3 найнижчою 

відносна вологість повітря була із середини червня до середини серпня, що 

припадає на фази цвітіння і плодоутворення сої. Саме такі несприятливі 

умови стали причиною зменшення числа бобів на рослині та утворення 

великої кількості стерильних бобів. 

За весняний період по області з мінімальною вологістю повітря 30% і 

нижче відмічалось 9-18 днів (на 6-9 днів більше норми). 

Протягом літа спостерігалось від 23 до 46 днів з суховіями, що на 11-20 

днів більше норми.  

За період із травня по жовтень із суховійними явищами та відносною 

вологістю повітря 30% і менше спостерігалося 53-72 днів, що на 23-32 дні 
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більше за норму. 

2008 р. Достатня кількість опадів за період березень-квітень сприяла 

створенню оптимального вологозабезпечення ґрунту на період сівби сої. 

 

 

Рис. 2.3. Відносна вологість повітря (за 2007 рік) і середньобагаторічна 

відносна вологість повітря на період вегетації сої 

 

Проте значні коливання температури повітря у травні (Рис. 2.4) затримали 

строки сівби культури, яка проводилася 21 травня, а також викликали 

затримку сходів, які з'явилися через 12 днів. Температура повітря у травні 

коливалась переважно вночі в межах 8-14°С, в кінці першої, на початку та в 

середині другої декади – 1-7°С, вдень – 15-23°С, в кінці другої та на початку 

третьої декади – 24-29°С. В цілому середня температура повітря у травні 

виявилась нижчою за норму на 1,0-1,3°С і складала 14,5-15,3°С. 

Перша декада червня відзначилася теплою погодою. В середньому 

температура повітря була на 0,6°С нижче норми. На початку другої декади 

спостерігалось значне підвищення температури повітря до 32°С. Середня 

температура за декаду перевищувала норму на 2 °С. Кінець місяця 

характеризувався спекотною та сухою погодою із середньою температурою 
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повітря за декаду 22,7°С (на 1,5°С вище за норму). Середня місячна 

температура повітря у червні склала 21,1°С. Середня температура за першу 

декаду липня складала 21,5°С, що вище норми на 0,2°С. Наступні десять  

днів характеризувалися спекотною погодою та сильними зливами. За декаду 

 

 

Рис. 2.4. Середньодобова (за 2008 рік) і середньобагаторічна температура 

повітря на період вегетації сої 

 

спостерігалось 5 днів з температурою вище 30°С. 15 липня повітря 

прогрілося до 35°С, а на поверхні ґрунту цей показник сягав 63,7°С. Така 

спекотна з опадами погода утримувалась до кінця місяця. В третій декаді 

також було 5 днів з температурою вище 30°С. Максимально повітря 

прогрілось 24 та 25 липня – до 36,5°С. Середня за місяць температура повітря 

становила 22,8°С, при нормі 21,9°С. 

Найбільш екстремальним для росту та розвитку рослин видався 

серпень, за весь період вегетації сої температура повітря у серпні була 

максимальною. Починаючи з першої декади встановилась дуже спекотна без 

опадів погода. Якщо на початку місяця повітря прогрівалось до норми, то 

вже в другу декаду середня температура повітря перевищувала нормативну 

на 5,7°С і складала 27,3°. 16 серпня повітря прогрілось до 38,6°. Протягом 
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всієї декади, в денні години, температура була вище 30°С. Середня за 

серпень температура повітря була 24,3°С. що вище норми на 3,0°С. 

На початку вересня продовжувалась спекотна та суха погода. Середня 

температура повітря за першу декаду склала 21,6 °С, що на 3°С вище норми. 

Впродовж декади було 6 днів з температурою повітря вище 30°С та 8 днів із 

посухою. У другій декаді вересня погодні умови різко змінилися: 

встановилася холодна з сильними опадами погода. Середня температура 

повітря знизилася до 13,9°С, що на 2,5° нижче норми. Такі ж умови 

утримувалися до кінця місяця. Середня місячна температура повітря 

становила 13,4°С.  

Температура повітря в першій декаді жовтня утримувалась вночі в 

межах 7-12°С, вдень 17-24°С, у другій і третій декадах вночі – 1-9°С, вдень – 

14-22°С. середня місячна температура повітря склала 12,0°С і була вищою за 

норму на 1,8-2,5°С.  

Різкі коливання кількості опадів за вегетаційний період сої показані на 

рисунку 2.5. На початку травня опадів було зафіксовано 11,0 мм, що  

 

 

Рис. 2.5. Сума опадів за 2008 рік і середньобагаторічна сума опадів на період 

вегетації сої 
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становило три четвертих норми. Невеликі опади у кількості 7,4 мм дощу 

підтримували достатню вологість ґрунту наприкінці другої декади. 

Кінець травня відзначався помірно теплою з невеликими опадами погодою. 

Опадів випало 11,3 мм. Місячна кількість опадів склала 29,7 мм.  

Початок червня був сухим і теплим, опадів не було. В другій половині 

другої декади пройшли сильні грозові дощі у кількості 30,9 мм. Завдяки 

цьому погодні умови встановилися менш спекотними. Кінець червня 

характеризувався спекотною та сухою погодою, впродовж декади кількість 

опадів була незначною і становила 7,2 мм. В цілому опадів за місяць випало 

38,1 мм. Липень розпочався теплою з істотними опадами погодою – 173% від 

норми або 38,0 мм. 17-го липня була дуже сильна злива − за 4 години 

випало58,5 мм дощу. Всього за другу декаду у вигляді злив випало 88,3 мм 

або 631 % від норми. Спекотна з опадами погода продовжувалась до кінця 

липня. Опадів за третю декаду випало 10,7 мм. Всього за місяць випало 137,0 

мм опадів, при нормі 49 мм. 

У серпні, коли у сої тривала фаза наливу бобів, склалися вкрай 

несприятливі спекотні без опадів погодні умови. Опадів за місяць випало 0,6 

мм, при нормі 38 мм.  

Спекотна без опадів погода утримувалася і на початку вересня. У 

другій декаді вересня настали різкі зміни погодних умов – пройшли сильні 

дощі - 62,5 мм (625% від норми). До кінця місяця опадів було зафіксовано 

20,5 мм при нормі 14 мм. В цілому опадів за вересень випало 83,0 мм. У 

жовтні за весь період випало 29,4 мм опадів. 

Відносна вологість повітря (Рис. 2.6) в цілому за весь період вегетації 

сої була вищою за середньобагаторічні дані. Винятком стали лише червень і 

серпень. У червні відносна вологість повітря була майже на рівні із середньо 

багаторічною. У серпні було зафіксовано суттєве зниження відносної 

вологості повітря, що мало негативний вплив на розвиток сої, у якої саме в 

цей період проходила фаза наливання бобів. 

2009 р. Внаслідок теплої погоди в зимовий період йшло інтенсивне 
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Рис. 2.6. Відносна вологість повітря (за 2008 рік) і середньобагаторічна 

відносна вологість повітря на період вегетації сої 

 

накопичення позитивних температур повітря. На кінець другої декади березня 

сума позитивних температур з моменту переходу температури повітря через 

0°склала від 136° до 205°, що на 41-95° більше норми. Стійкий перехід 

температури повітря через 10° відбувся 24-25 квітня, що на 8-11 днів пізніше 

звичайних строків. Середня температура повітря у травні (Рис. 2.7) в цілому за 

місяць була близькою до норми і склала 15,8°С. Стійкий перехід 

середньодобової температури повітря через 15° відбувся 10-16 травня, що 

практично в межах норми. Сівбу проводили 21 травня, сходи отримали через 

11 днів.  

Середня температура повітря за літо склала 22,9-23,8°, що на 1,0-1,6° вище 

за норму. Середня температура у червні становила 22,5°С, що вище за норму на 

2,6°С. У липні середня температура повітря (24,4°С) перевищила норму на 

2,5°С. Абсолютний максимум температури повітря за літо відмічався 25-26 

червня та 17-19 липня і склав 35,7-39,5°С. Такі високі температури негативно 

вплинули на цвітіння сої, яке припадає на ці місяці. Середня температура 

повітря у серпні була практично у межах норми 21,8°С. За літо з температурою 
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Рис. 2.7. Середньодобова і середньобагаторічна температури повітря на 

період вегетації сої, 2009 р 

 

повітря 30°С і більше налічувалось від 42 до 57 днів, що на 17-28 днів більше 

норми, з температурою повітря 35°С і більше налічувалось від 7 до 13 днів, 

що на 5-9 днів більше норми. Теплозабезпеченість протягом всього періоду 

була підвищеною.У вересні-жовтні зберігалася тепла погода 18,4-13,8°С, 

перевищення норми склало 2,0-4,0°С відповідно. 

В цілому за травень місяць випало 81мм (2 декадні норми) опадів, 

основна кількість їх припала на першу декаду травня (Рис. 2.8), що в свою 

чергу сприяло достатньому накопиченню вологи у ґрунті на період сівби сої 

21 травня.  

Влітку опади спостерігались у вигляді короткочасних злив, мали 

локальний характер розподілялись нерівномірно. Основна їх кількість 

відмічалась в 3-й декаді червня і 2-й декаді липня. 26 червня відмічалось 

стихійне  гідрометеорологічне явище – сильна злива (за 2,5 години випало 62 

мм дощу (3 декадні норми). Найбільш спекотним і малохмарним виявився 

серпень, за весь місяць випав лише 1 мм дощу. Сума опадів за літній сезон 

склала - 101 мм (76% норми). На початку першої декади вересня пройшли 

значні опади – 16 мм (66% норми). Але через посушливі умови, які 

складались раніше, суттєвого покращення зволоження ґрунту вони не 

принесли, ґрунтова посуха тривала. Впродовж жовтня місяця на території 
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Рис. 2.8. Сума опадів за 2009 рік і середньобагаторічна сума опадів на період 

вегетації сої 

 

області переважала нестійка погода. У першій і третій декадах атмосферні 

фронти з південного заходу зумовлювали помірні дощі. В цілому за місяць 

випало 41 мм опадів(146% норми).  

За весь вегетаційний період сої показники відносної вологості повітря 

були здебільшого вищими або на рівні середньобагаторічних, що сприяло її 

росту і розвитку (Рис. 2.9). Лише у серпні-вересні, у фазу плодоутворення  

 

 

Рис. 2.9. Відносна вологість повітря (за 2009 рік) і середньобагаторічна 

відносна вологість повітря на період вегетації сої 
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сої, відносна вологість була нижчою за норму на 10-7% відповідно, що 

негативно вплинуло на формування бобів на рослині, зменшило кількість їх 

утворення, збільшило абортивність і кількість стерильних бобів.  

 

2.3. Вихідний матеріал і методика досліджень 

 

Експериментальні дослідження проводили протягом 2007-2011 років у 

розсадниках сектору селекції сої Інституту зрошуваного землеробства 

НААН.  

Вихідним матеріалом для досліджень були гібридні популяцій F2-F5 

(Юг 40/Фаетон, Юг 40/Tresor, Юг 40/Lambert, Юг 40/Аркадія одеська, 

Даная/Фаетон, Фаетон/СМ 158, Діона/1052(5)96, Ізумрудна/Tresor,              

Юг 40/Banana, BY 5823/Альтаїр, Витязь50/Banana та 1814(2)90/КС 9), 

селекційні номери сої F3-F5, а також їх батьківські форми.  

Сівбу сої проводили в оптимальні строки, у першій половині травня на 

глибину 5-6 см селекційною сівалкою СКС-6-10 з касетним висіваючим 

апаратом за схемою безповторних селекційних посівів. Ділянки однорядкові 

з міжряддям 0,45 м, площа ділянки 2,25 м
2
. Через кожні 9 номерів висівали 

стандарт Юг 40. Між гібридними комбінаціями висівалися материнська і 

батьківська форми. Подальше вивчення перспективних номерів проводили за 

загальноприйнятими методиками. 

Під час вегетації рослин відмічали такі фази розвитку: сходи, початок 

цвітіння, повне цвітіння, повна стиглість. У період цвітіння-утворення бобів 

здійснювали облік ураження рослин хворобами (бактеріальний опік, 

зморшкувата вірусна мозаїка, пероноспороз, септоріоз). У фазу повної 

стиглості в польових умовах визначали стійкість рослин до вилягання, 

проводили виміри висоти рослин і висоти прикріплення нижнього боба над 

рівнем ґрунту. Оцінювали ознаки облікованих рослин згідно з Широким 

уніфікованим класифікатором [96]. 

У період достигання рослин сої були проведені індивідуальні добори в 
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гібридних популяціях за тривалістю періоду вегетації та ознаками 

продуктивності. В лабораторних умовах проводили структурний аналіз за 

такими кількісними ознаками: товщина стебла; товщина основи стебла; 

число гілок на рослині; число продуктивних вузлів на головному стеблі, 

гілках, рослині; кількість бобів на головному стеблі, гілках, рослині; довжина 

і ширина боба; кількість насінин з рослини; число насінин в бобі. В 

лабораторних умовах зважували рослину, бобів і насіння з неї, визначали 

масу 1000 насінин [97, 98, 99, 100, 101]. 

Успадковуваність кількісних ознак у широкому розумінні (Н
2
) 

визначали через дисперсії батьківських форм і гібридів за формулою            

А. А. Жученка [102]: 

 

Ступінь домінантності кількісних ознак (hp) визначали за формулою   

B. Griffing [103], класифікацію показників успадкування здійснювали за 

градацією G. M. Beil, R. E. Atkins [104], усереднення коефіцієнтів кореляції 

кількісних ознак здійснювали за допомогою методики Дж. У. Снедекора 

[105]. 

Статистичний аналіз експериментальних даних, визначення 

коефіцієнта варіації (V,%), лінійних коефіцієнтів кореляції здійснювали за   

Б. А. Доспеховим [106]. 

Визначення хімічного складу насіння сої проводили в лабораторії 

аналітичних досліджень Інституту зрошуваного землеробства НААН згідно 

загальноприйнятих методик (ВІР, ІР). 

Математичну обробку результатів досліджень виконували на 

персональному комп’ютері з використанням комп’ютерної програми Excel. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ УСПАДКУВАННЯ І МІНЛИВОСТІ КІЛЬКІСНИХ 

ОЗНАК РОСЛИН У ГІБРИДІВ F3-F5 СОЇ 

 

Кількісні ознаки піддаються впливу умов середовища. Складний їх 

прояв привів до необхідності специфічного їх обліку і розробки статистичних 

методів аналізу облікованих показників. При використанні цих методів, за 

мету ставиться визначення середньої величини ознаки, розмаху варіації, 

проведення порівняння сортів чи гібридів за кількісною ознакою [107]. 

 

3.1. Тривалість періоду вегетації  

 

Однією з найважливіших господарських ознак, що визначає ступінь 

адаптивності рослин до умов залежно від їх виду є тривалість періоду 

вегетації.  

У сортів сої тривалість періоду вегетації являється однією із головних 

ознак, за якою вони різняться між собою і яка чітко контролюється 

генетично. Згідно з науковими дослідженнями вона на 70% визначається 

спадковими особливостями сорту і лише на 30 % – зовнішніми факторами 

[108]. 

 Як свідчать результати попередніх наукових досліджень Т. Н. Набієва 

[109], М. Г. Конкріашвілі [110], Н. Я. Ковальчук [111, 112], у гібридів 

встановлена позитивна і суттєва залежність тривалості періоду вегетації з 

продуктивністю та іншими ознаками, що її обумовлюють. 

За тривалістю періоду вегетації від сходів до повної стиглості, згідно 9-

бальної шкали Широкого уніфікованого класифікатора [96], розрізняють 

рослини сої ультраскоростиглі (1 бал) – < 90 днів, ультраскоростиглі (2 бали) 

– 90-100, скоростиглі (3 бали) – 101-110, скоростиглі (4 бали) – 111-120, 

середньостиглі (5 балів) – 121-130, середньостиглі (6 балів) – 131-140, 

пізньостиглі (7 балів) – 141-150, пізньостиглі (8 балів) – 151-160 і дуже 

пізньостиглі (9 балів) - > 160.  

Перед нами стояла задача виділити з-поміж усіх досліджуваних 
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комбінацій форми з різною тривалістю періоду від сходів до повної 

стиглості, але пріоритетними були більш скоростиглі, порівняно з 

батьківськими, форми, оскільки вони представляють цінність як хороші 

попередники під озимі культури, а також їх можна використовувати для 

ущільнення посівів при зрошенні. 

Особливості успадкування тривалості періоду вегетації гібридами F3 –

F5 сої показані в таблиці 3.1. З усіх проаналізованих гібридних популяцій F3 

сої, скоростиглими були: Юг 40/Tresor, Юг 40/Фаетон, Юг 40/Lambert і 

Діона/1052(5)96; тривалість періоду сходи-повна стиглість коливалась в 

межах від 117 до 119 діб. Пізньостиглими були: Витязь 50/Banana та 

Фаетон/СМ 158 – 141 день. Решта комбінацій були середньостиглими, 

тривалість їх періоду вегетації коливалась в межах від 123 до 139 діб. 

Нижчі, ніж в обох вихідних форм показники даної ознаки мали такі 

комбінації F3: Юг 40/Tresor – на 0,85 і 19,86%, Юг 40/Lambert – на 2,46 і 

11,19%, Ізумрудна/Tresor – на 0,81 і 15,75% та Юг 40/Banana – на 2,26 і 

12,16%. Деякі гібриди F3 мали менший період вегетації лише відносно 

ба тьківської форми: Юг 40/Аркадія одеська (на 0,78%), Витязь 50/Banana (на 

4,73%), Діона/1052(5)96 (на 10,53%) і Даная/Фаетон (на 5%). Популяція BY 

5823/Альтаїр достигла практично на рівні з материнською формою. Гібрид 

Юг 40/Фаетон мав однакову із батьками тривалість вегетації, а 1814(2)90/КС 

9 достиг одночасно із материнською формою.  

Серед вивчених гібридів F4 сої лише Витязь 50/Banana і Фаетон/СМ 158 

виявилися середньостиглими із тривалістю періоду вегетації 124 і 132 доби 

відповідно. Решта комбінацій були скоростиглими з тривалістю вегетації від 

102 до 118 діб. 

Меншу тривалість періоду від сходів до повної стиглості (порівняно із 

двома вихідними формами) мали такі гібридні комбінації F4: Юг 40/Tresor – 

на 4,59 і 5,45%, Юг 40/Фаетон – на 6,42 і 2,86 %, Юг 40/Banana – на 6,42 і 

14,29% і 1814(2)90/КС 9 – на 2,70%. Гібридна популяція Ізумрудна/Tresor 

мала однакову з материнською формою тривалість вегетації і на 15,70 %  
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Таблиця 3.1  

 Успадкування тривалості  

періоду вегетації (діб) гібридами F3 -F5 сої (2007-2009 рр.) 

  

Гібриди та їх батьки 
F3 F4 F5 

± hp ± hp ± hp 

Юг 40 118±0,9  109±0,2  107±0,1  

Юг 40/Tresor 117±0,5 -1,13 104±0,2 -9,91 105±0,1 -2,08 

Tresor 146±0,3  110±0,2  111±0,1  

Юг 40 118±0,9  109±0,3  107±0,1  

Юг 40/Фаетон 118±1,0 1,00 102±0,6 -2,04 105±0,3 -0,15 

Фаетон 118±0,8  105±0,2  104±0,3  

Юг 40 122±0,3  109±0,3  107±0,1  

Юг 40/Lambert 119±1,2 2,10 118±2,5 46,00 111±1,3 2,62 

Lambert 134±0,7  109±0,3  110±0,2  

Юг 40 124±0,1  113±1,8  107±0,1  

Юг 40/Аркадія 

одеська 
128±0,8 0,65 113±1,2 1,00 109±0,5 0,23 

Аркадія одеська 129±0,4  108±0,2  110±0,2  

Витязь 50 134±0,2  121±0,2  115±0,1  

Витязь 50/Banana 141±0,3 -0,36 124±2,4 3,22 110±1,4 -3,00 

Banana 148±0,2  119±0,2  120±0,1  

Діона 96±0,2  91±0,2  88±0,1  

Діона/1052(5)96 119±1,6 0,46 111±3,0 1,65 115±2,3 1,39 

1052(5)96 133±0,2  106±0,3  110±0,1  

Ізумрудна 124±0,2  102±0,2  105±0,1  

Ізумрудна/Tresor 123±2,3 0,67 102±0,3 -0,93 103±0,1 -1,90 

Tresor 146±0,4  121±0,2  110±0,1  

Даная 124±0,2  102±0,1  107±0,1  

Даная/Фаетон 133±1,3 0,18 110±0,1 1,00 110±0,1 2,45 

Фаетон 140±0,2  110±0,1  104±0,1  

Фаетон/СМ 158 141±0,3 1,03 132±0,2 6,12 127±0,1 67,86 

СМ 158 108±0,2  102±0,2  103±0,1  

Юг 40 133±0,2  109±0,2  107±0,1  

Юг 40/Banana 130±0,9 -1,49 102±0,3 -2,40 105±0,1 -1,30 

Banana 148±0,2  119±0,2  120±0,1  

BY 5823 135±0,1  119±0,2  107±0,2  

BY 5823/Альтаїр 134±0,3 0,86 115±1,7 0,53 108±0,4 1,08 

Альтаїр 120±0,2  102±0,1  103±0,1  

1814(2)90 139±0,2  111±0,1  110±0,1  

1814(2)90/КС 9 139±1,7 1,08 108±0,2 -63,00 109±0,3 0,06 

КС 9 126±0,2  111±0,3  107±0,2  

хх
Sх

х
Sх х

S
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меншу, ніж ба тьківська форма, а BY 5823/Альтаїр мав менший період 

вегетації, ніж материнська форма на 3,36%. У комбінації Юг 40/Аркадія 

одеська тривалість вегетаційного періоду була на рівні з материнською 

формою, у Даная/Фаетон на рівні з ба тьківською формою.  

У 2009 році майже всі гібридні популяції F5 сої, які досліджувалися в 

ході виконання роботи, були скоростиглими, з періодом від сходів до повної 

стиглості 103-115 діб. Лише комбінація Фаетон/СМ 158 була 

середньостиглою, з тривалістю періоду вегетації – 127 діб. 

Більш скоростиглими, в порівнянні з обома своїми батьками були такі 

гібриди F5: Юг 40/Tresor (на 1,87 і 5,41%), Витязь 50/Banana (на 4,55 і 8,33%), 

Ізумрудна/Tresor (на 1,90 і 6,36%) і Юг 40/Banana (на 1,87 і 12,5%). У Юг 

40/Фаетон і 1814(2)90/КС 9 період від сходів до повної стиглості був 

коротшим, ніж у материнських форм – на 1,87 і 0,91%, відповідно; у Юг 

40/Аркадія одеська коротшим, ніж у ба тьківської форми – на 0,91%. 

Як свідчать показники ступеня домінантності, в F3-F5 тривалість 

періоду вегетації успадковується переважно за типом гетерозису, повного 

або часткового позитивного домінування. Частка гібридних популяцій, в 

яких успадкування цієї ознаки проходило за типом частково негативного 

домінуванням і депресії в F3 була незначною, а в F4, F5 кількість гібридних 

комбінацій з таким типом успадкування тривалості вегетації збільшувалась. 

Показники мінливості прояву тривалості періоду вегетації у гібридів F3 

–F5 сої представлені в таблиці 3.2. 

Найбільший розмах варіювання даної ознаки спостерігався в гібридних 

популяцій в F3 – 19-26 діб у більшості комбінацій. В наступних поколіннях 

гібридів цей показник значно знижувався і в основному становив 2-7 діб в F4 

і 1-8 діб в F5. Проте в окремих гібридних популяцій розмах варіювання 

залишався великим впродовж трьох поколінь, так у Юг 40/Lambert з F3 до F5 

він становив 37-17 діб, у Діона/1052(5)96 – 33-28 діб. 

Коефіцієнт варіації у всіх проаналізованих гібридів F3 був незначним 

від 0,9 до 10,4 %. У гібридних популяцій F4: BY 5823/Альтаїр, Юг 40/Аркадія  
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Таблиця 3.2  

Мінливість тривалості періоду вегетації (діб) у гібридів F3 -F5 сої       

(2007-2009 рр.) 

 

Гібриди 
F3 F4 F5 

min-max V,% H
2 

min-max V,% H
2 

min-max V,% 

Юг 40/Tresor 104-123 4,7 0,93 102-105 1,3 0,84 105-106 0,4 

Юг 40/Фаетон 107-126 5,6 0,95 98-105 3,0 0,94 103-108 1,9 

Юг 40/Lambert 105-142 10,4 0,99 102-133 13,3 0,99 103-120 7,2 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
108-134 5,9 0,99 102-121 6,8 0,95 105-113 3,0 

Витязь 50/Banana 139-143 0,9 0,81 105-133 10,8 0,99 103-120 7,2 

Діона/1052(5)96 103-136 8,0 0,99 98-133 15,5 0,99 103-131 8,6 

Ізумрудна/Tresor 113-137 7,1 0,99 100-103 1,1 0,80 102-103 0,3 

Даная/Фаетон 118-140 4,2 0,99 109-111 0,7 0,70 109-110 0,5 

Фаетон/СМ 158 137-144 2,4 0,98 131-133 0,8 0,79 127-128 0,4 

Юг 40/Banana 126-134 2,7 0,98 100-103 1,2 0,84 105-106 0,3 

BY 5823/Альтаїр 132-136 1,0 0,86 102-119 6,6 0,99 105-110 2,0 

1814(2)90/КС 9 134-144 3,0 0,98 107-110 1,1 0,67 107-111 1,5 

 

одеська, Витязь 50/Banana, Юг 40/Lambert і Діона/1052(5)96 коефіцієнт 

варіації коливався від 6,6 до 15,5%. У решти гібридів F4 значення цього 

показника були на рівні 0,7-3,0%. 

Перспективними для подальших індивідуальних доборів за тривалістю 

періоду вегетації можна вважати гібридні популяції з високим розмахом 

мінливості і коефіцієнтами варіації. 

Лише в однієї комбінації F5 сої – Діона/1052(5)96 коефіцієнт варіації 

був середнім – 11,6%, в усіх інших популяцій F5 – незначним – 0,3-7,2%. 

Всі вивчені комбінації F3 за тривалістю періоду вегетації мали високі 

значення коефіцієнта успадковуваності в широкому розумінні (Н
2
)– 0,81-

0,99, у гібридів F4 цей показник залишався високим і був на рівні 0,67-0,99. 
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Оскільки коефіцієнти варіації по всім проаналізованим гібридам F5 не мали 

високих значень, тобто не були значними, коефіцієнт 

успадковуваностітривалості вегетаційного періоду гібридами F5 ми не 

визначали. 

Більшість досліджуваних гібридних комбінацій мали меншу тривалість 

вегетаційного періоду, ніж їх батьки. Вже з п’ятого покоління гібридів 

спостерігалася вирівняність ліній за проявом цієї ознаки. 

У більшості гібридних популяцій коефіцієнт варіації в F5 був низьким, 

що є показником низької ефективності добору за цією ознакою у більш пізніх 

поколіннях. Зменшення варіабельності в F5 можна пояснити тиском 

природного добору в напрямі найбільш пристосованих особин і штучним 

негативним (неусвідомленим) добором при збиранні рослин під час масового 

дозрівання. 

Таким чином, розмах мінливості тривалості періоду вегетації в 

гібридних популяціях суттєво знижується з F3 до F5. 

 

3.2. Висота рослини 

 

Науковими дослідженнями встановлено, що частка впливу генетичного 

фактору на прояв ознаки «висота рослини» складає 32 % [113]. 

Згідно 9-бальної шкали Широкого уніфікованого класифікатора [96] , 

довжина стебла < 15 см вважається дуже мала (1 бал), 15-30 – дуже мала (2 

бали), 31-50 – мала (3 бали), 51-70 – мала (4 бали), 71-90 – середня (5 балів), 

91-110 – середня (6 балів), 111-130 – велика (7балів), 131-150 – велика (8 

балів) і > 150 – дуже велика (9 балів). 

З усіх представлених у таблиці 3.3 гібридних комбінацій F3 сої за 9-

бальною шкалою середню (5 балів) висоту рослин мав гібрид Юг 40/Tresor – 

77,0 см, малу (4 бали) – Юг 40/Фаетон , Юг 40/Lambert, Ю 40/Аркадія 

одеська, Фаетон/СМ 158 і BY 5823/Альтаїр – 52,5- 56,8 см. Решта комбінацій 

мали малу (3 бали) довжину стебла – 36,7-45,1 см.  
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Таблиця 3.3  

 Успадкування висоти рослини (см) гібридами F3 -F5 сої (2007-2009 рр.) 

  

Гібриди та їх батьки 
F3 F4 F5 

± hp 
± hp 

± hp 

Юг 40 57,01,3  97,01,4  110,41,4  

Юг 40/Tresor 77,02,6 4,73 89,30,7 -1,53 99,21,2 -0,92 

Tresor 45,72,4  90,91,4  98,81,2  

Юг 40 57,01,3  96,61,4  101,81,2  

Юг 40/Фаетон 52,51,8 -11,89 98,21,1 1,46 101,10,8 -8,20 

Фаетон 56,31,7  89,51,4  102,01,1  

Юг 40 65,81,7  96,61,4  104,91,1  

Юг 40/Lambert 54,91,5 -0,02 115,53,1 0,47 113,02,5 3,52 

Lambert 51,20,7  122,42,5  108,51,2  

Юг 40 53,01,6  121,31,6  108,01,6  

Юг 40/Аркадія одеська 56,81,7 3,95 113,31,1 0,64 98,70,9 -13,36 

Аркадія одеська 49,90,5  76,81,4  109,52,9  

Витязь 50 44,01,8  112,41,3  124,81,9  

Витязь 50/Banana 44,71,9 1,10 117,56,3 1,28 123,12,8 0,93 

Banana 32,90,9  75,51,8  78,31,4  

Діона 34,20,3  81,71,9  90,10,7  

Діона/1052(5)96 45,11,0 9,70 110,12,7 1,80 102,10,5 5,00 

1052(5)96 35,82,1  102,02,0  94,10,9  

Ізумрудна 47,60,5  107,71,2  94,00,3  

Ізумрудна/Tresor 42,11,2 -5,02 93,61,2 -2,71 87,90,6 -122,00 

Tresor 45,72,4  100,11,4  94,10,8  

Даная 41,00,5  98,82,5  107,41,1  

Даная/Фаетон 42,60,9 1,67 102,31,6 2,20 103,50,7 -0,13 

Фаетон 36,21,6  93,01,8  100,50,7  

Фаетон/СМ 158 55,41,6 13,37 119,51,9 8,26 126,61,5 12,05 

СМ 158 39,20,6  85,72,4  104,50,8  

Юг 40 47,31,8  101,91,5  105,51,2  

Юг 40/Banana 36,71,1 -0,40 88,21,3 -0,03 99,21,4 0,54 

Banana 32,90,9  75,51,8  78,31,4  

BY 5823 47,10,5  96,70,6  85,50,3  

BY 5823/Альтаїр 52,60,9 11,09 95,62,2 0,79 87,11,9 -0,49 

Альтаїр 46,00,5  86,60,9  91,81,3  

1814(2)90 36,10,5  80,60,5  84,40,7  

1814(2)90/КС 9 40,91,2 4,30 80,91,1 1,16 90,61,1 8,58 

КС 9 37,71,8  76,70,7  85,70,4  

х
Sх х х

S
х

Sх
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Більшу висоту рослин, ніж обидві батьківські форми мали гібриди F3 

Юг 40/Tresor – на 35,1 і 68,5%, Юг 40/Аркадія одеська – на 7,2 і 13,8%, 

Витязь 50/Banana – на 1,6 і 35,9%, Діона/1052(5)96 – на 31,9 і 26,0%, 

Даная/Фаетон – на 3,9 і 17,7%, Фаетон/СМ 158 – на 53,0 і 41,3%, BY 

5823/Альтаїр – на 11,7 і 14,3% і 1814(2)90/КС 9 – на 13,3 і 8,5%. Комбінації 

Юг 40/Lambert і Юг 40/Banana перевищили ба тьківську форму на 7,2 і 11,5%, 

відповідно. Гібридні комбінації Юг 40/Фаетон (на 7,9 і 6,7 %) та 

Ізумрудна/Tresor (на 11,5 і 7,9%) були нижчими за батьків. 

У гібридних комбінацій F4 сої 1814(2)90/КС 9, Юг 40/Banana і Юг 

40/Tresor була середня висота рослин (5 балів) – 80,9; 88,2 і 89,3 см, 

відповідно; Ізумрудна/Tresor, BY 5823/Альтаїр, Юг 40/Фаетон, Даная/Фаетон 

і Діона/1052(5)96 – середня (6 балів) – 93,6-110,1 см; у решти – велика (7 

балів) – 113,3-119,5 см. 

Серед проаналізованих гібридів F4 вищу, ніж у батьківських форм, 

висоту рослин сформували комбінації: Юг 40/Фаетон (на 1,6 і 9,7%), Витязь 

50/Banana (на 4,5 і 55,6%), Діона/1052(5)96 (на 34,8 і 7,9%), Даная/Фаетон (на 

3,5 і 10,0%), Фаетон/СМ 158 (на 28,5 і 39,4%). Комбінація 1814(2)90/КС 9 

була на рівні з материнською формою і на 5,50% перевищила батьківську. 

Гібрид Юг 40/Lambert за даною ознакою перевищив материнську форму на 

19,6% і на 5,6% був нижчим від батьківської. Комбінації Юг 40/Аркадія 

одеська, Юг 40/Banana і BY 5823/Альтаїр, навпаки, на 47,5%; 16,8% і 10,4% 

відповідно були вищими, ніж їх ба тьківські форми та на 6,6%; 13,4% і 1,1 % 

відповідно нижчими, ніж материнські. Гібриди Юг 40/Tresor та 

Ізумрудна/Tresor виявилися нижчими за обидві батьківські форми на 7,9 і 

1,8% та 13,1 і 6,5 % відповідно. 

Гібридні комбінації F5 Юг 40/Lambert, Витязь 50/Banana і Фаетон/СМ 

158 мали велику довжину стебла – 113,0-126,6 см. Решта гібридів 

сформували середню висоту рослин, в межах від 87,1 до 103,5 см. 

Вищими за обох батьків були гібридні популяції F5 Юг 40/Lambert – на 

7,7 і 4,1%, Діона/1052(5)96 – на 13,3 і 8,5%, Фаетон/СМ 158 – на 26,0 і 21,1%, 
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1814(2)90/КС 9 – на 7,3 і 5,7%. Перевищили лише батька такі гібриди: Витязь 

50/Banana (на 57,2%), Даная/Фаетон (на 3,0%) і Юг 40/Banana (на 26,7%). Юг 

40/Tresor мав висоту рослини на рівні з батьком, Юг 40/Фаетон – на рівні з 

материнською формою, а BY 5823/Альтаїр на 1,9% перевищив материнську 

форму. 

Як показують значення ступеня домінантності, висота рослини у 

переважної більшості гібридних популяцій F3 успадковувалася за типом 

наддомінування, у комбінацій Юг 40/Фаетон та Ізумрудна/Tresor за типом 

депресії, у Юг 40/Lambert і Юг 40/Banana за типом часткового негативного 

домінування. У F4 успадкування висоти рослини відбувалося здебільшого за 

типом гетерозису і часткового позитивного домінування, лише в популяцій 

Юг 40/Tresor та Ізумрудна/Tresor за типом депресії, а в Юг 40/Banana за 

типом часткового негативного домінування. В F5 успадкування цієї ознаки 

проходило за типом гетерозису, часткового позитивного домінування, за 

типом часткового негативного домінування і депресії. 

Мінливість прояву ознаки «висота рослини» у гібридів F3 -F5 сої  

показана у таблиці 3.4. Розмах варіювання у переважної більшості гібридів з 

F3 до F5 зменшувався: 21-41 см – в F3, 21-35 см – в F4, 12-29 см – в F5. 

Найбільший розмах варіювання середніх значень висоти рослини 

спостерігався у гібридної популяції F3 Юг/Tresor – 57 см, у популяцій F4 

Витязь 50/Banana – 94 см, Юг 40/Lambert – 62 см, Діона/1052(5)96 – 57 см, у 

комбінацій F5 BY 5823/Альтаїр – 36 см, Юг 40/Lambert – 45 см і Витязь 

50/Banana – 63 см. 

Коефіцієнт варіації прояву ознаки «висота рослини» у комбінацій F3 

мав незначні (7,43-9,47%) та середні значення (11,25-19,06%). Гібридні 

популяції F4 мали в основному незначні (5,09-8,80%) та середні (10,36-

16,83%) значення коефіцієнта варіації.  

У комбінацій F5 коефіцієнт варіації був середнім – 12,11-14,01% і 

незначним – 2,73-7,86%. Як бачимо, у більшості гібридних популяцій, що 

вивчалися спостерігалася тенденція до зниження коефіцієнта варіації з F3 до 
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F5. 

Більшість наведених у таблиці гібридних комбінації F3 сої відзначилися 

високими коефіцієнтами успадковуваності ознаки "висота рослини" – 0,74-

0,90. Комбінації Юг 40/Banana, Юг 40/Фаетон, Даная/Фаетон, 1814(2)90/КС 9 

та Ізумрудна/Tresor мали середнє значенням даного показника – 0,42-0,61. 

Таблиця 3.4 

Мінливість висоти рослини (см) у гібридів F3 -F5 сої (2007-2009 рр.) 

 

Гібриди 
F3 F4 F5 

min-max V,% H
2 

min-max V,% H
2 

min-max V,% 

Юг 40/Tresor 
53,0-

110,0 
13,90 0,74 76,0-103,0 5,09 0,08 92,0-107,0 5,42 

Юг 40/Фаетон 35,0-65,0 13,12 0,52 87,0-109,0 6,01 0,42 92,0-111,0 5,14 

Юг 40/Lambert 35,0-76,0 16,28 0,90 94,0-156,0 16,83 0,91 90,0-135,0 14,01 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
43,0-75,0 12,37 0,87 99,0-128,0 6,20 0,55 90,0-108,0 5,59 

Витязь 50/Banana 31,0-65,0 19,06 0,85 78,0-172,0 29,20 0,98 92,0-155,0 13,32 

Діона/1052(5)96 30,0-57,0 13,55 0,87 84,0-141,0 14,06 0,84 96,0-108,0 2,73 

Ізумрудна/Tresor 34,0-51,0 12,38 0,61 85,0-103,0 5,71 0,43 82,0-91,0 2,96 

Даная/Фаетон 33,0-49,0 9,31 0,53 88,0-123,0 8,80 0,45 99,0-108,0 3,25 

Фаетон/СМ 158 44,0-65,0 11,25 0,79 100,0-131,0 7,28 0,44 
118,0-

144,0 
5,20 

Юг 40/Banana 30,0-51,0 14,06 0,42 80,0-99,0 6,57 0,21 91,0-111,0 6,18 

BY 5823/Альтаїр 47,0-59,0 7,43 0,84 82,0-114,0 10,36 0,95 73,0-109,0 12,11 

1814(2)90/КС 9 36,0-48,0 9,47 0,55 69,0-90,0 6,64 0,87 76,0-105,0 7,86 

 

Високий коефіцієнт успадковуваності мали популяції F4 Витязь 

50/Banana – 0,98, BY 5823/Альтаїр – 0,95, Юг 40/Lambert – 0,91, 1814(2)90/КС 

9 – 0,87 і Діона/1052(5)96 – 0,84; низький – Юг 40/Banana – 0,21 і Юг 

40/Tresor – 0,08. У решти гібридів цей показник знаходився в межах від 0,42 

до 0,55. 

Беручи до уваги невисокі значення коефіцієнта варіації у більшості 
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гібридів F5, ми не визначали коефіцієнт успадковуваності для цієї ознаки. 

Оскільки розмах варіювання, значення коефіцієнтів варіації та 

успадковуваності в досліджуваних популяцій зменшувалися з F3 до F5, можна 

зробити висновок, що добори за висотою рослини ефективні в ранніх 

поколіннях гібридів. 

 

3.3. Висота прикріплення нижнього боба 

 

Придатність сорту до механізованого збирання значною мірою 

залежить від висоти прикріплення нижніх бобів. 

Згідно 9-бальної шкали [96] розрізняють таку висоту прикріплення 

нижнього боба над рівнем ґрунту: < 6,0 см – дуже мала (1 бал), 6,0-8,0 – дуже 

мала (2 бали), 8,1-10,0 – мала (3 бали), 10,1-12,0 – мала (4 бали), 12,1-14,0 – 

середня (5 балів), 14,1-16,0 – середня (6 балів), 16,1-18,0 – велика (7 балів), 

18,1-20,0 – велика (8 балів), > 20,0 – дуже велика (9 балів).  

Варіабельність виразу цієї ознаки дуже значна. За М. І. Корсаковим 

[114] середній коефіцієнт варіацій дорівнює 22,3 %.  

Результати дисперсійного аналізу показують, що мінливість висоти 

прикріплення нижнього боба лише на 28 % визначається спадковими 

факторами [115]. 

Висота прикріплення нижніх бобів залежить від ряду кліматичних 

умов, а також від рівня агротехніки вирощування. Відомо, що в посушливі 

роки прикріплення бобів вище, і, навпаки, у вологі – нижче. При збільшенні 

площі живлення рослин, висота прикріплення нижнього боба суттєво 

зменшується. Пізня сівба також зменшує цю величину. 

Серед проаналізованих за ознакою "висота прикріплення нижнього 

боба" гібридних популяцій F3 сої (табл. 3.5), популяція Юг 40/Banana 

виявилася з дуже малою висотою прикріплення нижнього боба – 5,2 см; 

Витязь 50/Banana, Юг 40/Фаетон, Юг 40/Lambert, і Діона/1052(5)96 – з малою 

– 8,1-11,9см; Даная/Фаетон, 1814(2)90/КС 9, Юг 40/Аркадія одеська, 
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Таблиця 3.5  

 Успадкування висоти прикріплення нижнього боба (см) гібридами F3 -F5 

сої (2007-2009 рр.) 

 

Гібриди та їх батьки 
F3 F4 F5 

± hp ± hp ± hp 

Юг 40 15,4±1,1  16,0±1,1  23,3±1,6  

Юг 40/Tresor 14,4±1,1 -31,00 11,5±0,6 -29,00 16,7±0,7 -34,00 

Tresor 15,3±0,8  15,7±0,7  23,7±1,0  

Юг 40 15,4±1,1  12,7±0,8  23,7±2,4  

Юг 40/Фаетон 11,5±1,1 -3,60 11,8±0,6 0,53 18,1±0,9 -0,98 

Фаетон 13,7±1,2  8,9±1,1  18,1±2,0  

Юг 40 12,8±1,4  12,7±0,8  23,2±2,1  

Юг 40/Lambert 11,5±1,0 1,89 15,0±0,8 22,00 17,8±1,9 -0,52 

Lambert 11,8±0,9  12,9±1,0  16,1±1,6  

Юг 40 9,7±1,0  16,3±1,1  28,1±2,3  

Юг 40/Аркадія 

одеська 
13,3±1,1 22,41 15,9±0,6 0,84 20,1±1,2 -9,60 

Аркадія одеська 9,3±0,4  12,0±1,3  26,6±1,6  

Витязь 50 8,6±2,0  23,1±2,1  14,2±1,2  

Витязь 50/Banana 8,1±0,6 0,83 17,0±1,4 0,13 17,2±1,7 0,27 

Banana 4,1±0,5  9,0±0,9  19,0±0,8  

Діона 10,4±0,3  8,2±1,2  16,4±0,8  

Діона/1052(5)96 11,9±0,6 22,29 20,7±1,0 0,96 23,9±1,1 2,48 

1052(5)96 10,2±1,9  21,0±1,9  20,7±1,5  

Ізумрудна 8,9±0,4  9,8±1,2  13,6±0,9  

Ізумрудна/Tresor 13,4±0,7 0,82 18,4±1,5 0,98 14,1±1,2 -0,91 

Tresor 15,3±0,8  18,5±1,1  26,6±1,1  

Даная 10,0±0,3  17,3±1,8  17,2±1,2  

Даная/Фаетон 12,0±0,5 1,76 22,0±1,0 3,87 20,3±0,9 13,60 

Фаетон 11,5±1,5  14,0±1,6  16,7±1,2  

Фаетон/СМ 158 16,3±0,6 7,12 23,9±1,7 20,80 27,1±1,2 53,00 

СМ 158 10,1±0,3  13,0±1,3  16,3±1,1  

Юг 40 11,8±1,1  17,2±1,5  25,1±2,7  

Юг 40/Banana 5,2±0,4 -0,63 13,0±0,7 -0,02 12,6±0,8 -3,10 

Banana 4,1±0,5  9,0±0,9  19,0±0,8  

BY 5823 12,2±0,4  13,1±1,0  14,6±0,7  

BY 5823/Альтаїр 16,2±1,0 5,67 20,9±1,7 1,44 15,2±1,0 -0,69 

Альтаїр 13,4±0,6  19,5±1,9  18,5±1,7  

1814(2)90 9,2±0,4  13,4±0,6  12,9±0,5  

1814(2)90/КС 9 12,5±1,2 11,31 16,8±1,2 19,4 15,3±1,1 3,42 

КС 9 8,3±1,5  15,0±0,5  14,0±0,4  

х х
S х х

Sх х
S
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Ізумрудна/Tresor і Юг 40/Tresor – із середньою – 12,0-14,4 см; BY 

5823/Альтаїр і Фаетон/СМ 158 – з великою – 16,2 і 16,3 см відповідно.  

Згідно даних таблиці, перевищенням над батьківськими формами за 

даною ознакою відзначилися гібриди F3 Юг 40/Аркадія одеська – на 37,1 і 

43,0%, Діона/1052(5)96 – на 14,4 і 16,7%, Даная/Фаетон – на 20,0 і 4,3%, 

Фаетон/СМ 158 – на 41,7 і 61,4%, BY 5823/Альтаїр – на 32,8 і 20,9% і 

1814(2)90/КС 9 – на 35,9 і 50,6%. Витязь 50/Banana на 97,6% перевищив 

«батька», а Ізумрудна/Tresor на 50,6% материнську форму. Всі інші 

комбінації поступилися вихідним формам. 

Серед комбінацій F4 сої, за 9-бальною шкалою, Юг 40/Tresor і Юг 

40/Фаетон були з малою висотою прикріплення нижнього боба – 11,5 і 11,8 

см відповідно; Юг 40/Banana, Юг 40/Lambert і Юг 40/Аркадія одеська – із 

середньою – 13,0-15,9 см; 1814(2)90/КС 9, Витязь 50/Banana та 

Ізумрудна/Tresor – з великою – 16,8-18,4 см; решта гібридів – з дуже великою 

– 20,7-23,9 см. 

 За ознакою "висота прикріплення нижнього боба" комбінаціями F4, які 

перевищили обидві батьківські форми виявилися Юг 40/Lambert – на 18,1 і 

16,3%, Даная/Фаетон – на 27,2 і 57,1%, Фаетон/СМ 158 – на 70,7 і 83,8%, BY 

5823/Альтаїр – на 59,5 і 7,2% і 1814(2)90/КС 9 – на 25,4 і 12,0%. Гібриди 

Діона/1052(5)96 та Ізумрудна/Tresor перевищили материнську форму – на 

152,4 і 87,7 % відповідно. Вищу висоту прикріплення нижнього боба, ніж у 

батьківської форми мали популяції Юг 40/Фаетон – на 32,6%, Юг 40/Аркадія 

одеська – на 32,5%, Витязь 50/Banana – на 88,9% і Юг 40/Banana – на 44,4 %.  

Серед гібридів F5 дуже велику висоту прикріплення нижнього боба 

мали Діона/1052(5)96 і Фаетон/СМ 158 – 23,9 і 27,1 см, відповідно. У Юг 

40/Banana, Ізумрудна/Tresor, BY 5823/Альтаїр і 1814(2)90/КС 9 були середні 

значення цієї ознаки – 12,6-15,3 см. Решта комбінацій мали велику висоту 

прикріплення нижнього боба – 16,7-20,3 см.  

Перевищення над батьківськими формами відмічено в таких гібридів 

F5: Діона/1052(5)96 – на 45,7 і 15,4%, Даная/Фаетон – на 18,0 і 21,5%, Фаетон 
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/СМ 158 – на 62,3 і 66,2%, 1814(2)90/КС 9 – на 18,6 і 9,3%. Більша, ніж у 

материнської форми, висота прикріплення нижнього боба була у Витязь 

50/Banana – на 21,1%, Ізумрудна/Tresor – на 3,7%, BY 5823/Альтаїр – на 

4,1%. Юг 40/Lambert на 10,5% перевищив «батька». 

В F3 успадкування висоти прикріплення нижнього боба проходило 

здебільшого за типом гетерозису або часткового позитивного домінування. 

Лише в комбінацій Юг 40/Tresor і Юг 40/Фаетон – за типом депресії, в Юг 

40/Banana за типом часткового негативного домінування. В F4 ця ознака 

успадковувалася в основному за типом гетерозису або часткового 

позитивного домінування. Тільки в гібридної популяції Юг 40/Tresor 

успадкування відбувалося за типом депресії, а в Юг 40/Banana – за типом 

часткового негативного домінування. В F5 ця ознака в більшості гібридів 

успадковувалася за типом, часткового негативного домінування і депресії, 

тільки в чотирьох з дванадцяти комбінацій – за типом гетерозису.  

Особливості прояву мінливості висоти прикріплення нижнього боба у 

гібридів F3 -F5 сої наведені в таблиці 3.6. 

Серед гібридних популяцій F3 найменший розмах варіювання 

спостерігався у Фаетон/СМ 158, Юг 40/Banana і Даная/Фаетон – 7-8 см, у 

решти знаходився в межах 11-18 см.  

Гібриди F4 за розмахом варіювання розділилися на дві групи. Перша: 

1814(2)90/КС 9, Даная/Фаетон, Фаетон/СМ 158, BY 5823/Альтаїр, 

Ізумрудна/Tresor і Витязь 50/Banana – з розмахом варіювання від 20,00 до 

30,00 см; друга група – решта гібридів – із значеннями даного показника від 

12 до 19 см. 

У комбінацій F5 Юг 40/Banana, Юг 40/Tresor і Даная/Фаетон розмах 

варіювання становив 12-18 см. У решти був у межах 22-37 см. 

Середній коефіцієнт варіації мали комбінації F3 Фаетон/СМ 158 і 

Даная/Фаетон – 13,04 і 18,75% відповідно. У решти гібридів F3 цей показник 

мінливості був значним – 20,99-38,27%. В F4 коефіцієнт варіації даної ознаки 

виявився значним у всіх досліджуваних популяцій – 23,28-45,48%.  
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Гібридні комбінації F5 Даная/Фаетон, Фаетон/СМ 158 і Юг 40/Tresor 

мали середній коефіцієнт варіації 18,95-19,72%; у всіх інших комбінаціях він 

був значним 27,05-66,26%.  

Таблиця 3.6 

Мінливість висоти прикріплення нижнього боба (см) у гібридів F3 -F5 сої 

(2007-2009 рр.) 

 

Гібриди 

F3 F4 F5 

min-

max 
V,% H

2 min-

max 
V,% H

2 
min-max V,% H

2
 

Юг 40/Tresor 7,0-23,0 26,96 0,41 3,0-21,0 32,89 0,44 
10,0-

23,0 
19,72 0,0 

Юг 40/Фаетон 6,0-18,0 28,30 0,0 4,0-16,0 29,97 0,23 7,0-38,0 32,62 0,0 

Юг 40/Lambert 5,0-20,0 31,16 0,33 7,0-24,0 33,04 0,66 2,0-38,0 66,26 0,76 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
5,0-23,0 32,76 0,82 8,0-23,0 23,28 0,0 9,0-38,0 37,72 0,35 

Витязь 

50/Banana 
3,0-14,0 33,49 0,0 5,0-35,0 45,58 0,69 3,0-40,0 58,20 0,90 

Діона/1052(5)96 5,0-21,0 29,47 0,66 
12,0-

31,0 
27,97 0,33 

13,0-

39,0 
27,16 0,71 

Ізумрудна/Tresor 8,0-19,0 20,99 0,56 4,0-32,0 36,15 0,70 5,0-27,0 37,83 0,63 

Даная/Фаетон 8,0-16,0 18,75 0,23 
14,0-

35,0 
24,21 0,03 

12,0-

30,0 
18,95 0,0 

Фаетон/СМ 158 
13,0-

20,0 
13,04 0,05 

12,0-

39,0 
32,07 0,65 

14,0-

36,0 
19,45 0,48 

Юг 40/Banana 2,0-9,0 38,27 0,0 6,0-18,0 25,94 0,0 7,0-19,0 27,05 0,0 

BY 5823/Альтаїр 2,0-20,0 28,85 0,89 
11,0-

38,0 
37,35 0,69 4,0-30,0 37,47 0,66 

1814(2)90/КС 9 8,0-20,0 30,00 0,67 7,0-27,0 34,82 0,91 3,0-31,0 43,71 0,95 

 

Коефіцієнт успадковуваності в F3 мав неоднозначні показники: в 

комбінацій Юг 40/Аркадія одеська і BY 5823/Альтаїр був високим – 0,82 і 

0,89 відповідно; в Ізумрудна/Tresor, Діона/1052(5)96 і 1814(2)90/КС 9 – 

середнім – 0,56-0,67; у решти популяцій – низький – 0,0-0,41.  

Серед комбінацій F5 спостерігалося суттєве коливання значень 

коефіцієнта успадковувності. У гібридів Фаетон/СМ 158, Юг 40/Lambert, 
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Витязь 50/Banana, BY 5823/Альтаїр, Ізумрудна/Tresor та 1814(2)90/КС9 цей 

показник був високим – 0,65-0,91, у решти комбінацій – низьким,від 0,0 до 

0,44. 

Значення коефіцієнта успадковуваності висоти прикріплення нижнього 

боба в F5, як і в попередніх поколіннях суттєво різнилися залежно від 

комбінацій гібридів. У BY 5823/Альтаїр, Діона/1052(5)96, Юг 40/Lambert, 

Витязь 50/Banana і 1814(2)90/КС 9 коефіцієнт успадковуваності був високим 

0,66-0,95. У Фаетон/СМ 158 та Ізумрудна/Tresor – середнім 0,48-0,63. У 

решти гібридів – низький, 0,0-0,35. 

Висока мінливість ознаки «висота прикріплення нижнього боба» 

прослідковується в усіх вивчених популяцій F3-F5. Проте, добори 

ефективніше проводити лише в межах популяцій з високими значеннями 

коефіцієнта успадковуваності.  

 

3.4. Число гілок на рослині 

 

Гілкування буває: явно підвищеним, підвищеним, середнім, пониженим 

і може бути відсутнім. При явно підвищеному гілкуванні нараховується 9-15 

і більше гілок, при підвищеному – 6-8, при середньому – 3-5, при 

пониженому – 1-2. Сортова амплітуда мінливості числа гілок на рослині 

досить значна. Величина фенотипового прояву ознаки на 33 % визначається 

генотиповою природою сорту, на 67 % іншими факторами, що складаються в 

процесі росту і розвитку сої [113]. 

Із наведених у таблиці 3.7 гібридних популяцій F3 сої, понижене 

гілкування було в Юг 40/Фаетон – 2,4 гілок, Діона/1052(5)96 – 2,1 гілок, 

Ізумрудна/Tresor – 1,5 гілок і Фаетон/СМ 158 – 1,7 гілок; у решти популяцій 

відзначалося середнє гілкування – 2,7-4,3 гілок. 

Більше гілок, ніж батьківські форми, сформували гібридні популяції F3  

Юг 40/Tresor – на 133,3 і 21,7%, Витязь 50/Banana – на 65,4 і 330,0%, Юг 

40/Banana – на 127,8 і 310,0%, BY 5823/Альтаїр – на 54,5 і 142,8%. Окремі 



 

 

66 

Таблиця 3.7  

 Успадкування числа гілок на рослині (шт) гібридами F3 -F5 сої         

(2007-2009 рр.) 

Гібриди та їх батьки 
F3 F4 F5 

± hp ± hp ± hp 

Юг 40 1,20,2  4,30,3  3,00,4  

Юг 40/Tresor 2,80,4 1,83 4,10,2 -2,70 1,90,2 -4,50 

Tresor 2,30,5  4,50,6  3,60,3  

Юг 40 1,20,2  4,50,3  2,30,3  

Юг 40/Фаетон 2,40,5 0,36 4,00,3 -1,71 3,10,2 0,56 

Фаетон 2,90,4  6,00,3  3,30,3  

Юг 40 3,10,5  4,50,3  2,30,4  

Юг 40/Lambert 2,70,5 -0,03 3,30,2 -2,80 3,20,2 17,60 

Lambert 6,01,4  5,80,4  2,40,3  

Юг 40 3,00,4  1,70,3  1,50,3  

Юг 40/Аркадія 

одеська 
2,70,5 -5,33 3,20,2 0,26 3,50,2 4,71 

Аркадія одеська 2,90,7  4,40,3  2,20,5  

Витязь 50 2,60,2  2,90,3  2,30,5  

Витязь 50/Banana 4,30,5 2,09 2,80,2 0,87 1,40,1 -0,60 

Banana 0,70,1  1,30,1  1,20,1  

Діона 1,30,3  2,80,3  1,80,3  

Діона/1052(5)96 2,10,2 -0,16 3,20,2 2,60 2,40,2 13,60 

1052(5)96 4,80,5  3,00,2  1,70,4  

Ізумрудна 1,90,2  3,60,3  2,70,6  

Ізумрудна/Tresor 1,50,2 0,38 2,50,3 -7,00 2,50,2 -3,00 

Tresor 2,30,6  4,00,2  2,90,3  

Даная 3,10,3  3,50,4  2,00,3  

Даная/Фаетон 2,90,3 0,53 3,10,3 -1,47 3,40,2 2,50 

Фаетон 2,40,4  5,20,4  2,80,2  

Фаетон/СМ 158 1,70,3 -0,32 4,00,4 -1,00 3,30,2 1,75 

СМ 158 1,60,2  4,00,3  3,20,1  

Юг 40 1,80,5  3,60,3  1,50,3  

Юг 40/Banana 4,10,5 3,80 5,20,2 2,00 3,90,2 17,00 

Banana 0,70,1  1,30,1  1,20,1  

BY 5823 2,20,2  2,90,2  2,00,3  

BY 5823/Альтаїр 3,40,3 4,13 3,60,2 2,50 3,50,3 15,70 

Альтаїр 1,40,3  1,90,3  1,80,4  

1814(2)90 2,40,2  3,10,2  2,10,2  

1814(2)90/КС 9 2,90,5 -0,04 5,10,3 20,80 3,60,2 30,60 

КС 9 3,80,8  2,90,3  2,10,3  

х х
S

х
Sхх х

S
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комбінації перевищили лише одну з вихідних форм: Юг 40/Фаетон (на 

100,0%), Діона/1052(5)96 (на 61,5%), Даная/Фаетон (на 20,8%) і 1814(2)90/ 

КС 9 (на 20,8%). 

Майже всі проаналізовані гібридні популяції F4 сої мали середнє 

гілкування – 2,7-5,2, комбінація Ізумрудна/Tresor – понижене – 2,5 гілок. 

Більше число гілок на рослині, ніж вихідні форми, сформували гібриди 

Діона/1052(5)96 – на 14,3 і 6,7%, Юг 40/Banana – на 44,4 і 300,0%, BY 

5823/Альтаїр – на 24,1 і 89,5% та 1814(2)90/КС 9 – на 64,5 і 75,9 %. 

Комбінація Юг 40/Аркадія одеська мала на 88,2 % більше гілок, ніж 

материнська форма і на 27,3% менше, ніж батьківська; комбінація Витязь 

50/Banana, навпаки, на 115,4% перевищила батьківську форму і мала 

однакове з материнською формою число гілок на рослині. Гібрид Фаетон/СМ 

158 мав однакове з батьківською формою значення даної ознаки і на 23,1 % 

менше значення, ніж материнська форма. Решта комбінацій поступилися 

вихідним формам. 

Понижене гілкування мали лише чотири гібриди F5 сої: Юг 40/Tresor 

(1,9 гілок), Витязь 50/Banana (1,4 гілок), Діона/1052(5)96 (2,4 гілки) та 

Ізумрудна/Tresor (2,5 гілок). Решта вивчених гібридів відзначилися середнім 

гілкуванням в межах від3,1 до 3,9 гілок. 

Майже всі комбінації F5 перевищили вихідні форми: Юг 40/Lambert –

на 39,1 і 33,3%, Юг 40/Аркадія одеська – на 133,3 і 59,1%, Діона/1052(5)96– 

на 33,3 і 41,2%, Даная/Фаетон – на 70,0 і 21,4%, Фаетон/СМ 158 – на 17,8 і 

3,1%, Юг 40/Banana – на 160,0 і 225,0%, BY 5823/Альтаїр – на 75,0 і 94,4 і 

1814(2)90/КС 9 – на 71,4 і і 71,4%. Комбінація Ізумрудна/Tresor сформувала 

приблизно однакове з батьками число гілок на рослині, а Юг 40/Фаетон мала 

однакове з «батьком» число гілок на рослині. 

Успадкування числа гілок на рослині у більшості гібридних популяцій 

F3 відбувалося за типом гетерозису або часткового позитивного домінування, 

у гібридів Юг 40/Lambert, Діона/1052(5)96 і Фаетон/СМ 158 – за типом 

часткового негативного домінування, у Юг 40/Аркадія одеська – за типом 
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депресії. В F4 в однієї половини комбінацій число гілок на рослині 

успадкувалося за типом гетерозису та часткового позитивного домінування, в 

іншої половини спостерігалася депресія і повне негативне домінування. В F5 

успадкування цієї ознаки у переважної більшості гібридів проходило за 

типом гетерозису і часткового позитивного домінування, у комбінацій Юг 

40/Tresor та Ізумрудна/Tresor відмічено депресію, у Витязь 50/Banana – 

часткове негативне домінування. Чіткої закономірності в успадкуванні числа 

гілок на рослині ми не встановили. 

З таблиці 3.8 видно, що розмах варіації був найбільшим у комбінацій F3  

 

Таблиця 3.8 

Мінливість числа гілок на рослині (шт) у гібридів F3 -F5 сої                

(2007-2009 рр.) 

Гібриди 

F3 F4 F5 

min-

max 
V,% H

2 min-

max 
V,% H

2 min-

max 
V,% H

2
 

Юг 40/Tresor 1,0-7,0 48,17 0,29 2,0-8,0 33,46 0,23 1,0-4,0 58,97 0,0 

Юг 40/Фаетон 1,0-7,0 66,72 0,59 1,0-7,0 40,47 0,57 1,0-5,0 36,30 0,37 

Юг 40/Lambert 1,0-7,0 65,08 0,0 1,0-7,0 43,05 0,27 1,0-5,0 32,47 0,11 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
1,0-9,0 59,00 0,09 1,0-6,0 42,86 0,47 1,0-6,0 39,38 0,25 

Витязь50 / 

Banana 
1,0-10,0 49,09 0,95 1,0-5,0 40,60 0,64 1,0-3,0 49,80 0,0 

Діона/1052(5)96 1,0-4,0 58,40 0,22 1,0-5,0 32,27 0,35 1,0-6,0 52,22 0,19 

Ізумрудна/Tresor 1,0-4,0 69,60 0,0 1,0-5,0 50,07 0,61 1,0-5,0 42,14 0,0 

Даная/Фаетон 1,0-5,0 45,98 0,43 1,0-6,0 45,16 0,09 2,0-5,0 25,98 0,24 

Фаетон/СМ 158 1,0-4,0 70,79 0,45 1,0-6,0 42,94 0,50 1,0-5,0 29,55 0,73 

Юг 40/Banana 1,0-10,0 54,21 0,85 3,0-7,0 20,34 0,65 2,0-6,0 28,67 0,63 

BY 5823/Альтаїр 1,0-6,0 38,12 0,51 2,0-6,0 31,12 0,50 1,0-8,0 46,47 0,56 

1814(2)90/КС 9 1,0-5,0 54,96 0,46 2,0-9,0 34,55 0,79 1,0-7,0 38,40 0,66 
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Юг 40/Аркадія одеська, Витязь/Banana і Юг 40/Banana – 8-9 гілок, у решти 

гібридів коливався від 4 до 6 гілок. В наступних поколіннях гібридних 

популяцій розмах варіювання був незначний – 4-7 гілок в F4 і 3-7 гілок в F5. 

Коефіцієнт варіації ознаки "число гілок на рослині" виявився значний у 

всіх досліджуваних популяцій F3 і коливався в межах від 38,12 до 70,79%.  

Впродовж наступних поколінь F4 та F5 значення коефіцієнта варіації 

залишалися високими – 20,34-55,80% в F4 і 25,98-52,22% в F5. 

Значення коефіцієнта успадковуваності числа гілок на рослині по всім 

представленим у таблиці гібридним комбінаціям F3 суттєво різнилися. 

Високий коефіцієнт мали Юг 40/Banana і Витязь 50/Banana – 0,85 та 0,95, 

відповідно; середній – Юг 40/Фаетон – 0,59, Фаетон/СМ 158 – 0,45 і BY 

5823/Альтаїр – 0,51. У всіх інших гібридів F3 цей показник мав низькі 

значення. 

В F4 коефіцієнт успадковуваності був високим у гібридів 1814(2)90/КС 

9 – 0,79, Витязь 50/Banana – 0,64, Ізумрудна/Tresor – 0,61, Юг 40/Banana – 

0,65 і Юг 40/Фаетон – 0,57. Найнижчим коефіцієнт успадковуваності був у 

гібрида Даная/Фаетон – 0,09. У комбінацій Діона/1052(5)96, Фаетон/СМ 158 

та BY 5823/Альтаїр знаходився на рівні 0,44-0,50, у решти гібридів – 0,23-

0,32. 

В F5 високий коефіцієнт успадковуваності показали тільки чотири 

гібриди: 1814(2)90/КС 9 (Н
2
=0,66), Фаетон/СМ 158 (Н

2
=0,73) і Юг 40/Banana 

(Н
2
=0,63); середній – BY 5823/Альтаїр (Н

2
=0,56). Інші комбінації мали 

низький коефіцієнт успадковуваності. 

Незважаючи на високу мінливість у прояві числа гілок на рослині, не 

можна прогнозувати ефективність доборів за цією ознакою, оскільки нами не 

було встановлено закономірності в її успадкуванні  

 

3.5. Число продуктивних вузлів на рослині 

 

Однією із ознак продуктивності є число продуктивних вузлів на  
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рослині. Результати вивчення успадковуваності числа продуктивних вузлів 

на рослині гібридами F3-F5 сої наведені в таблиці 3.9.  

Більшість досліджуваних гібридів F3 за даною ознакою перевищили 

обидві батьківські форми: Юг 40/Tresor – на 25,6 і 58,5%, Юг 40/Аркадія 

одеська – на 2,1 і 8,0%, Витязь 50/Banana – на 73,7 і 54,1%, Даная/Фаетон – 

на2,2 і 65,4%, Юг 40/Banana – на 41,3 і 41,3% та BY 5823/Альтаїр – на 10,8 і 

32,1%. Окремі популяції мали вищі показники у порівнянні лише з 

материнською формою, це Юг 40/Lambert – на 10,9%, Діона/1052(5)96 – на 

23,8%, Ізумрудна/Tresor – на 3,8, Фаетон/СМ 158 – на 18,2% та 1814(2)90/КС 

9 – на 30,1%.  

Перевищення над обома або принаймні над однією із вихідних форм 

було зафіксовано майже у всіх комбінацій F4: у Витязь 50/Banana і Юг 

40/Banana – на 15,9 і 138,0% та 44,0 і 202,2% відповідно; порівняно з 

материнськими формами – в Юг 40/Аркадія одеська – на 27,7%, 

Даная/Фаетон – на 5,8%; порівняно з ба тьківськими формами – у 

Діона/1052(5)96 – на 36,7%, BY 5823/Альтаїр – на 43,8% та 1814(2)90/КС 9 – 

на 6,1%. При чому останні гібриди не поступилися материнським формам, а 

мали однакове з ними число продуктивних вузлів на рослині. Дві гібридні 

популяції F4 – Юг 40/Lambert і Фаетон/СМ 158 за проявом цієї ознаки були 

на рівні з однією із вихідних форм і поступилися іншій. 

Переважна більшість досліджуваних гібридних популяцій F5 сої за 

кількістю продуктивних вузлів на рослині перевищили обидві свої вихідні 

форми, або хоча б одну з них: Юг 40/Lambert – на 107,9 і 75,1%, Юг 

40/Аркадія одеська – на 94,0 і 72,0%, Діона/1052(5)96 – на 44,2 і 29,1%, 

Ізумрудна/Tresor – на 22,9 і 33,5, Даная/Фаетон – на 95,4 і 27,0, Юг 40/Banana 

– на 142,3 і 319,7% і 1814(2)90/КС 9 – на 34,9 і 20,5%. Деякі комбінації мали 

такі ж значення даної ознаки, як одна із їхніх батьківських форм, а другу 

перевищили, це Юг 40/Фаетон (перевищення над однією з вихідних форм 

склало 51,2%), а також BY 5823/Альтаїр (на 39,0%). Окремі ж гібриди F5 

сформували більше продуктивних вузлів на рослині, порівняно лише з  
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Таблиця 3.9  

 Успадкування числа продуктивних вузлів на рослині гібридами F3 -F5 

сої (2007-2009 рр.) 

Гібриди та їх батьки 
F3 F4 F5 

± hp ± hp ± hp 

Юг 40 16,4±0,8  21,8±2,3  16,1±1,0  

Юг 40/Tresor 20,6±3,4 3,64 21,7±1,4 -1,04 17,8±0,9 -0,57 

Tresor 13,0±2,2  27,0±2,5  18,5±1,1  

Юг 40 16,4±0,8  29,3±3,1  16,4±1,0  

Юг 40/Фаетон 13,4±2,4 -7,67 26,9±1,8 -2,12 24,8±1,3 1,21 

Фаетон 17,3±2,0  33,6±1,8  24,0±2,0  

Юг 40 12,8±1,7  29,3±3,1  13,9±1,0  

Юг 40/Lambert 14,2±2,3 -0,80 29,6±1,9 -0,88 28,9±1,3 10,58 

Lambert 27,4±3,5  35,0±2,6  16,5±1,4  

Юг 40 14,5±1,9  16,6±1,7  11,7±1,0  

Юг 40/Аркадія 

одеська 
14,8±2,1 -1,38 21,2±0,9 -0,25 22,7±1,3 13,73 

Аркадія одеська 13,7±2,5  29,0±1,8  13,2±0,9  

Витязь 50 11,8±1,5  18,9±1,1  20,4±1,5  

Витязь 50/Banana 20,5±1,9 3,84 21,9±1,3 1,62 18,0±0,8 0,66 

Banana 13,3±0,8  9,2±0,7  7,1±0,3  

Діона 8,4±0,4  19,1±2,2  12,0±0,7  

Діона/1052(5)96 10,4±0,8 -0,08 19,0±1,1 0,97 17,3±1,0 6,63 

1052(5)96 16,2±1,1  13,9±0,5  13,4±1,2  

Ізумрудна 7,8±0,4  26,2±0,8  18,8±2,3  

Ізумрудна/Tresor 8,1±1,2 0,44 20,9±2,0 -1,50 23,1±1,5 6,73 

Tresor 13,0±2,2  22,0±2,8  17,3±1,3  

Даная 8,9±0,4  17,3±1,5  13,0±0,9  

Даная/Фаетон 9,1±1,0 1,11 18,3±1,5 -0,72 25,4±1,4 2,54 

Фаетон 5,5±0,5  24,2±1,8  20,0±2,0  

Фаетон/СМ 158 6,5±1,2 1,33 19,6±1,5 -0,77 23,8±2,0 0,64 

СМ 158 6,4±0,4  19,0±1,4  24,7±1,9  

Юг 40 13,3±0,9  19,3±2,2  12,3±1,5  

Юг 40/Banana 18,8±2,0 548,00 27,8±1,8 2,69 29,8±1,4 6,83 

Banana 13,3±0,8  9,2±0,7  7,1±0,3  

BY 5823 13,0±0,9  21,5±0,9  26,8±1,7  

BY 5823/Альтаїр 14,4±1,4 2,33 21,0±1,2 0,87 27,1±1,6 1,07 

Альтаїр 10,9±0,7  14,6±1,0  19,5±1,9  

1814(2)90 9,3±0,4  36,7±2,2  22,6±1,4  

1814(2)90/КС 9 12,1±1,3 0,16 36,5±2,0 0,84 30,5±1,0 4,85 

КС 9 15,2±2,8  34,4±2,4  25,3±0,9  

х
Sх х х

S
х

Sх
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однією батьківською формою і поступилися іншій, це Юг 40/Tresor – на 

10,5%, Витязь 50/Banana – на 153,5% і Фаетон/СМ 158 – на 19,0%. Жодного 

гібрида, який би поступився обом батькам не виявлено. 

Значення ступеня домінантності показують, що в більшості гібридних 

популяцій F3 успадкування числа продуктивних вузлів на рослині 

відбувалося за типом гетерозису і часткового позитивного домінування. 

Лише в комбінацій Юг 40/Фаетон і Юг 40/Аркадія одеська спостерігалась 

депресія, а в Юг 40/Lambert і Діона/1052(5)96 – часткове негативне 

домінування. В F4 успадкування цієї ознаки проходило за типом гетерозису, 

часткового позитивного домінування, часткового негативного домінування і 

депресії, при чому негативне домінування спостерігалося в більшості 

популяцій. В F5 лише в комбінації Юг 40/Tresor число продуктивних вузлів 

на рослині успадкувалося за типом часткового негативного домінування, у 

Витязь 50/Banana і Фаетон/СМ 158 – за типом часткового позитивного 

домінування, у решти гібридів – за типом гетерозису. 

Мінливість прояву ознаки «число продуктивних вузлів на рослині» 

гібридами F3-F5 показано в таблиці 3.10. Розмах варіювання середніх значень 

цієї ознаки продуктивності в більшості гібридів F3 знаходився в межах 22-46 

продуктивних вузлів. У Юг 40/Tresor розмах був найбільшим – 69 

продуктивних вузлів; у 1814(2)90/КС 9, Фаетон/СМ 158, Даная/Фаетон та 

Ізумрудна/Tresor коливався в межах 13-19 продуктивних вузлів на рослині. 

Розмах варіювання числа продуктивних вузлів на рослині у всіх комбінацій 

F4 сої, що вивчалися знаходився в межах 20-48 вузлів. Найменший розмах 

варіювання у прояві значень числа продуктивних вузлів на рослині серед 

гібридних популяцій F5 сої було зафіксовано в Юг 40/Tresor – 15 вузлів. У 

решти досліджуваних комбінацій цей показник коливався в межах 21-40 

продуктивних вузлів. 

Мінливість варіаційного ряду показників числа продуктивних вузлів на 

рослині була значною по всім досліджуваним популяціям гібридів F3, 

значення коефіцієнтів варіації знаходилися в межах 33,61-71,09%. Значення 
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коефіцієнтів варіації в усіх досліджуваних гібридів F4 були значними, на 

рівні 25,30-44,00%. В основної більшості вивчених гібридів F5 коефіцієнт 

варіації був значним – в межах 20,79-37,95%. 

У переважної більшості комбінацій F3 сої відмічені високі значення 

коефіцієнтів успадковуваності – на рівні 0,71-0,94. Високий коефіцієнт 

 

Таблиця 3.10 

Мінливість числа продуктивних вузлів на рослині у гібридів F3 -F5 сої 

(2007-2009 рр.) 

Гібриди 

F3 F4 F5 

min-

max 
V,% H

2 min-

max 
V,% H

2 min-

max 
V,% H

2
 

Юг 40/Tresor 
4,0-

73,0 
57,53 0,87 

11,0-

48,0 
39,75 0,23 

12,0-

27,0 
21,69 0,28 

Юг 40/Фаетон 
5,0-

47,0 
53,73 0,71 

10,0-

57,0 
37,41 0,44 

13,0-

41,0 
32,42 0,68 

Юг 40/Lambert 
4,0-

50,0 
61,13 0,43 

13,0-

61,0 
40,45 0,43 

18,0-

49,0 
27,48 0,77 

Юг 40/Аркадія 

одеська 

5,0-

44,0 
53,92 0,34 

13,0-

37,0 
28,25 0,12 

11,0-

51,0 
35,85 0,85 

Витязь 50/Banana 
10,0-

41,0 
40,27 0,88 

11,0-

45,0 
33,84 0,85 

10,0-

31,0 
25,72 0,79 

Діона/1052(5)96 
3,0-

27,0 
70,55 0,94 

12,0-

42,0 
31,68 0,68 

9,0- 

33,0 
35,38 0,78 

Ізумрудна/Tresor 
2,0-

21,0 
63,34 0,66 

9,0- 

42,0 
42,26 0,72 

14,0-

41,0 
28,57 0,30 

Даная/Фаетон 
4,0-

22,0 
50,56 0,93 

10,0-

44,0 
44,00 0,58 

18,0-

39,0 
24,08 0,52 

Фаетон/СМ 158 
3,0-

18,0 
71,09 0,93 

11,0-

31,0 
33,45 0,41 

16,0-

51,0 
37,95 0,54 

Юг 40/Banana 
7,0-

41,0 
47,03 0,92 

16,0-

44,0 
29,27 0,75 

18,0-

41,0 
20,79 0,88 

BY 5823/Альтаїр 
7,0-

29,0 
43,60 0,83 

12,0-

34,0 
25,30 0,67 

14,0-

47,0 
31,51 0,54 

1814(2)90/КС 9 
7,0-

20,0 
33,61 0,48 

21,0-

63,0 
27,89 0,49 

20,0-

43,0 
20,01 0,65 

 

успадковуваності числа продуктивних вузлів на рослині відмічено у гібридів 

F4 Даная/Фаетон, BY 5823/Альтаїр, Діона/1052(5)96, Ізумрудна/Tresor,       

Юг 40/Banana і Витязь 50/Banana – 0,58-0,85. У комбінацій Юг 40/Аркадія 
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одеська і Юг 40/Tresor цей показник був найнижчим і становив 0,12 та 0,23 

відповідно. У решти комбінацій F4 сої, які вивчалися протягом 2008 року він 

коливався від 0,41 до 0,49. Коефіцієнт успадковуваності в межах 

досліджуваних популяцій F5 здебільшого мав високі значення – 0,65-0,88. У 

Даная/Фаетон, Фаетон/СМ 158 і BY 5823/Альтаїр він був середнім – 0,52-

0,54. Лише в Юг 40/Tresor та Ізумрудна/Tresor коефіцієнт успадковуваності 

був низьким – 0,28 і 0,30 відповідно.  

Мінливість прояву ознаки «число продуктивних вузлів на рослині» хоч 

і зменшується з F3 до F5, але залишається значною. Встановлено, що 

переважна більшість гібридних популяцій F3-F5 успадковують число 

продуктивних вузлів за типом гетерозису або часткового позитивного 

домінування. Коефіцієнт успадковуваності ознаки гібридами F3-F5 

здебільшого мав високі значення. Таким чином, можна зробити висновок про 

ефективність доборів за числом продуктивних вузлів у більшості популяцій 

F3-F5.  

 

3.6. Кількість бобів на рослині 

 

В селекції на підвищення продуктивності слід враховувати, що в сої 

продуктивність більшою мірою залежить від екологічних і технологічних 

факторів, ніж від генотипових. Тому важливим завданням є створення сортів, 

що відрізняються не лише високою урожайністю, але й стійкістю до 

екстремальних факторів середовища, високою адаптивністю. 

За кількістю бобів на одну рослину виділяють шість груп 

продуктивності: дуже високопродуктивні (більше 300 бобів), 

високопродуктивні (150-300), продуктивні (90-149), середньопродуктивні 

(40-89), малопродуктивні (15-39), дуже малопродуктивні (менше 15 бобів). 

Кількість бобів на одну рослину дуже варіабельна ознака, яка значноюмірою 

піддається впливу факторів зовнішнього середовища і лише на 45 % (за 

даними дисперсійного аналізу) визначається сортовими особливостями.  



 

 

75 

Наприклад, пізня сівба навіть у роки, сприятливі для росту і розвитку 

рослин, дуже знижує кількість бобів на рослині [113]. 

За кількістю бобів на рослині (табл. 3.11) комбінації F3 Фаетон/СМ 158, 

Даная/Фаетон, Діона/1052(5)96 та Ізумрудна/Tresor виявилися дуже 

малопродуктивними – 7,7-12,5 бобів, решта гібридів – малопродуктивними – 

19,3-38,0 бобів. 

За ознакою – кількість бобів на одній рослині перевищенням над 

батьківськими формами відзначилися такі гібриди F3: Юг 40/Tresor – на 63,1 і 

98,9%, Витязь 50/Banana – на 94,1 і 58,2%, Даная/Фаетон – на 7,4 і 77,2%, Юг 

40/Banana – на 73,5 і 52,4% та BY 5823/Альтаїр – на 11,0 і 23,3%. Гібриди 

Діона/1052(5)96, Фаетон/СМ 158 та 1814(2)90/КС 9 мали більшу кількість 

бобів на рослині, ніж їхні материнські форми на 11,5%, 35,1% і 2,6% 

відповідно. Даная/Фаетон і Юг 40/Аркадія одеська перевищили ба тьківську 

форму на 77,2%, 8,2 % відповідно. Комбінації Юг 40/Lambert та 

Ізумрудна/Tresor сформували кількість бобів на рослині на рівні своїх 

материнських форм. 

За кількістю бобів на рослині малопродуктивною виявилася комбінація 

F4 сої Даная/Фаетон – 39,2 бобів, продуктивною – 1814(2)90/КС 9 – 103,2 

боба. Решта гібридів належали до групи середньопродуктивних, кількість 

бобів на рослині у них становила39,5-73,2 бобів. 

Більшу кількість бобів на рослині, ніж вихідні форми сформували такі 

гібриди F4: Витязь 50/Banana – на 47,3 і 49,6%, Діона/1052(5)96 – на 11,3 і 

57,8%, Юг 40/Banana – на 35,5 і 58,0% і 1814(2)90/КС 9 – на 21,8 і 20,4%. 

Комбінація Юг 40/Lambert – на 9,6% перевищила материнську форму, а з 

ба тьківською була на рівні. Гібридні популяції Юг 40/Аркадія одеська і 

Даная/Фаетон перевищили лише материнські форми – на 28,2 і 14,9% 

відповідно. Гібридні комбінації Ізумрудна/Tresor, Фаетон/СМ 158, BY 

5823/Альтаїр, навпаки, перевищили тільки ба тьківські форми – на 15,1, 8,5 та 

48,7% відповідно. 

Всі гібриди F5 сої були середньопродуктивними, з кількістю бобів на 
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Таблиця 3.11  

Успадкування кількості бобів на рослині (шт.) гібридами F3 -F5 сої   

(2007-2009 рр.) 

Гібриди та їх 

батьки 

F3 F4 F5 

± hp ± hp ± hp 

Юг 40 23,3±1,1  50,4±6,0  41,5±2,5  

Юг 40/Tresor 38,0±7,1 5,49 43,8±3,0 -131,00 43,6±2,0 6,25 

Tresor 19,1±3,9  50,3±3,5  40,7±2,0  

Юг 40 23,3±1,1  66,8±6,8  40,8±3,6  

Юг 40/Фаетон 20,0±3,7 -2,02 62,6±5,2 -2,37 61,9±3,8 1,91 

Фаетон 29,8±3,7  72,9±7,2  55,3±3,9  

Юг 40 21,0±4,7  66,8±6,8  35,7±3,6  

Юг 40/Lambert 20,6±3,8 -0,88 73,2±5,7 1,14 73,2±3,4 752,00 

Lambert 34,0±3,8  72,8±5,5  35,6±2,8  

Юг 40 23,7±3,5  41,8±3,5  27,0±2,6  

Юг 40/Аркадія 

одеська 
21,2±3,4 -1,31 53,6±2,6 -0,39 54,0±3,1 8,00 

Аркадія одеська 19,6±3,8  80,5±5,1  33,0±2,3  

Витязь 50 15,4±2,5  38,5±2,4  48,6±3,6  

Витязь 50/Banana 29,9±2,6 10,40 56,7±3,2 61,57 55,2±2,6 3,07 

Banana 18,9±0,6  37,9±2,7  42,2±3,2  

Діона 10,4±0,5  38,0±5,2  18,6±0,9  

Діона/1052(5)96 11,6±1,2 -0,40 42,3±2,4 1,76 41,1±2,4 2,08 

1052(5)96 28,6±3,6  26,8±1,1  33,2±1,9  

Ізумрудна 12,4±0,7  56,1±1,6  39,2±4,9  

Ізумрудна/Tresor 12,5±1,8 0,58 52,6±4,6 0,33 67,1±4,5 33,88 

Tresor 16,9±2,2  45,7±5,9  37,5±3,2  

Даная 9,4±0,4  34,1±3,5  29,5±2,6  

Даная/Фаетон 10,1±1,2 1,43 39,2±3,2 0,37 64,7±3,6 3,27 

Фаетон 5,7±0,5  41,5±2,8  46,0±3,4  

Фаетон/СМ 158 7,7±1,4 1,03 39,5±2,9 0,22 58,0±5,6 2,16 

СМ 158 7,7±0,5  36,4±2,1  53,6±4,9  

Юг 40 16,6±2,0  44,2±4,4  28,1±2,7  

Юг 40/Banana 28,8±3,4 9,96 59,9±4,4 5,98 74,4±3,6 5,57 

Banana 18,9±0,7  37,9±2,7  42,2±3,2  

BY 5823 18,1±0,6  47,7±1,1  79,8±2,0  

BY 5823/Альтаїр 20,1±2,3 3,28 46,7±2,8 0,88 78,2±4,1 0,79 

Альтаїр 16,3±0,6  31,4±1,5  64,6±5,7  

1814(2)90 18,8±0,6  84,7±1,5  56,8±1,6  

1814(2)90/КС 9 19,3±2,5 1,57 103,2±8,3 36,08 88,7±3,5 7,50 

КС 9 19,2±3,4  85,7±2,1  64,3±1,3  

х х
S х х

S
х

Sх
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рослині 41,1-88,7 шт. 

Лише комбінація гібридів F5 BY 5823/Альтаїр сформувала меншу за 

батьків кількість бобів на рослині. Решта гібридів F5 за цією ознакою 

показали перевищення над обома вихідними формами: Юг 40/Tresor – на 5,1 і 

7,1%, Юг 40/Фаетон – на 51,7 і 11,9%, Юг 40/Lambert – на 105,0 і 105,6%, Юг 

40/Аркадія одеська – на 100,0 і 63,6%, Витязь 50/Banana – на 13,6 і 30,8%, 

Діона/1052(5)96 – на 121,0 і 23,8%, Ізумрудна/Tresor – на 71,1 і 78,9%, 

Даная/Фаетон – на 119,3 і 40,6%, Фаетон/СМ 158 – на 26,1 і 8,2%, Юг 

40/Banana – на 164,8 і 76,3% та 1814(2)90/КС 9 – на 56,2 і 37,9%. 

Як показують значення ступеня домінантності, в F3 кількість бобів на 

рослині успадкувалася переважно за типом наддомінування. Лише в окремих 

популяціях успадкування проходило за типом часткового позитивного 

домінування (Ізумрудна/Tresor), часткового негативного домінування (Юг 

40/Lambert і Діона/1052(5)96) і депресії (Юг 40/Фаетон і Юг 40/Аркадія 

одеська). В F4 успадкування цієї ознаки відбувалося здебільшого за типом 

гетерозису або часткового позитивного домінування. Тільки в гібридних 

популяцій Юг 40/Tresor і Юг 40/Фаетон спостерігалася депресія, а в Юг 

40/Аркадія одеська – часткове негативне домінування. В F5 лише в комбінації 

BY 5823/Альтаїр успадкування кількості бобів проходило за типом частково 

позитивного домінування, у решти гібридів спостерігався гетерозис. 

Найбільший розмах варіювання (табл. 3.12) середніх значень кількості 

бобів на рослині мали гібридні популяції F3 – Юг 40/Tresor і Юг 40/Lambert – 

167 і 98 бобів відповідно, найменший – Фаетон/СМ 158, Даная/Фаетон та 

Ізумрудна/Tresor – 23-27 бобів. У решти гібридів розмах варіації знаходився 

в межах 34-58 бобів. В F4 розмах варіювання цієї ознаки був значним у всіх 

популяцій. Найбільшим цей показник був у комбінацій Юг 40/Фаетон, Юг 

40/Lambert і 1814(2)90/КС 9 – 119-163, найменшим – у BY 5823/Альтаїр і 

Фаетон/СМ 158 – 43-48, у решти – в межах від 61 до 82 бобів. В F5 

найменший розмах варіювання числа бобів з рослини спостерігався у 

комбінації Юг 40/Tresor – 31 біб. У Діона/1052(5)96, Юг 40/Banana, 
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Даная/Фаетон, Витязь 50/Banana та Ізумрудна/Tresor був у межах 54-75 бобів. 

У решти комбінацій коливався від 83 до 101 боба. 

Коефіцієнт варіації кількості бобів на рослині хоч і знижувався з F3 до 

F5, але залишався значним, так в F3 значення його коливалися в межах 38,68-

71,61%, в F4 – 26,47-48,84 %, в F5 – 21,57-43,52%, що доводить значну 

мінливість у прояві даної ознаки. 

 

Таблиця 3.12 

Мінливість кількості бобів на рослині (шт.)у гібридів F3 -F5 сої          

(2007-2009 рр.) 

Гібриди 

F3 F4 F5 

min-

max 
V,% H

2 
min-max V,% H

2 min-

max 
V,% H

2
 

Юг 40/Tresor 
8,0-

175,0 
68,21 0,94 

24,0-

92,0 
42,86 0,40 

30,0-

61,0 
20,32 0,34 

Юг 40/Фаетон 
7,0-

65,0 
60,01 0,70 

27,0-

146,0 
45,12 0,38 

31,0-

131,0 
39,01 0,76 

Юг 40/Lambert 
4,0-

102,0 
70,44 0,39 

34,0-

163,0 
48,84 0,71 

41,0-

139,0 
29,44 0,78 

Юг 40/Аркадія 

одеська 

5,0-

59,0 
55,81 0,21 

34,0-

106,0 
31,17 0,37 

29,0-

127,0 
36,72 0,85 

Витязь 50/Banana 
12,0-

55,0 
38,68 0,72 

29,0-

104,0 
30,69 0,78 

34,0-

100,0 
27,42 0,50 

Діона/1052(5)96 
4,0-

38,0 
62,81 0,78 

22,0-

83,0 
32,15 0,69 

20,0-

74,0 
34,09 0,91 

Ізумрудна/Tresor 
3,0-

30,0 
62,23 0,75 

27,0-

109,0 
39,30 0,78 

39,0-

114,0 
29,79 0,61 

Даная/Фаетон 
3,0-

26,0 
53,86 0,94 

20,0-

93,0 
45,42 0,69 

40,0-

100,0 
24,76 0,66 

Фаетон/СМ 158 
3,0-

22,0 
71,61 0,93 

21,0-

69,0 
32,99 0,66 

34,0-

135,0 
43,52 0,74 

Юг 40/Banana 
10,0-

68,0 
52,34 0,94 

32,0-

104,0 
32,83 0,68 

49,0-

105,0 
21,57 0,67 

BY 5823/Альтаїр 
8,0-

42,0 
51,88 0,97 

31,0-

74,0 
26,47 0,89 

49,0-

132,0 
28,62 0,77 

1814(2)90/КС 9 
9,0-

33,0 
40,58 0,76 

44,0-

207,0 
40,35 0,98 

44,0-

139,0 
25,35 0,96 

 

Високі значення коефіцієнта успадковуваності (H
2
=0,70-0,97) показали 

майже всі досліджувані гібриди F3 , винятком були лише Юг 40/Lambert і Юг 

40/Аркадія одеська з низькими значеннями цього коефіцієнта– (H
2
=0,39 і 0,21 
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відповідно). В F4 низький коефіцієнт успадковуваності мали лише комбінації 

Юг 40/Аркадія одеська, Юг 40/Фаетон і Юг 40/Tresor – 0,37-0,40. Решта 

гібридів мали високі значення даного показника – 0,66-0,98. В F5 коефіцієнт 

успадковуваності був низький у Юг 40/Tresor – 0,34; середній – у Витязь 

50/Banana, Ізумрудна/Tresor, і Даная/Фаетон – 0,50-0,66. В усіх інших 

гібридів він був високим і коливався від 0,67 до 0,96.  

Значні коефіцієнти варіації кількості бобів на рослині підтвердили 

високу фенотипову мінливість даної ознаки у гібридів F3-F5. А гетерозис у 

більшості досліджуваних популяцій і високі значення коефіцієнта 

успадковуваності говорять про можливість високої ефективності подальших 

доборів за цією ознакою в поколіннях гібридів F3-F5. 

 

3.7. Маса бобів з рослин 

 

За масою бобів з однієї рослини перевищили обидві вихідні форми такі 

комбінації F3 сої (табл. 3.13): Юг 40/Tresor (на 112,7 і 185,1%), Даная/Фаетон 

(на 16,7 і 64,7%), Витязь 50/Banana (на 180,6 і 62,9%), Фаетон/СМ 158 (на 

11,8 і 5,6%) та Юг 40/Banana (на 106,1 і 62,9%). Комбінації Юг 40/Аркадія 

одеська і Даная/Фаетон перевищили свої ба тьківські форми (на 36,1 і 64,7% 

відповідно) і виявилися на рівні з материнськими. Гібрид F3 Діона/1052(5)96 

на 23,1% перевищив материнську форму. 

Комбінаціями F4, що перевищили обидві батьківські форми за цією 

ознакою виявилися Юг 40/Lambert – на 43,7 і 1,2%, Витязь 50/Banana – на 

59,9 і 35,0%, Діона/1052(5)96 – на 46,6 і 52,5%, Ізумрудна/Tresor – на 8,4 і 

40,2%, Юг 40/Banana – на 74,6 і 30,4%, 1814(2)90/КС 9 – на 26,2 і 26,6%. 

Гібриди Юг 40/Tresor, Юг 40/Аркадія одеська і Фаетон/СМ 158 мали більшу 

масу бобів з рослини, ніж у материнських форм – на 2,8%; 20,6% і 3,0 % 

відповідно. Комбінації Даная/Фаетон і BY 5823/Альтаїр, навпаки, 

перевищили лише ба тьківську форму на 11,1 і 42,4% відповідно.  

Всі гібриди F5 відзначилися більшими показниками маси бобів з 
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Таблиця 3.13  

Успадкування маси бобів з рослини (г) гібридами F3 -F5 сої (2007-2009 рр.) 

Гібриди та їх 

батьки 

F3 F4 F5 

± hp ± hp ± hp 

Юг 40 6,3±0,1  17,7±2,6  17,0±1,2  

Юг 40/Tresor 13,4±2,7 10,17 18,2±1,6 2,81 17,7±0,7 0,10 

Tresor 4,7±0,8  19,1±1,0  18,2±1,2  

Юг 40 6,6±1,4  23,8±2,8  17,0±1,2  

Юг 40/Фаетон 6,1±1,1 -1,14 22,5±1,9 -2,29 21,7±1,1 11,04 

Фаетон 10,0±1,3  25,9±2,8  17,8±1,3  

Юг 40 10,8±2,5  23,8±2,8  15,1±1,5  

Юг 40/Lambert 6,7±1,5 -0,41 34,2±3,2 1,08 34,1±1,6 86,46 

Lambert 12,9±1,5  33,8±2,8  14,7±0,8  

Юг 40 6,5±1,6  18,0±1,6  11,5±1,2  

Юг 40/Аркадія 

одеська 
6,6±1,1 0,33 21,7±1,2 -0,59 21,1±1,3 17,69 

Аркадія одеська 4,9±1,1  36,2±2,1  12,5±1,2  

Витязь 50 3,6±0,5  14,7±0,9  21,6±1,7  

Витязь 50/Banana 10,1±1,1 5,46 23,5±1,5 5,43 24,4±1,2 2,27 

Banana 6,2±0,3  17,4±1,3  17,1±1,3  

Діона 2,6±0,1  10,3±1,4  5,7±0,4  

Діона/1052(5)96 3,2±0,4 -0,38 15,1±1,0 24,29 18,5±1,0 1,61 

1052(5)96 10,0±1,8  9,9±0,5  15,5±0,7  

Ізумрудна 4,6±0,3  22,5±1,0  15,5±1,2  

Ізумрудна/Tresor 4,5±0,7 1,06 24,4±2,2 1,72 32,3±2,5 12,74 

Tresor 4,7±0,8  17,4±2,5  17,9±1,2  

Даная 2,4±0,1  15,6±1,4  13,5±1,5  

Даная/Фаетон 2,8±0,5 2,27 15,0±1,4 0,41 31,0±1,6 16,48 

Фаетон 1,7±0,3  13,5±0,8  15,5±1,2  

Фаетон/СМ 158 1,9±0,5 3,00 13,9±1,1 -0,16 25,9±2,5 15,85 

СМ 158 1,8±0,2  14,5±0,9  16,8±1,6  

Юг 40 4,9±0,4  13,0±1,3  11,3±1,0  

Юг 40/Banana 10,1±1,3 7,31 22,7±2,0 3,38 33,6±2,0 6,67 

Banana 6,2±0,3  17,4±1,3  17,1±1,3  

BY 5823 5,7±0,4  13,6±0,2  27,1±0,7  

BY 5823/Альтаїр 4,57±0,5 -1,33 13,1±0,9 0,78 26,8±1,5 0,85 

Альтаїр 4,7±0,4  9,2±0,5  23,0±1,8  

1814(2)90 5,0±0,2  27,9±0,4  20,8±0,5  

1814(2)90/КС 9 4,8±0,6 -2,60 35,2±2,4 508,48 35,0±1,5 11,22 

КС 9 4,9±0,8  27,8±0,3  23,1±0,7  

х
Sх х х

S
х

Sх
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рослини, ніж в обох або, принаймні, в однієї з батьківських форм. Їх 

перевищення над батьками були такими: Юг 40/Фаетон – на 27,6і 21,9%, Юг 

40/Lambert – на 125,8 і 132,0%, Юг 40/Аркадія одеська – на 83,5 і 68,8%, 

Витязь 50/Banana – на 13,0 і 42,7%, Діона/1052(5)96 – на 224,6 і 19,3%, 

Ізумрудна/Tresor – на 108,4 і 80,4%, Даная/Фаетон – на 129,6 і 100,0%, 

Фаетон/СМ 158 – на 67,1 і 54,2%, Юг 40/Banana – на 197,3 і 96,5% та 

1814(2)90/КС 9 – на 68,3 і 51,5%. Юг 40/Tresor сформував більшу на 4,1% 

масу бобів з рослини, ніж його материнська форма, а BY 5823/Альтаїр на 

16,5% перевищив «батька». 

Як свідчать значення ступеня домінантності, в F3 успадкування маси 

бобів з рослини проходило за типом гетерозису (частка гібридних комбінацій 

з таким типом успадкування була найбільшою – шість комбінацій з 

дванадцяти), часткового позитивного домінування, часткового негативного 

домінування і депресії. В F4 у більшості гібридів спостерігався гетерозис. У 

гібридних популяцій F4 Даная/Фаетон і BY 5823/Альтаїр успадкування 

відбувалося за типом часткового позитивного домінування, у Юг 40/Аркадія 

одеська і Фаетон/СМ 158 – за типом часткового негативного домінування, в 

Юг 40/Фаетон спостерігалася депресія. В F5 лише в двох гібридних 

популяцій – Юг 40/Tresor і BY 5823/Альтаїр успадкування маси бобів з 

рослини проходило за типом часткового позитивного домінування, у решти 

гібридів відмічено гетерозис. 

Гібридні популяції F3 Юг 40/Lambert і Юг 40/Tresor за масою бобів з 

рослини мали найбільший розмах варіації – 44,4 і 51,4 г відповідно, у решти 

популяцій цей показник коливався в межах від 5,1 до 19,6 г (табл. 3.14). В F4 

з найбільшим розмахом варіювання за даною ознакою виявилася гібридна 

популяція Юг 40/Lambert – 87,0 г, з найменшим – BY 5823/Альтаїр і 

Фаетон/СМ 158 – 12,6 і 17,0 г відповідно, у решти комбінацій цей показник 

становив 28,0-42,9 г. В F5 найменший розмах варіювання ознаки відмічено у 

Юг 40/Tresor – 12,2 г, у решти гібридів він знаходився в межах 23,7-46,5 г. 

Значну мінливість маси бобів з рослини доводять високі показники  
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Таблиця 3.14 

Мінливість маси бобів з рослини (г) у гібридів F3 -F5 сої (2007-2009 рр.) 

 

Гібриди 

F3 F4 F5 

min-

max 
V,% H

2 
min-max V,% H

2 min-

max 
V,% H

2
 

Юг 40/Tresor 
2,3-

53,7 
70,48 0,99 

8,2- 

43,3 
54,08 0,73 

10,5-

22,7 
17,60 0,0 

Юг 40/Фаетон 
2,7-

18,3 
60,79 0,90 

9,1- 

51,1 
46,69 0,28 

11,7-

41,5 
33,13 0,69 

Юг 40/Lambert 
1,3-

45,7 
87,52 0,50 

14,0-

101,0 
59,24 0,81 

17,9-

64,5 
30,69 0,88 

Юг 40/Аркадія 

одеська 

1,8-

18,5 
59,30 0,23 

14,5-

50,6 
35,53 0,43 

9,4- 

48,0 
38,25 0,78 

Витязь 50/Banana 
3,4-

19,7 
48,39 0,95 

11,7-

51,1 
35,18 0,84 

15,7-

43,5 
27,64 0,50 

Діона/1052(5)96 
1,1-

10,5 
65,14 0,76 

1,0- 

29,0 
35,93 0,77 

9,9- 

33,7 
31,42 0,92 

Ізумрудна/Tresor 
0,8-

11,2 
63,77 0,75 

14,4-

50,8 
41,25 0,74 

17,7-

57,8 
34,92 0,88 

Даная/Фаетон 
1,1-

10,7 
80,17 0,97 

7,4- 

37,0 
49,65 0,78 

20,4-

48,0 
23,69 0,65 

Фаетон/СМ 158 
0,5- 

6,9 
93,66 0,85 

6,8- 

23,8 
34,83 0,68 

15,4-

58,7 
43,24 0,85 

Юг 40/Banana 
2,8-

22,3 
57,92 0,96 

11,8-

45,2 
39,26 0,78 

21,4-

57,1 
26,71 0,84 

BY 5823/Альтаїр 
1,3- 

8,6 
53,15 0,74 

7,8- 

20,4 
31,80 0,95 

15,2-

47,0 
31,59 0,83 

1814(2)90/КС 9 
2,2- 

7,3 
40,58 0,58 

16,3-

59,2 
34,42 0,99 

16,4-

56,7 
27,82 0,96 

 

коефіцієнта варіації в більшості гібридних популяцій F3-F5. Так, в F3 значення 

цього показника мінливості коливалися від 40,58 до 93,66%, в F4 – від 23,59 

до 59,24%, в F5 – 23,69-43,24%. 

В основної більшості вивчених гібридів F3 коефіцієнт успадковуваності 

маси бобів з рослини був високим – Н
2
=0,74-0,99. Лише в Юг 40/Аркадія 

одеська він був низьким – 0,23, а в Юг 40/Lambert та 1814(2)90/КС 9 – 

середнім і становив Н
2
=0,50 і Н

2
=0,58 відповідно. Переважна більшість 

проаналізованих популяцій F4 мали високий коефіцієнт успадковуваності – 

0,68-0,99, винятком стали лише Юг 40/Фаетон і Юг 40/Аркадія одеська, у 
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яких цей показник був низьким – 0,28 і 0,43 відповідно. Майже в усіх 

гібридних комбінацій F5 сої відмічено високий коефіцієнт успадковуваності – 

Н
2
=0,69-0,96. Середнім він був лише в Юг 40/Tresor, Витязь 50/Banana і 

Даная/Фаетон – 0,54; 0,50 і 0,65 відповідно.  

Значна мінливість маси бобів з рослини, що прослідковувалася в 

більшості гібридних популяцій з F3 до F5, високі значення коефіцієнта 

успадковуваності (Н
2
) та успадкування (hp) ознаки в основному за типом 

гетерозису дозволяють прогнозувати ефективність доборів за масою бобів з 

рослини у гібридів F3-F5. 

 

3.8. Кількість насінин з рослини 

 

 Селекція на продуктивність ведеться в основному з метою отримання 

максимальної кількості високоякісної продукції з одиниці площі при 

рентабельних затратах засобів. 

Насіннєва продуктивність рослин – найбільш варіабельна ознака сої. 

Лише 19 % величини фенотипового прояву цієї ознаки залежить від сортових 

особливостей, решта визначається зовнішніми факторами і величиною 

фенотипового прояву інших ознак [113]. 

Більшу кількість насінин на одній рослині (табл. 3.15), порівняно із 

батьківськими формами сформували комбінації Юг 40/Tresor (на 87,3 і 

84,7%), Витязь 50/Banana (на 125,0 і 45,4%) ), Даная/Фаетон (на 31,7 і 56,4%), 

Фаетон/СМ 158 (на 26,7 і 16,4%), Юг 40/Banana (на 82,2 і 51,2%) та BY 

5823/Альтаїр (на 4,2 і 20,0%). Юг 40/Фаетон, Юг 40/Lambert і 

Діона/1052(5)96 перевищили лише материнські форми – на 4,1; 6,9 і 22,6% 

відповідно. Гібрид Юг 40/Аркадія одеська, навпаки, був на 22,6% кращим 

ба тьківської форми. А Ізумрудна/Tresor і 1814(2)90/КС 9 сформували 

однакову зі своєю материнською формою кількість насінин з рослини. 

Більшість гібридних популяцій F4 перевищили обидві свої батьківські 

форми, зокрема Юг 40/Lambert – на 39,0 і 7,1%, Витязь 50/Banana – на 47,6 і  
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Таблиця 3.15  

 Успадкування кількості насінин з рослини (шт.) гібридами F3 -F5 сої 

(2007-2009 рр.) 

Гібриди та їх батьки 
F3 F4 F5 

± hp ± hp ± hp 

Юг 40 36,2±1,6  92,9±11,5  78,1±4,8  

Юг 40/Tresor 67,8±12,2 1,35 92,8±6,8 0,76 89,0±4,6 0,02 

Tresor 36,7±8,3  121,7±7,2  99,5±6,7  

Юг 40 36,2±1,6  120,1±13,0  75,5±5,3  

Юг 40/Фаетон 37,7±6,8 -0,86 107,7±9,2 -4,30 109,7±5,7 2,51 

Фаетон 57,30±8,0  127,6±14,5  95,0±7,4  

Юг 40 34,7±8,1  120,1±13,0  65,6±5,8  

Юг 40/Lambert 37,1±7,1 -0,43 167,0±15,1 1,62 150,1±8,1 44,69 

Lambert 57,0±5,0  155,9±12,5  69,3±3,7  

Юг 40 43,1±6,9  91,5±7,6  54,9±5,4  

Юг 40/Аркадія 

одеська 
35,2±10,1 -0,63 112,0±5,3 -0,43 108,0±6,3 32,17 

Аркадія одеська 28,7±5,8  163,6±11,1  58,1±4,3  

Витязь 50 23,2±4,3  77,1±4,5  100,8±7,8  

Витязь 50/Banana 52,2±4,7 4,85 113,8±6,5 49,89 112,3±5,4 2,09 

Banana 35,9±1,5  75,6±6,2  79,7±4,5  

Діона 17,7±0,6  53,2±6,8  26,0±2,0  

Діона/1052(5)96 21,7±4,3 -0,28 81,2±4,7 558,20 82,3±4,5 1,86 

1052(5)96 44,6±5,1  53,3±2,2  65,4±3,7  

Ізумрудна 24,1±1,1  110,3±4,4  73,0±8,6  

Ізумрудна/Tresor 24,1±3,0 0,55 109,9±9,7 0,93 133,9±9,4 5,65 

Tresor 33,3±5,9  100,0±14,9  91,3±6,6  

Даная 12,0±0,4  66,5±5,7  54,7±6,5  

Даная/Фаетон 15,8±2,0 5,58 81,0±7,1 3,26 135,5±6,6 5,79 

Фаетон 10,1±1,1  73,3±4,7  78,5±6,2  

Фаетон/СМ 158 12,8±2,3 5,62 87,7±6,5 17,00 126,2±12,6 4,39 

СМ 158 11,0±1,2  74,9±4,1  96,2±8,0  

Юг 40 29,8±1,1  69,4±6,9  54,5±4,2  

Юг 40/Banana 54,3±6,5 7,34 126,3±10,6 17,35 155,5±9,0 7,02 

Banana 35,9±1,5  75,6±6,2  79,7±4,5  

BY 5823 33,4±1,5  90,1±0,9  157,8±4,2  

BY 5823/Альтаїр 34,8±3,5 1,66 83,7±5,2 0,63 140,6±7,6 0,25 

Альтаїр 29,0±1,2  55,3±2,5  111,8±9,2  

1814(2)90 31,7±1,0  165,9±3,0  108,3±3,4  

1814(2)90/КС 9 31,8±3,9 -0,49 203,2±14,8 61,23 164,8±6,7 5,97 

КС 9 33,2±4,9  167,1±3,6  124,5±2,6  

х
Sх х х

S
х

Sх
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50,5%, Діона/1052(5)96 – на 52,6 і 52,3%, Даная/Фаетон – на 21,8 і 10,5%, 

Фаетон/СМ 158 – на 19,6 і 17,1%, Юг 40/Banana – на 82,0 і 67,1% та 

1814(2)90/КС 9 – на 22,5 і 21,6%. Комбінація Юг 40/Аркадія одеська на 

22,4% перевищила материнську форму. Гібридні комбінації Ізумрудна/Tresor 

і BY 5823/Альтаїр на 9,9 і 51,3% відповідно перевищили свої ба тьківські 

форми. 

В F5 більшість досліджуваних гібридів за кількістю насінин з рослини 

перевищили обох батьків: Юг 40/Фаетон (на 45,3 і 15,5%), Юг 40/Lambert 

(на128,8 і 116,6%), Юг 40/Аркадія одеська (на 96,7 і 85,9%), Витязь 50/Banana 

(на 11,4 і 40,9%), Діона/1052(5)96 (на 216,5 і 25,8%), Ізумрудна/Tresor (на 83,4 

і 46,6%), Даная/Фаетон (на 147,7 і 72,6%), Фаетон/СМ 158 (на 60,8 і 31,2), Юг 

40/Bananа (на 185,3 і 95,6%), 1814(2)90/КС 9 (на 52,2 і 32,4%). Юг 40/Tresor 

мав на 13,9% більшу кількість насінин на рослині у порівнянні з 

материнською формою, а BY 5823/Альтаїр – на 25,8% перевищив батька.  

Як показує ступінь домінантності, за кількістю насінин з рослини в 

шести з дванадцяти досліджуваних гібридних популяцій F3 спостерігався 

гетерозис (hp>1). У комбінації Ізумрудна/Tresor успадкування відбувалося за 

типом часткового позитивного домінування. У гібридів F3 Юг 40/Фаетон, Юг 

40/Lambert, Юг 40/Аркадія одеська, Діона/1052(5)96 та 1814(2)90/КС 9 – за 

типом часткового негативного домінування. В F4 за кількістю насінин з 

рослини в більшості гібридів зафіксовано гетерозис. У комбінацій Юг 

40/Tresor, Ізумрудна/Tresor і BY 5823/Альтаїр успадкування проходило за 

типом часткового позитивного домінування, в Юг 40/Аркадія одеська – за 

типом часткового негативного домінування, в Юг 40/Фаетон спостерігалася 

депресія. В F5 лише в гібридів Юг 40/Tresor і BY 5823/Альтаїр успадкування 

ознаки було за типом часткового позитивного домінування, у решти гібридів 

відмічено гетерозис. 

В F3 найбільший розмах варіювання кількості насінин з рослини (табл. 

3.16) спостерігався в комбінацій Юг 40/Tresor – 264 і Юг 40/Lambert – 209 

насінин. Гібридні популяції Фаетон/СМ 158, 1814(2)90/КС 9, Даная/Фаетон, 



 

 

86 

Таблиця 3.16 

Мінливість кількості насінин з рослини (шт.) у гібридів F3 -F5 сої      

(2007-2009 рр.) 

Гібриди 

F3 F4 F5 

min-

max 
V,% H

2 
min-max V,% H

2 min-

max 
V,% H

2
 

Юг 40/Tresor 
13,0-

277,0 
63,83 0,93 

47,0-

213,0 
46,55 0,56 

61,0-

130,0 
23,07 0,24 

Юг 40/Фаетон 
13,0-

120,0 
58,76 0,74 

47,0-

244,0 
46,56 0,25 

58,0-

216,0 
32,93 0,70 

Юг 40/Lambert 
10,0-

219,0 
76,31 0,64 

64,0-

470,0 
57,09 0,82 

80,0-

318,0 
34,10 0,92 

Юг 40/Аркадія 

одеська 

10,0-

99,0 
55,06 0,10 

74,0-

225,0 
29,76 0,24 

58,0-

255,0 
36,93 0,85 

Витязь 50/ 

Banana 

15,0-

97,0 
40,51 0,90 

54,0-

195,0 
31,08 0,78 

71,0-

197,0 
27,41 0,63 

Діона/1052(5)96 
10,0-

70,0 
55,46 0,84 

46,0-

165,0 
32,56 0,78 

41,0-

156,0 
32,33 0,90 

Ізумрудна/Tresor 
6,0- 

45,0 
53,14 0,61 

65,0-

233,0 
39,65 0,65 

76,0-

229,0 
31,27 0,67 

Даная/Фаетон 
8,0- 

45,0 
56,45 0,95 

39,0-

196,0 
48,25 0,82 

82,0-

206,0 
21,89 0,54 

Фаетон/СМ 158 
5,0- 

34,0 
70,57 0,85 

45,0-

151,0 
33,11 0,77 

78,0-

292,0 
44,68 0,84 

Юг 40/Banana 
17,0-

129,0 
53,90 0,98 

65,0-

230,0 
37,41 0,81 

97,0-

252,0 
25,81 0,88 

BY 

5823/Альтаїр 

16,0-

61,0 
45,29 0,93 

49,0-

133,0 
27,57 0,96 

86,0-

229,0 
29,64 0,78 

1814(2)90/КС 9 
16,0-

51,0 
38,85 0,75 

101,0-

340,0 
36,32 0,98 

81,0-

241,0 
25,61 0,95 

 

Ізумрудна/Tresor і BY 5823/Альтаїр мали розмах варіювання в межах 29-45 

насінин. У решти гібридів він коливався від 60 до 112 насінин. В F4 

найбільший розмах варіювання середніх показників даної ознаки 

спостерігався в популяції Юг 40/Lambert – 406, найменший – у                     

BY 5823/Альтаїр – 84, Фаетон/СМ 158 – 106 і Діона/1052(5)96 – 119 зерен. У 

решти гібридів він коливався в межах від 141 до 239 зерен. В F5 найменше 

варіювання даної ознаки відмічено у Юг 40/Tresor – 69 насінин. У решти 

гібридів розмах варіації був дуже великим і коливався в межах 115-238 

насінини. 

Коефіцієнт варіації кількості насінин з рослини в усіх проаналізованих 



 

 

87 

популяцій F3 був значний 38,85- 76,31%. Значну фенотипову мінливість 

кількості насінин з рослини в F4 доводять високі значення коефіцієнта 

варіації – 27,57-57,09%. Значна мінливість кількості насінин з рослини 

зберігається до F5, коефіцієнт варіації в цьому поколінні гібридів становив 

21,89-44,68%. 

Майже всі гібридні комбінації F3 показали високі значення коефіцієнта 

успадковуваності кількості насінин з однієї рослини 0,74-0,98. Середній 

коефіцієнт успадковуваності мали Ізумрудна/Tresor (0,61) і Юг 40/Lambert 

(0,64); у комбінації Юг 40/Аркадія одеська він був низьким 0,10. В F4 

більшість гібридних популяцій мали високі коефіцієнти успадковуваності 

ознаки – 0,77-0,98. Лише у гібридів Юг 40/Tresor, Ізумрудна/Tresor він мав 

середні значення – 0,56 і 0,65 відповідно, а в гібридів Юг 40/Аркадія одеська 

і Юг 40/Фаетон – низькі 0,24 і 0,25 відповідно. Більшість досліджуваних 

комбінацій гібридів F5 мали високий коефіцієнт успадковуваності 0,70-0,95. 

Лише в Юг 40/Tresor він був низьким 0,24, а у Витязь 50/Banana, 

Ізумрудна/Tresor і Даная/Фаетон – середнім 0,63; 0,67 і 0,54 відповідно. 

Значну мінливість ознаки «кількість насінин з рослини» доводять 

високі значення коефіцієнтів варіації і високий розмах варіювання,що 

зберігалися у гібридних популяцій до F5. Беручи до уваги високу мінливість, 

високі значення коефіцієнтів успадковуваності і гетерозис за даною ознакою 

в більшості гібридів F3-F5, можна передбачити, що добір за кількістю насінин 

у цих популяціях буде ефективним. 

 

3.9. Маса насіння з рослини 

 

За масою насіння на одну рослину (г) можна виділити 9 груп: 

виключно високопродуктивні (більше 33), дуже високопродуктивні (22-25,9) 

вище середньопродуктивні (18-21,9), середньопродуктивні (14-17,9), 

малопродуктивні (10-13,9), дуже малопродуктивні (6-9,9) і виключно 

малопродуктивні (менше 6) форми сої [113]. 
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За масою насіння з рослини гібридна комбінація F3 сої Юг 40/Tresor 

була дуже малопродуктивною – 6,8 г, а решта комбінацій – виключно 

малопродуктивними – 1,2-5,8 г (табл. 3.17). 

Серед вивчених комбінацій F3 за ознакою "маса насіння з рослини" 

кращими за обох батьків виявилися Юг 40/Tresor – на 65,8 і 119,3%, Витязь 

50/Banana – на 163,6 і 52,6% та Юг 40/Banana – на 78,1 і 50,0%. Комбінація 

Діона/1052(5)96 перевищила тільки материнську форму на 35,7%. Гібриди 

Юг 40/Аркадія одеська і Даная/Фаетон, навпаки, перевищили тільки свого 

батька на 42,3 і 16,7% відповідно. Ізумрудна/Tresor і Юг 40/Lambert 

сформували масу насіння з рослини на рівні своїх материнських форм, а 

Фаетон/СМ 158 і 1814(2)90/КС 9 – на рівні з обома вихідними формами. 

За масою насіння з рослини серед усіх популяцій F4 дуже 

високопродуктивною виявилася 1814(2)90/КС 9 – 23,5 г, продуктивною – Юг 

40/Lambert – 24,0 г, малопродуктивними були комбінації Юг 40/Tresor – 12,5 

г, Діона/1052(5)96 – 10,0 г і Даная/Фаетон – 10,3 г, дуже малопродуктивними 

виявилися популяції Фаетон/СМ 158 – 9,5 г та BY 5823/Альтаїр – 9,0 г, решта 

комбінацій були середньопродуктивними з масою насіння з рослини 14,7-

16,0 г. 

Гібридами F4, що перевищили обидві батьківські форми за масою 

насіння з рослини, були Юг 40/Lambert – на 48,1 і 3,4%, Витязь 50/Banana – 

на 58,4 і 27,0%, Діона/1052(5)96 – на 42,8 і 53,8%, Юг 40/Banana – на 68,2 і 

17,5% та 1814(2)90/КС 9 – на 30,5 і 29,8%. Комбінації Юг 40/Tresor і Юг 

40/Аркадія одеська перевищили лише материнську форму на 5,0 і 22,75% 

відповідно. Гібридні комбінації Ізумрудна/Tresor, Даная/Фаетон і BY 

5823/Альтаїр, навпаки, на 29,3 6,71 і 45,62% відповідно перевищили 

ба тьківську форму. 

Серед проаналізованих гібридів F5 за масою насіння з рослини як дуже 

високопродуктивні виділилися Юг 40/Lambert – 23,5 г, Даная/Фаетон – 22,3 г, 

Юг 40/Banana – 23,4 г та 1814(2)90/КС 9 – 23,7 г; як вище 

середньопродуктивні: Ізумрудна/Tresor – 21,0 г, Фаетон/СМ 158 – 18,2 г та 
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Таблиця 3.17  

Успадкування маси насіння з рослини (г) гібридами F3 -F5 сої             

(2007-2009 рр.) 

Гібриди та їх батьки 
F3 F4 F5 

± hp ± hp ± hp 

Юг 40 4,1±0,2  11,9±1,8  11,3±0,8  

Юг 40/Tresor 6,8±1,3 5,81 12,5±1,0 3,64 11,7±0,4 -0,58 

Tresor 3,1±0,6  13,1±0,7  13,1±0,9  

Юг 40 4,1±0,2  16,2±1,9  11,4±0,8  

Юг 40/Фаетон 3,4±0,6 -1,94 15,3±1,3 -2,18 14,5±0,8 9,25 

Фаетон 5,5±0,8  17,8±1,9  12,0±0,9  

Юг 40 3,7±0,8  16,2±1,9  10,4±1,0  

Юг 40/Lambert 3,7±0,8 -0,67 24,0±2,4 1,21 23,5±1,1 93,55 

Lambert 7,7±0,9  23,2±2,0  10,1±0,5  

Юг 40 3,8±0,7  12,2±1,1  7,9±0,9  

Юг 40/Аркадія 

одеська 
3,7±0,6 0,24 15,0±0,9 -0,60 14,7±0,9 14,75 

Аркадія одеська 2,6±0,6  26,0±1,6  8,8±0,9  

Витязь 50 2,2±0,4  10,1±0,6  15,3±1,2  

Витязь 50/Banana 5,8±0,7 4,69 16,0±1,0 3,67 16,5±0,8 1,71 

Banana 3,8±0,2  12,6±1,0  11,7±0,8  

Діона 1,4±0,1  7,0±0,9  3,8±0,3  

Діона/1052(5)96 1,9±0,2 -0,35 10,0±0,6 12,84 12,8±0,7 1,70 

1052(5)96 5,7±1,1  6,5±0,3  10,5±0,5  

Ізумрудна 2,4±0,1  15,6±0,7  10,6±1,2  

Ізумрудна/Tresor 2,4±0,3 1,64 15,9±1,5 1,23 21,0±1,6 7,55 

Tresor 2,9±0,5  12,3±1,8  13,1±0,9  

Даная 1,4±0,1  11,2±0,9  9,0±1,0  

Даная/Фаетон 1,4±0,2 1,00 10,3±1,0 -0,14 22,3±1,2 15,47 

Фаетон 1,2±0,3  9,7±0,6  10,6±0,9  

Фаетон/СМ 158 1,2±0,3 2,50 9,5±0,8 -8,80 18,2±1,8 10,35 

СМ 158 1,2±0,1  9,7±0,6  11,9±1,1  

Юг 40 3,2±0,1  8,8±0,9  7,8±0,7  

Юг 40/Banana 5,7±0,7 7,64 14,8±1,3 2,16 23,4±1,4 6,93 

Banana 3,8±0,2  12,6±12,6  11,7±0,8  

BY 5823 3,5±0,2  9,4±0,2  20,6±0,6  

BY 5823/Альтаїр 3,0±0,3 -1,45 9,0±0,6 0,74 19,1±1,1 0,32 

Альтаїр 3,1±0,2  6,2±0,4  16,1±1,1  

1814(2)90 2,8±0,1  18,0±0,4  14,0±0,4  

1814(2)90/КС 9 2,8±0,3 1,00 23,5±1,6 70,53 23,7±1,0 12,40 

КС 9 2,8±0,4  18,1±0,3  15,5±0,4  

х
Sх х х

S
х

Sх
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BY 5823/Альтаїр – 19,1 г; як середньопродуктивні: Юг 40/Фаетон – 14,5 г, 

Юг 40/Аркадія одеська – 14,7 г, Витязь 50/Banana – 16,5 г; як 

малопродуктивні: Юг 40/Tresor – 11,7 г і Діона/1052(5)96 – 12,8 г. 

Всі вивчені комбінації гібридів F5 відзначилися перевищенням хоча б 

однієї зі своїх вихідних форм. Більшість із них перевищили обох батьків: Юг 

40/Фаетон – на 27,2 і 20,8%, Юг 40/Lambert – на 126,0 і 132,7%, Юг 

40/Аркадія одеська – на 86,1 і 67,0%, Витязь 50/Banana – на 7,8 і 41,0%, 

Діона/1052(5)96 – на 236,8 і 21,9%, Ізумрудна/Tresor – на 98,1 і 60,3%, 

Даная/Фаетон – на 147,8 і 110,4%, Фаетон/СМ 158 – на 71,7 і 52,9%,              

Юг 40/Banana – на 200,0 і 100,0%), 1814(2)90/КС 9 – на 69,3 і 52,9%. Гібридна 

комбінація Юг 40/Tresor на 3,5% перевищила свою материнську форму, а  

BY 5823/Альтаїр на 18,6% – ба тьківську. 

В F3 успадкування маси насіння з рослини відбувалося за типом 

гетерозису, повного позитивного домінування, часткового позитивного 

домінування, часткового негативного домінування і депресії. В F4 у 

більшості популяцій за даною ознакою відмічено гетерозис, у комбінації BY 

5823/Альтаїр успадкування проходило за типом часткового позитивного 

домінування, у Юг 40/Аркадія одеська і Даная/Фаетон – за типом часткового 

негативного домінування, у Юг 40/Фаетон і Фаетон/СМ 158 – за типом 

депресії. В F5 майже в усіх комбінацій за масою насіння з рослини виявлено 

гетерозис, тільки в гібридів Юг 40/Tresor ця ознака успадкувалася за типом 

частково негативного домінування, а у BY 5823/Альтаїр – за типом частково 

позитивного домінування. 

Серед усіх комбінацій F3 Юг 40/Lambert і Юг 40/Tresor за масою 

насіння з рослини (табл. 3.18) мали найбільший розмах варіювання – 22,8 і 

26,5 г відповідно, у решти гібридів цей показник мінливості був у межах від 

2,9 до 11,0 г. В F4 у гібрида Юг 40/Lambert розмах варіювання цієї ознаки був 

найвищим – 67,3 г. У гібридних комбінацій F4 BY 5823/Альтаїр, Фаетон/   

СМ 158, Діона/1052(5)96 і Даная/Фаетон – знаходився в межах від 8,7 до 19,8 

г; у решти гібридів F4 – від 22,8 до 30,2 г. В F5 найменший розмах варіювання  
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Таблиця 3.18 

Мінливість маси насіння з рослини (г) у гібридів F3 -F5 сої (2007-2009 рр.) 

Гібриди 

F3 F4 F5 

min-

max 
V,% H

2 
min-max V,% H

2 min-

max 
V,% H

2
 

Юг 40/Tresor 
1,0-

27,5 
68,47 0,95 5,7-30,3 52,36 0,71 

7,1- 

14,8 
17,23 0,0 

Юг 40/Фаетон 
1,4- 

9,5 
56,81 0,67 6,3-34,8 47,64 0,31 

7,8- 

28,1 
33,09 0,69 

Юг 40/Lambert 
0,8-

23,6 
82,67 0,42 9,9-77,2 64,32 0,84 

11,9-

42,6 
30,44 0,89 

Юг 40/Аркадія 

одеська 

0,9-

11,5 
59,56 0,26 10,0-34,9 36,47 0,40 

6,6- 

31,6 
37,16 0,75 

Витязь50/ 

Banana 

2,0-

13,0 
50,45 0,93 7,9-34,9 34,94 0,80 

10,4-

27,6 
26,40 0,50 

Діона/1052(5)96 
0,7- 

5,7 
60,59 0,74 4,6-19,5 36,45 0,79 

7,0- 

23,4 
31,36 0,89 

Ізумрудна/Tresor 
0,5- 

5,4 
60,23 0,73 9,1-33,5 41,28 0,69 

12,1-

37,7 
34,85 0,80 

Даная/Фаетон 
0,6- 

4,8 
74,08 0,90 5,0-24,8 52,59 0,81 

14,8-

33,8 
23,44 0,69 

Фаетон/СМ 158 
0,3- 

4,6 
94,66 0,78 4,1-16,5 35,80 0,70 

10,9-

40,3 
43,59 0,84 

Юг 40/Banana 
1,8-

12,8 
54,52 0,99 7,5-30,3 40,02 0,73 

14,9-

39,8 
27,02 0,87 

BY 

5823/Альтаїр 

0,7- 

5,9 
51,62 0,79 5,2-13,9 31,51 0,92 

10,9-

33,0 
31,34 0,81 

1814(2)90/КС 9 
1,3- 

4,3 
38,25 0,80 10,5-38,0 34,32 0,98 

10,3-

38,1 
28,01 0,97 

 

спостерігався у популяції Юг 40/Tresor 7,6 г. У решти гібридів F5 знаходився 

в межах від 16,3 до 30,7 г. 

Коефіцієнт варіації даної ознаки був високим у всіх проаналізованих 

гібридів F3 – в межах від 38,25 до 94,66%. В F4 цей показник залишався 

значним, у гібридних популяцій Юг 40/Tresor, Даная/Фаетон і Юг 40/Lambert 

він коливався від 52,36 до 64,32%, у решти гібридів – від 31,51 до 47,64%. У 

більшості комбінацій F5 коефіцієнт варіації маси насіння з рослини 

залишався значним і становив 23,44-43,59%, лише в комбінації Юг 40/Tresor 

він мав середнє значення – 17,23%. 

В F3 коефіцієнт успадковуваності маси насіння з однієї рослини в 

більшості гібридів мав високі значення – 0,67-0,99, лише в комбінацій        
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Юг 40/Lambert і Юг 40/Аркадія одеська він був низький– 0,42 і 0,26 

відповідно. В F4 коефіцієнт успадковуваності в основному мав високі 

значення – 0,69-0,98, виняток склали лише два гібриди з низькими 

значеннями цього показника: Юг 40/Фаетон – 0,31 і Юг 40/Аркадія одеська – 

0,40. В F5 коефіцієнт успадковуваності ознаки «маса насіння з рослини» в 

більшості вивчених гібридів мав високі значення 0,69-0,97. 

Як і всі ознаки продуктивності, маса насіння з рослини є дуже 

фенотипово мінливою, про що свідчать отримані нами високі значення 

коефіцієнта варіації, великий розмах варіювання. Подальші добори за даною 

ознакою можуть бути перспективними, оскільки коефіцієнти 

успадковуваності в більшості вивчених гібридів з F3 до F5 були високими, а 

за ступенем домінантності в більшості гібридів F3-F5 виявлено гетерозис. 

 

3.10. Маса 1000 насінин 

 

Маса 1000 насінин – один з важливих показників, який визначає 

продуктивність сорту. За даними багатьох авторів [6, 108, 116] , ця ознака 

мало змінюється за різних умов вирощування і на 75-80 % спричинена 

генотипом сорту. Селекція на збільшення крупності насіння має ряд 

труднощів, що зумовлює необхідність дослідження генетики цієї ознаки. 

За спостереженнями А. А. Тєлєуца [117] в Молдавії висока насіннєва 

продуктивність середньостиглих сортів сої, що відзначаються раннім 

цвітінням переважно зумовлена числом бобів на рослині; у середньостиглих 

із середнім строком цвітіння – числом насіння в бобі, масою 1000 зерен і 

ківлькістю бобів на рослині; у середньостиглих з пізнім цвітінням, переважно 

масою 1000 насінин. 

Маса 1000 насінин на 80-90 % визначається генетичними 

особливостями сорту. Ця ознака успадковується відносно стало і позитивно 

корелює з врожайністю сорту [118]. 

Згідно 9-бальної шкали Широкого уніфікованого класифікатора [96] 
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маса 1000 насінин < 40 г – дуже низька (1 бал), 40-70 – дуже низька (2 бали), 

71-100 – низька (3 бали), 101-130 – низька (4 бали), 131-160 – середня (5 

балів), 161-190 – середня (6 балів), 191-220 – висока (7 балів), 221-250 – 

висока (8 балів), > 250 – дуже висока (9 балів). 

З усіх проаналізованих гібридів F3 сої (табл. 3.19) середню масу 1000 

насінин мали лише Юг 40/Аркадія одеська і Витязь 50/Banana – 134,5 і 133,9 

г відповідно, решта гібридів – низьку – 92,1-128,2 г.  

Комбінаціями F3, що за даною ознакою перевищили обидві вихідні 

форми, виявилися Юг 40/Tresor (на11,4 і 13,8%), Юг 40/Аркадія одеська (на 

34,8 і 19,2%), Витязь 50/Banana (на 11,1 і 26,2%), Ізумрудна/Tresor (на 24,1 і 

17,4%) та Юг 40/Banana (на 10,5 і 20,8%). Гібридні популяції Діона/1052(5)96 

і 1814(2)90/КС 9 мали на 23,32 і 13,8% відповідно більшу масу 1000 насінин, 

ніж їхні материнські форми.  

Гібриди F4 BY 5823/Альтаїр, Фаетон/СМ 158, Юг 40/Banana, 

1814(2)90/КС 9, Діона/1052(5)96 і Даная/Фаетон за 9-бальною шкалою мали 

низьку масу 1000 насінин – 106,3-126,4 г, решта гібридів – середню – 133,3-

154,9 г. 

З усіх проаналізованих комбінацій F4 більшу, ніж в обох батьківських 

форм масу 1000 насінин мали комбінації: Юг 40/Tresor – на 4,8 і 22,1%,      

Юг 40/Фаетон – на 6,5 і 1,3%, Ізумрудна/Tresor – на 2,5 і 17,5 та1814(2)90/КС 

9 – на 7,9 і 7,6%. Гібриди Юг 40/Lambert, Витязь 50/Banana і BY 5823/Альтаїр 

перевищили лише материнські форми на 6,8; 6,8 і 2,0% відповідно.  

В F5 всі досліджувані гібридні комбінації мали середню масу 1000 

насінин – 132,8-164,7 г. 

Кращими за обидві вихідні форми були такі гібриди F5: 

Ізумрудна/Tresor (на 6,3 і 8,6%), Фаетон/СМ 158 (на 7,4 і 17,0%),                 

Юг 40/Banana (на 5,5 і 2,7%) та 1814(2)90/КС 9 (на 10,8 і 15,7%). Гібриди 

Діона/1052(5)96 і BY 5823/Альтаїр на 7,3 і 4,4% відповідно перевищили лише 

свої материнські форми. А Юг 40/Фаетон, Юг 40/Lambert і Даная/Фаетон на 

4,1; 8,0 і 22,0% відповідно мали більшу масу 1000 насінин, ніж їхні  
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Таблиця 3.19  

 Успадкування маси 1000 насінин (г) гібридами F3 -F5 сої (2007-2009 рр.) 

Гібриди та їх батьки 
F3 F4 F5 

± hp ± hp ± hp 

Юг 40 110,8±1,6  126,3±3,7  144,6±3,1  

Юг 40/Tresor 123,4±5,6 12,27 132,4±2,1 4,21 133,7±3,5 -1,24 

Tresor 108,4±9,7  108,4±2,9  134,8±2,1  

Юг 40 110,8±1,6  133,4±1,8  152,9±6,5  

Юг 40/Фаетон 112,0±4,6 -0,91 142,1±3,1 1,52 132,8±1,7 -0,59 

Фаетон 138,5±4,2  140,3±3,4  127,6±4,6  

Юг 40 124,7±3,6  133,4±1,8  157,6±5,9  

Юг 40/Lambert 121,7±5,2 -0,13 142,5±3,3 0,19 158,0±2,4 1,07 

Lambert 154,4±4,3  148,7±2,6  146,3±1,5  

Юг 40 99,8±4,2  133,3±3,5  143,7±2,4  

Юг 40/Аркадія 

одеська 
134,5±4,9 3,69 133,3±2,5 -0,99 136,5±2,5 -3,24 

Аркадія одеська 112,8±3,5  159,5±3,6  150,1±7,0  

Витязь 50 120,5±12,0  131,5±4,7  151,8±3,7  

Витязь 50/Banana 133,9±6,0 2,40 140,4±2,6 -0,49 148,2±2,1 -0,39 

Banana 106,1±3,8  166,7±1,1  146,6±3,2  

Діона 81,3±1,0  130,7±2,2  145,8±3,6  

Діона/1052(5)96 100,2±3,6 -0,15 122,7±2,4 -0,69 156,4±2,4 0,36 

1052(5)96 162,1±20,5  121,2±2,4  161,4±4,6  

Ізумрудна 102,0±4,9  140,8±2,2  146,9±3,7  

Ізумрудна/Tresor 126,6±6,0 1,33 144,4±2,5 1,40 156,1±2,6 6,71 

Tresor 107,8±9,7  122,9±2,9  143,7±3,5  

Даная 115,0±3,7  168,8±2,1  166,0±5,4  

Даная/Фаетон 92,3±5,6 -4,37 126,4±2,6 -1,32 164,7±1,9 0,92 

Фаетон 126,4±6,5  132,2±1,5  135,0±4,0  

Фаетон/СМ 158 107,2±8,3 -1,25 107,9±2,7 -19,79 145,0±2,1 2,78 

СМ 158 111,0±6,4  129,9±2,2  123,9±4,0  

Юг 40 116,0±1,3  126,3±1,8  142,6±5,1  

Юг 40/Banana 128,2±5,3 3,33 116,9±1,6 -1,47 150,5±2,4 3,01 

Banana 106,1±3,8  166,7±1,1  146,6±3,2  

BY 5823 105,1±5,2  104,2±1,4  130,5±1,6  

BY 5823/Альтаїр 92,1±5,3 -38,09 106,3±2,3 -0,39 136,3±3,1 -0,24 

Альтаїр 105,8±6,0  111,1±3,3  145,6±2,5  

1814(2)90 89,9±1,2  108,3±1,3  129,9±1,0  

1814(2)90/КС 9 102,3±5,2 1,20 116,9±2,9 58,16 144,0±2,4 6,20 

КС 9 100,9±3,5  108,6±1,0  124,5±1,0  

х х х
S

х
Sхх

S
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ба тьківські форми. 

В F3 у шести з дванадцяти досліджуваних гібридних популяцій за 

масою 1000 насінин спостерігався гетерозис, у гібридів Юг 40/Lambert і 

Діона/1052(5)96 успадкування проходило за типом часткового негативного 

домінування, у комбінацій Юг 40/Фаетон, Даная/Фаетон, Фаетон/СМ 158 і 

BY 5823/Альтаїр за цією ознакою відмічено депресію. В F4 у більшості 

популяцій успадкування маси 1000 насінин було за типом часткового 

негативного домінування і депресії, у гібридів Юг 40/Tresor, Юг 40/Фаетон, 

Ізумрудна/Tresor і 1814(2)90/КС 9 виявлено гетерозис, у комбінації              

Юг 40/Lambert ознака успадкувалася за типом часткового позитивного 

домінування. У семи з дванадцяти гібридних популяцій F5 успадкування 

маси 1000 насінин відбувалося за типом гетерозису і частково позитивного 

домінування, у гібридів Юг 40/Фаетон, Витязь 50/Banana і BY 5823/Альтаїр – 

за типом частково негативного домінування, у комбінацій Юг 40/Tresor і Юг 

40/Аркадія одеська за цією ознакою спостерігалася депресія. 

Серед усіх гібридних популяції F3 розмах варіювання маси 1000 

насінин (табл. 3.20) був найбільшим у Юг 40/Lambert – 127,1 г, найменшим – 

у 1814(2)90/КС 9 – 57,7 г, у решти гібридів F3 – в межах 74,1-113,5 г. 

В F4 найбільший розмах варіювання середніх значень маси 1000 

насінин був у гібридної комбінації Юг 40/Tresor – 212,1 г, найменший – у  

Юг 40/Banana – 23,5 г і BY 5823/Альтаїр – 32,9 г. У решти гібридів F4 розмах 

варіювання знаходився в межах від 45,9 до 84,3 г. З усіх досліджуваних 

гібридів F5 найбільший розмах варіювання середніх значень маси 1000 

насінин був у Діона/1052(5)96, Юг 40/Lambert, 1814(2)90/КС 9, Юг 

40/Аркадія одеська та BY 5823/Альтаїр і знаходився в межах 63,0-86,3 г. У 

решти вивчених комбінацій гібридів F5 він коливався від 31,4 до 53,1 г. 

В F3 коефіцієнт варіації виявився значним у комбінацій 

Діона/1052(5)96, BY 5823/Альтаїр, Даная/Фаетон і Фаетон/СМ 158 – 21,22-

29,92%, у решти гібридів був середнім – від 13,47 до 20,28%. В F4 у 

комбінацій Юг 40/Banana, Ізумрудна/Tresor, BY 5823/Альтаїр, Юг 40/ 
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Таблиця 3.20 

Мінливість маси 1000 насінин (г) у гібридів F3 -F5 сої (2007-2009 рр.) 

Гібриди 
F3 F4 F5 

min-max V,% H
2 

min-max V,% H
2 

min-max V,% 

Юг 40/Tresor 
70,0-

169,8 
17,46 0,69 

112,9-

158,8 
10,10 0,40 

105,7-

158,8 
11,58 

Юг 40/Фаетон 
73,0-

164,0 
17,95 0,84 

114,9-

199,2 
11,85 0,78 

108,4-

161,1 
8,17 

Юг 40/Lambert 
40,0-

167,1 
17,01 0,74 

96,9- 

178,3 
14,51 0,89 

121,6-

186,8 
9,65 

Юг 40/Аркадія 

одеська 

96,0-

183,3 
13,47 0,62 

99,1- 

169,0 
11,75 0,48 

103,8-

176,1 
11,60 

Витязь 50/ 

Banana 

91,4-

179,2 
20,13 0,55 

121,3-

183,6 
10,10 0,73 

126,5-

174,6 
8,07 

Діона/1052(5)96 
60,0-

157,0 
21,22 0,69 

100,4-

153,0 
11,20 0,72 

119,2-

182,2 
9,23 

Ізумрудна/Tresor 
71,7-

160,8 
20,28 0,32 

119,9-

173,0 
7,78 0,49 

128,8-

172,2 
7,47 

Даная/Фаетон 
66,8-

176,7 
27,23 0,66 

97,4- 

160,9 
11,08 0,83 

149,1-

180,5 
5,21 

Фаетон/СМ 158 
36,7-

146,8 
29,92 0,64 

86,9- 

137,3 
11,30 0,78 

130,7-

164,3 
6,45 

Юг 40/Banana 
93,4-

167,6 
18,59 0,91 

108,2-

131,7 
6,28 0,61 

132,9-

168,9 
7,03 

BY 5823/Альтаїр 
63,3-

176,8 
25,67 0,44 

90,7- 

123,6 
9,58 0,56 

78,9-

165,2 
12,62 

1814(2)90/КС 9 
70,7-

128,4 
16,03 0,88 

92,3- 

143,4 
12,51 0,94 

104,2-

174,4 
10,44 

 

Tresor і Витязь 50/Banana коефіцієнт варіації був низьким – 6,28-10,10%, у 

решти досліджуваних гібридів F4 мав середні значення – 11,08-14,51%. 

Більшість гібридних комбінацій F5 мали низькі показники коефіцієнта 

варіації 5,21-9,65%, що вказує на зменшення фенотипової мінливості у прояві 

ознаки «маса 1000 зерен» в F5. У гібридів F5 1814(2)90/КС 9, Юг 40/Tresor, 

Юг 40/Аркадія одеська і BY 5823/Альтаїр коефіцієнт варіації мав середні 

(ближчі до низьких) значення 10,44-11,60%. 

Більшість гібридних популяцій F3 мали високий коефіцієнт 

успадковуваності маси 1000 насінин – 0,66-0,91. Середні значення цього 

показника мали гібриди Витязь 50/Banana, Юг 40/Аркадія одеська і 

Фаетон/СМ 158 – 0,55-0,64; низькі – Ізумрудна/Tresor і BY 5823/Альтаїр – 
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0,32 та 0,44 відповідно. Майже у всіх гібридів F4 значення коефіцієнта 

успадковуваності даної ознаки були високими – 0,72-0,96. Середній 

коефіцієнт успадковуваності мали комбінації F4 Юг 40/Аркадія одеська, 

Ізумрудна/Tresor, BY 5823/Альтаїр і Юг 40/Banana 0,48-0,61; низький – Юг 

40/Tresor – 0,40. 

Оскільки обчислені у гібридів F5 сої коефіцієнти варіації не були 

значними, не було необхідності розраховувати коефіцієнти успадковуваності 

маси 1000 насінин у гібридів F5 . 

Зважаючи на невисокі значення коефіцієнта варіації маси 1000 насінин 

у більшості гібридів починаючи з F4, можна зробити припущення, що добори 

за масою 1000 насінин ефективніше проводити у ранніх поколіннях гібридів. 

За результатами проведених досліджень опубліковано роботи [119-122]. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. За тривалістю періоду вегетації більшість досліджуваних гібридних 

комбінацій виявилися скоростиглими (100-120 діб) та середньостиглими 

(120-140 діб). Спостерігалася тенденція до зменшення мінливості у прояві 

цієї ознаки з F3 до F5 гібридів – V=0,86-10,39% в F3, а в F5 – V=0,29-7,19%. В 

F3-F5 тривалість періоду вегетації успадкувалася переважно за типом 

гетерозису, повного або часткового позитивного домінування Високі 

значення коефіцієнта успадковуваності (Н
2
=0,67-0,99) доводять значну 

залежність прояву тривалості періоду вегетації від генотипу. Ефективність 

доборів за цією ознакою найбільш прогнозована в ранніх поколіннях 

гібридів. 

2. Найбільший прояв ознаки «висота рослини» встановлено у гібридів 

F4-F5: Юг 40/Lambert (113,0-115,5 см), Витязь 50/Banana (117,5-123,1 см) і 

Фаетон/СМ 158 (119,5-126,6 см). Мінливість висоти рослин була середньою в 

популяціях F3 (V=11,25-19,06%), а вже до F5 стала незначною (V=2,73-

7,86%). У більшості гібридів F3-F4 успадкування висоти рослин проходило за 

типом гетерозису та частково позитивного домінування, в F5 закономірності 
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в успадкуванні не встановлено. Коефіцієнт успадковуваності дуже різнився 

по всім досліджуваним гібридам – від 0,08 до 0,95.  

3. Високою варіабельністю вирізнялася висота прикріплення нижнього 

боба, значні коефіцієнти варіації в гібридних комбінацій зберігалися до 

п’ятого покоління – V=27,05-66,26%. За ступенем домінантності в більшості 

гібридних популяцій F3-F4 спостерігався гетерозис або часткове позитивне 

домінування, в F5 не встановлено закономірності в успадкуванні. Добір за 

цією ознакою ймовірно малоефективний, оскільки відмічено велике 

коливання значень коефіцієнта успадковуваності даної ознаки. 

4. Усі гібриди F3 -F5 мали середнє (3-5 гілок) гілкування. Число гілок на 

рослині дуже мінлива ознака, високі коефіцієнти варіації зберігалися аж до 

п’ятого покоління – V=25,98-52,22%. Чіткої закономірності в успадкуванні 

ознаки нами не встановлено. Добір за числом гілок буде малоефективним, 

оскільки значення коефіцієнта успадковуваності по всім популяціям дуже 

різнилися і здебільшого були низькими – Н
2
<0,50. 

5. Мінливість прояву ознаки – число продуктивних вузлів на рослині з 

кожним наступним поколінням (з F3 до F5) зменшувалася, проте залишалася 

значною – V=33,61-71,09% – в F3 і V=20,01-35,85% – в F5. Розмах варіювання 

залишався великим з F3 (22-46 вузлів) до F5 (21-40 вузлів). У більшості 

гібридів F3-F5 успадкування проходило за типом позитивного домінування, 

коефіцієнт успадковуваності ознаки був високим у більшості гібридів – 

Н
2
=0,52-0,93. Зважаючи на високі показники мінливості та успадковуваності, 

можна прогнозувати перспективність індивідуальних доборів за числом 

продуктивних вузлів на рослині в гібридів F3-F5. 

6. Більшість досліджуваних гібридних популяції за кількістю бобів на 

рослині, починаючи з F4, були середньопродуктивними (39,5-73,2 шт. – в F4 , 

41,09-88,68 шт. – в F5 ). Встановлено значну мінливість у прояві даної ознаки, 

яку доводять високі показники коефіцієнта варіації, який хоч і знижувався з 

кожним наступним поколінням, але залишався значним як в F3 (V=38,68-

71,61%), так і в F5 (V=21,57-43,52%). Розмах варіювання середніх значень у 
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більшості гібридів F3 коливався в межах 34-167 бобів, в F5 –54-101 бобів. 

Добори за кількістю бобів на рослині в F3-F5 слід вважати ефективними, 

оскільки в більшості комбінацій F3-F5 успадкування проходило за типом 

гетерозису або частково позитивного домінування, а коефіцієнт 

успадковуваності мав високі значення – Н
2
=0,66-0,98. 

7. Високу мінливість маси бобів з рослини підтверджують показники 

коефіцієнта варіації, які хоч і мали тенденцію до зменшення з кожним 

наступним поколінням, але все ж залишалися значними з F3 (V=40,58-

93,66%) до F5 (V=23,69-43,24%), а також великий розмах варіювання в 

гібридів з F3 (9,7-51,4 г) до F5 (23,7-46,5 г). За типом успадкування в 

більшості популяцій F3-F5 спостерігався гетерозис або частково позитивне 

домінування. Коефіцієнт успадковуваності впродовж трьох років вивчення в 

більшості популяцій залишався на рівні Н
2
=0,68-0,99. А це значить, що 

добори за масою бобів з рослини в гібридних популяціях F3-F5 можуть мати 

позитивний ефект. 

8. Коефіцієнт варіації кількості насінин з рослини протягом трьох років 

досліджень зменшувався, але залишався значним – V=38,85-76,31% – у 

гібридів F3, V=21,89-44,68% – у гібридів F5. Розмах варіювання середніх 

значень у більшості гібридів був високим з F3 (60-264 шт.) до F5 (115-238 

шт.). За типом успадкування в більшості гібридних популяцій F3-F5 відмічено 

гетерозис або частково позитивне домінування. Коефіцієнт успадковуваності 

в популяцій F3-F5 здебільшого був високим – Н
2
=0,56-0,98, що вказує на 

перспективність доборів за цією ознакою в гібридів F3-F5. 

9. Серед проаналізованих гібридів F5 сої за масою насіння з рослини як 

дуже високопродуктивні виділилися Юг 40/Lambert (23,5 г), Даная/Фаетон 

(22,3 г), Юг 40/Banana (23,4 г) і 1814(2)90/КС 9 (23,7 г); як вище 

середньопродуктивні – Ізумрудна/Tresor (21,0 г), Фаетон/СМ 158 (18,2 г) та 

BY 5823/Альтаїр (19,1 г). Мінливість ознаки залишалася значною впродовж 

поколінь гібридних популяцій і в F5 коефіцієнт варіації становив 23,44-

43,59%. В F3 успадкування маси насіння з рослини відбувалося за типом 
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гетерозису, повного позитивного домінування, часткового позитивного 

домінування, часткового негативного домінування і депресії; в F4-F5 – у 

більшості популяцій спостерігався гетерозис або частково позитивне 

домінування. Можна передбачити ефективність доборів за масою насіння з 

рослини в гібридів F3-F5, тому що протягом років досліджень коефіцієнт 

успадковуваності (Н
2
) в більшості

 
комбінацій був на високому рівні (0,67-

0,99). 

10. Серед гібридів F3 найбільше було з низькою масою 1000 насінин – 

92,1-128,2 г., середню масу 1000 насінин мали лише комбінації Юг 

40/Аркадія одеська (134,5 г) і Витязь 50/Banana (133,9 г), впродовж 

наступних поколінь частка популяцій з середньою масою 1000 насінин 

збільшувалася і в F5 всі популяції гібридів за цією ознакою мали середні 

значення – 132,8-164,7 г. Найбільша мінливість маси 1000 насінин 

спостерігалася у F3 (V=13,47-29,92%), в F5 вона була незначною (V=5,21-

11,60%). Це говорить про те, що добори за цією ознакою можуть бути 

ефективними в ранніх поколіннях гібридів, адже коефіцієнти 

успадковуваності (Н
2
) в гібридів F3-F4 становили 0,48-0,96. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОБОРІВ ЗА ТРИВАЛІСТЮ ПЕРІОДУ ВЕГЕТАЦІЇ 

ТА ОЗНАКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН СОЇ 

 

Метою добору в селекційних розсадниках вважають пошук 

―унікального‖ генотипу – майбутнього кандидата у сорти. Для цього добір 

ведеться за великим комплексом ознак, перш за все за продуктивністю. Але 

прямий добір продуктивних рослин за фенотипом ускладнюється через 

високу паратиповуу мінливість, яка часто перевищує генотипове варіювання 

у гібридній популяції [123]. У рослинному організмі, як цілісній біологічній 

системі, всі ознаки і властивості проявляються і змінюються у певних 

співвідношеннях і залежностях, які виражаються статистичними 

показниками – коефіцієнтами кореляції [124]. Вивчення кореляційних 

залежностей дозволяє визначити ті ознаки, які можуть бути факторіальними і 

слугувати критеріями (маркерами) для доборів на продуктивність [125]. 

Вирішенню цієї проблеми присвячено багато наукових праць, проте 

висновки щодо ефективності доборів за маркерними ознаками необхідно 

корегувати залежно від конкретних агроекологічних умов і певних напрямів 

селекційної роботи в популяціях рослин.  

 

4.1. Ефективність доборів за тривалістю періоду вегетації 

 

Сорт є біологічною системою, де поєднана значна кількість 

господарсько-цінних ознак, що в певній мірі впливають на характер 

активності даної системи в цілому. Одною із основних ознак сої, що диктує 

можливість вирощування культури в певній зоні є тривалість періоду 

вегетації [126]. 

Багато авторів встановили суттєву позитивну залежність тривалості 

періоду вегетації з продуктивністю та ознаками, що її зумовлюють [127-129], 

проте є дані про негативну кореляцію між урожаєм насіння, його 
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компонентами і тривалістю вегетації [130]. Це говорить про те, що частка 

впливу окремої господарської ознаки у формування врожаю неоднакова у 

різних генотипів і в різних агроекологічних умовах. 

При визначенні сили зв’язку між ознаками ми користувалися 

запропонованою Б. А. Доспеховим [106] шкалою: при r<0,3 кореляційна 

залежність між ознаками слабка, r=0,3-0,7 – середня, при r>0,7 – сильна. 

В ході проведених розрахунків по визначенню коефіцієнтів кореляції 

між тривалістю періоду вегетації та морфологічними ознаками отримали 

результати показані на рисунку 4.1. 

 

 
1 – висота рослини*; 2 – висота прикріплення нижнього боба*; 3 – товщина 

стебла*; 4 – товщина основи стебла*; 5 – число гілок на рослині; 6 – 

довжина боба*; 7 – ширина боба*; 8 – маса рослини. 

 

Рис.4.1 Усереднені кореляції між тривалістю періоду вегетації та 

морфологічними ознаками у гібридів F3- F5 сої (2007-2009 рр.) 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 

 

Гібридні комбінації, що вивчалися протягом 2007-2009 років 

досліджень показали слабкі кореляційні зв’язки між тривалістю періоду 

вегетації та представленими на рисунку ознаками сої. Можна висунути 

припущення, що причиною таких низьких коефіцієнтів кореляції є 

специфічна реакція досліджуваних селекційних номерів на різні погодні 
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умови, які склалися в роки проведення досліджень. З додатка Л видно, що 

гібрид Юг 40/Lambert впродовж трьох років показував тісний позитивний 

зв'язок (r=0,523...0,963) між тривалістю періоду вегетації і висотою рослини, 

а 1814(2)90/КС 9 – тісний зворотній зв’язок (r=-0,576...-0,753) між цими 

ознаками. Окремі популяції мали стабільні середні і високі коефіцієнти 

кореляції за цим модулем у найбільш сприятливі для росту і розвитку сої 

2008-2009 роки: Юг 40/Фаетон (r=0,332-0,578), Діона/1052(5)96 (r=0,558-

0,841), BY 5823/Альтаїр (r=0,709-0,751) і Витязь 50/Banana (r=0,750-0,849). Ці 

ж комбінації гібридів (у 2008-2009 рр.) виділилися з поміж інших за проявом 

кореляційних зв’язків між тривалістю періоду вегетації і висотою 

прикріплення нижнього боба: Юг 40/Lambert – r=0,603-0,888, 

Діона/1052(5)96 – r=0,490-0,802, BY 5823/Альтаїр – r=0,357-0,408 і Витязь 

50/Banana – r=0,690-0,704. Середній від’ємний зв’язок між тривалістю 

періоду вегетації і довжиною боба впродовж двох років показали гібриди Юг 

40/Аркадія одеська (r=-0,357 – -0,586), Даная/Фаетон (r=-0,442 – -0,499) і 

Фаетон/СМ 158 (r=-0,546 – -0,665). Такий же зв’язок спостерігався між 

тривалістю періоду вегетації і шириною боба у комбінацій Юг 40/Аркадія 

одеська (r=-0,305 – -0,347) і Даная/Фаетон (r=-0,277 – -0,381). Окремі 

популяції F4, F5 показали пряму залежність середньої сили між тривалістю 

періоду вегетації і масою рослини, це Юг 40/Lambert (r=0,354-0,397), BY 

5823/Альтаїр (r=0,266-0,474) і Витязь 50/Banana (r=0,354-0,618). 

Дуже слабкий зв’язок виявлено між тривалістю періоду вегетації та 

ознаками продуктивності (Рис. 4.2), що теж можна пояснити специфічною 

реакцією досліджуваних селекційних номерів на різні погодні умови, які 

склалися в роки проведення досліджень. Лише окремі комбінації за деякими 

ознаками показали відносну стабільність протягом трьох поколінь у прояві 

кореляцій. Так, гібрид Юг 40/Фаетон мав стабільний за поколіннями і роками 

зворотній зв’язок з числом продуктивних вузлів на гілках (r=-0,284...-0,594), 

числом продуктивних вузлів на рослині (r=-0,224...-0,614) і кількістю бобів на 

гілках (r=-0,255...-0,584). А Юг 40/Tresor мав стабільний прямий зв’язок 
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тривалості періоду вегетації з цими ознаками – r=0,173...0,397; r=0,149...0,399 

та r=0,155...0,476 відповідно (Додаток Л). У ліній популяції Діона/1052(5)96 

виявлено від’ємний зв’язок за такими ж модулями, але починаючи з 

четвертого покоління – r=-0,224 – -0,322; r=-0,146—0,306 та r=-0,285 – -0,392 

відповідно; у ліній F4- F5 комбінації BY 5823/Альтаїр – позитивний зв’язок – 

r=0,278-0,348; 0,228-0,365 та 0,227-0,242 відповідно. 

 

 

1 – число продуктивних вузлів на головному стеблі; 2 – число продуктивних 

вузлів на гілках; 3 – число продуктивних вузлів на рослині; 4 – кількість 

бобів на головному стеблі; 5 – кількість бобів на гілках; 6 – кількість бобів 

на рослині; 7 – кількість насінин у бобі; 8 – кількість насінин з рослини; 9 – 

маса бобів з рослини; 10 – маса насіння з рослини; 11 – маса 1000 насінин. 

 

Рис. 4.2 Усереднені кореляції між тривалістю періоду вегетації та 

ознаками продуктивності рослин у гібридів F3- F5 сої (2007-2009 рр.) 

Примітка. Коефіцієнти кореляції недостовірні на 5 % рівні значущості 

 

Слід зазначити, що серед усіх проаналізованих вище гібридних 

популяцій F3-F5 сої спостерігалася тенденція до збільшення величини 

коефіцієнтів кореляції у F5 (Додаток Л). 

Протягом трьох років досліджень ми проводили добори за тривалістю 

періоду вегетації (табл. 4.1). Групу стиглості визначали згідно шкали  
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Широкого уніфікованого класифікатора [96]. 

 

Таблиця 4.1  

Ефективність добору за тривалістю періоду вегетації у гібридів    

F3-F5 сої (2007-2009 рр.) 

Вивчено 

ліній 

Кількість ліній 

ультра 

скоростиглих 

(<100 діб) 

скоростиглих 

(100-120 діб) 

середньостиглих 

(121-140 діб) 

пізньостиглих 

(141-160 діб) 

Юг 40/Фаетон 

113 8
*
/ 7,08

** 
88 / 77,88 17 / 15,04 - 

Юг 40/Tresor 

177 - 148 / 83,62 29 / 16,38 - 

Юг 40/Lambert 

177 - 124 / 70,06 44 / 24,86 9 / 5,08 

Юг 40/Аркадія одеська 

177 - 77 / 43,50 100 / 56,50 - 

Даная/Фаетон 

70 - 52 / 74,29 18 / 25,71 - 

Фаетон/СМ 158 

55 - - 50 / 90,91 5 / 9,09 

Діона/1052(5)96 

102 20 / 19,61 39 / 38,23 43 / 42,16 - 

Ізумрудна/Tresor 

58 - 55 / 94,83 3 / 5,17 - 

Юг 40/Banana 

60 - 40 / 66,67 20 / 33,33 - 

BY 5823/Альтаїр 

70 - 50 / 71,43 20 / 28,57 - 

Витязь 50/Banana 

83 - 43 / 51,81 20 / 24,10 20 / 24,10 

1814(2)90/КС 9 

75 - 65 / 86,67 8 / 10,67 2 / 2,66 

Примітка.* - абсолютна кількість рослин, ** - кількість ліній у % 

 

В межах гібридних популяцій, що вивчалися вдалося виділити і 

добрати лінії в межах чотирьох груп стиглості: ультраскоростиглі (<100 

діб),скоростиглі (100-120 діб) , середньостиглі (121-140 діб) і пізньостиглі 
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(141-160 діб). Ультраскоростиглих форм виявилося найменше – лише в двох 

комбінаціях – Юг 40/Фаетон і Діона/1052(5)96 – 7,08-19,61% від загальної 

кількості вивчених. Трохи більше, серед комбінацій Юг 40/Lambert (5,08%), 

Фаетон/СМ 158 (9,09%), Витязь 50/Banana (24,10%)  та 1814(2)90/КС 9 

(2,66%), добрали пізньостиглих ліній. Майже серед усіх популяцій гібридів 

(виняток склала тільки популяція Фаетон/СМ 158) вдалося відібрати 

скоростиглі форми, при чому загальна їх кількість була найбільшою – від 

38,23% у Діона/1052(5)96 до 94,83% від загальної кількості рослин в 

Ізумрудна/Tresor. Середньостиглі лінії були у значно меншій кількості, 

порівняно із скоростиглими, але в усіх комбінаціях: від 5,17% 

(Ізумрудна/Tresor) до 90,91% (Фаетон/СМ 158) від загальної кількості 

досліджуваних ліній. 

 

4.2. Ефективність доборів за ознаками продуктивності рослин 

 

 Вивчення прояву господарсько цінних ознак і взаємозв’язків між ними 

має важливе значення для селекційної практики. В залежності від напряму 

використання і отримання продукції необхідної якості підвищується роль 

окремих ознак для забезпечення максимальної продуктивності рослин [131]. 

Продуктивність рослин сої – складна кількісна ознака, зумовлена 

взаємодією цілого комплексу показників, з яких найбільше значення мають 

такі елементи структури врожаю, як кількість бобів, кількість насінин, 

кількість продуктивних вузлів на рослині, кількість бобів у вузлі та ін. [132]. 

Добір за будь-якою ознакою призводить до підвищення продуктивності 

лише у тому випадку, якщо інші компоненти продуктивності будуть 

зберігатися на постійному рівні або не будуть знижуватися нижче певного 

критичного рівня. Але ознаки продуктивності відносяться до розряду досить 

мінливих елементів, тому важливо мати інформацію про закономірності їх 

одночасної мінливості для того, щоб точно прогнозувати ефект добору за 

комплексом ознак. У практичній селекції вчення про кореляції кількісних  
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ознак є основою цілеспрямованих доборів [125]. 

Вченими встановлено, що вивчення генотипових кореляцій між 

продуктивністю генотипів та іншими кількісними ознаками рослин сої дає 

змогу виявити тісні та стійкі зв’язки цього показника з кількістю бобів та 

насінин на одній рослині за групами стиглості [133]. 

Вивченню кореляційної залежності між продуктивністю та іншими 

кількісними ознаками сої присвячено багато наукових праць [134, 130, 135].  

Окремі вчені встановили, що насіннєва продуктивність генотипів сої 

стабільно та тісно корелює з середнім значенням надземної маси рослин 

(r=0,54-0,99). А от зв'язок із кількістю вузлів на рослині змінювався за 

роками і групами стиглості від r=0,10 у групі пізньостиглих до r=0,92 у групі 

середньостиглих сортів сої [132]. Інші джерела інформують про значні 

позитивні кореляції між урожаєм насіння і числом вузлів на рослині, а також 

про ефективність доборів на продуктивність сої за числом вузлів на рослині 

[136]. 

Як бачимо, вклад окремої кількісної ознаки у формування 

продуктивності неоднаковий у різних генотипів і в різних кліматичних 

умовах. Це, в свою чергу, створює передумови для подальшого вивчення 

кореляцій між продуктивністю та іншими кількісними ознаками сої. Метою 

наших досліджень було визначення за допомогою вивчення кореляційних 

зв’язків ознак, які можуть бути маркерами для доборів на продуктивність. 

Результати вивчення кореляційного зв’язку між числом продуктивних 

вузлів на рослині та іншими кількісними ознаками зображені на рисунку 4.3. 

Слабкий позитивний зв’язок в середньому по трьох поколіннях 

гібридів спостерігався з висотою рослини – r=0,213, шириною боба – r=0,244 

і масою 1000 насінин – r=0,170. Пряма залежність середньої сили відмічена з 

товщиною стебла – r=0,447, товщиною основи стебла – r=0,702, числом 

продуктивних вузлів на головному стеблі – r=0,619, кількістю бобів на 

головному стеблі – r=0,570, числом гілок на рослині – r=0,714 і довжиною 

боба – r=0,320; зворотня – з висотою прикріплення нижнього боба – r=-0,333. 
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Стабільний тісний позитивний зв’язок встановлено між числом 

продуктивних вузлів на рослині і числом продуктивних вузлів на гілках 

(r=0,968), кількістю бобів на гілках (r=0,924), кількістю бобів на рослині 

(r=0,911), кількістю насінин з рослини (r=0,888), масою рослини (r=0,887), 

масою бобів з рослини (r=0,877) і масою насіння з рослини (r=0,861).  

 

 

1 – висота рослини; 2 – висота прикріплення нижнього боба; 3 – товщина 

стебла; 4 – товщина основи стебла; 5 – число гілок на рослині; 6 – число 

продуктивних вузлів на головному стеблі; 7 – число продуктивних вузлів 

на гілках; 8 – кількість бобів на головному стеблі; 9 – кількість бобів на 

гілках; 10 – кількість бобів на рослині; 11 – довжина боба; 12 – ширина 

боба; 13 – кількість насінин у бобі; 14 – кількість насінин з рослини; 15 – 

маса рослини; 16 – маса бобів з рослини; 17 – маса насіння з рослини; 18 – 

маса 1000 насінин. 

 

Рис. 4.3 Усереднені кореляції між числом продуктивних вузлів на 

рослині та кількісними ознаками у гібридів F3- F5 сої (2007-2009 рр.) 

Примітка. Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 

 

Кількість бобів на рослині (Рис. 4.4) слабо залежить від прояву таких 

ознак, як «висота рослини» – r=0,204, «висота прикріплення нижнього боба» 

– r=-0,284, «кількість насінин у бобі» – r=-0,135, «ширина боба» – r=0,257 і 
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«маса 1000 насінин» – r=0,186. Мінливість кількості бобів на рослині 

знаходиться в прямому середньому кореляційному зв’язку із товщиною 

стебла (r=0,521), товщиною основи стебла (r=0,719), числом продуктивних 

вузлів на головному стеблі (r=0,651), кількістю бобів на головному стеблі 

(r=0,608), числом гілок на рослині (r=0,582) і довжиною боба (r=0,361). 

Відмічено найсильніший прямий вплив кількості бобів на рослині на 

показники числа продуктивних вузлів на гілках (r=0,854), числа 

продуктивних вузлів на рослині (r=0,911), кількість бобів на гілках (r=0,895), 

 

 

1 – висота рослини; 2 – висота прикріплення нижнього боба; 3 – товщина 

стебла; 4 – товщина основи стебла; 5 – число гілок на рослині; 6 – число 

продуктивних вузлів на головному стеблі; 7 – число продуктивних вузлів на 

гілках; 8 – число продуктивних вузлів на рослині; 9 – кількість бобів на 

головному стеблі; 10 – кількість бобів на гілках; 11 – довжина боба; 12 – 

ширина боба; 13 – кількість насінин у бобі; 14 – кількість насінин з рослини; 

15 – маса рослини; 16 – маса бобів з рослини; 17 – маса насіння з рослини; 

18 – маса 1000 насінин. 

 

Рис.4.4 Усереднені кореляції між кількістю бобів на рослині та іншими 

кількісними ознаками у гібридів F3- F5 сої (2007-2009 рр.) 

Примітка. Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 
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кількості насінин з рослини (r=0,964), маси рослини (r=0,944), маси бобів з 

рослини (r=0,957) і маси насіння з рослини (r=0,939). Слід також зазначити 

стабільність прояву цих кореляцій за роками досліджень незалежно від 

комбінацій гібридів. 

Вплив кількісних ознак на прояв кількості насінин з рослини показано 

на рисунку 4.5. Слабко впливали на значення кількості насінин з рослини  

 

 

1 – висота рослини; 2 – висота прикріплення нижнього боба; 3 – товщина 

стебла; 4 – товщина основи стебла; 5 – число гілок на рослині; 6 – число 

продуктивних вузлів на головному стеблі; 7 – число продуктивних вузлів на 

гілках; 8 – число продуктивних вузлів на рослині; 9 – кількість бобів на 

головному стеблі; 10 – кількість бобів на гілках; 11 – кількість бобів на 

рослині; 12 – довжина боба; 13 – ширина боба; 14 – кількість насінин у бобі; 

15 – маса рослини; 16 – маса бобів з рослини; 17 – маса насіння з рослини; 

маса 1000 насінин. 

 

Рис.4.5 Усереднені кореляції між кількістю насінин з рослини та 

кількісними ознаками у гібридів F3- F5 сої (2007-2009 рр.) 

Примітка. Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 

 

висота рослини – r=0,229, висота прикріплення нижнього боба – r=-0,270, 

ширина боба – r=0,229, кількість насінин у бобі – r=0,115 і маса 1000 насінин 
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– r=0,121. Прямий середній кореляційний зв'язок спостерігався із товщиною 

стебла – r=0,539, товщиною основи стебла – r=0,723, числом гілок на рослині 

– r=0,582, числом продуктивних вузлів на головному стеблі – r=0,645 і 

довжиною боба – r=0,416. Кількість насінин з рослини стабільно за роками 

досліджень, поколіннями і комбінаціями гібридів сильно корелює з числом 

продуктивних вузлів на гілках – r=0,836, числом продуктивних вузлів на 

рослині – r=0,888, кількістю бобів на головному стеблі – r=0,771, кількістю 

бобів на гілках – r=0,863, кількістю бобів на рослині – r=0,964, масою 

рослини – r=0,954, масою бобів з рослини – r=0,971 і масою насіння з 

рослини – r=0,965.  

Узагальнені кореляції між масою бобів з рослини та іншими 

кількісними ознаками гібридів F3- F5 сої подані у вигляді рисунку 4.6. 

У результаті наших досліджень була встановлена слабка залежність 

між масою бобів і висотою рослини – r=0,245, висотою прикріплення 

нижнього боба – r=-0,279 і кількістю насінин у бобі – r=0,023. Середній 

позитивний вплив на прояв цієї ознаки здійснюють товщина стебла – r=0,517, 

товщина основи стебла – r=0,697, число гілок на рослині – r=0,559, число 

продуктивних вузлів на головному стеблі – r=0,647, довжина боба – r=0,423, 

ширина боба – r=0,314 і маса 1000 насінин – r=0,313. Значення маси бобів з 

рослини сильно залежали від числа продуктивних вузлів на гілках – r=0,819, 

числа продуктивних вузлів на рослині – r=0,877, кількості бобів на 

головному стеблі – r=0,773, кількості бобів на гілках – r=0,854, кількості 

бобів на рослині – r=0,957, кількості насінин з рослини – r=0,971, маси 

рослини – r=0,976, маси насіння з рослини – r=0,993.  

Зв’язок маси насіння з рослини та іншими кількісними ознаками у 

гібридів F3- F5 сої продемонстровано на рисунку 4.7. 

Нами встановлено слабку кореляційну залежність між цією ознакою 

продуктивності та висотою рослини (r=0,243), висотою прикріплення 

нижнього боба (r=-0,271), кількістю насінин у бобі (r=0,067) і шириною боба 

(r=0,284). Середня кореляційна залежність спостерігалась із товщиною  
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1 – висота рослини*; 2 – висота прикріплення нижнього боба*; 3 – товщина 

стебла*; 4 – товщина основи стебла*; 5 – число гілок на рослині*; 6 – число 

продуктивних вузлів на головному стеблі*; 7 – число продуктивних вузлів 

на гілках*; 8 – число продуктивних вузлів на рослині*; 9 – кількість бобів 

на головному стеблі*; 10 – кількість бобів на гілках*; 11 – кількість бобів 

на рослині*; 12 – довжина боба*; 13 – ширина боба*; 14 – кількість насінин 

у бобі; 15 – кількість насінин з рослини*; 16 – маса рослини*; 17 – маса 

насіння з рослини*; 18 – маса 1000 насінин*. 

 

Рис.4.6 Усереднені кореляції між масою бобів з рослини та іншими 

кількісними ознаками гібридів F3- F5 сої (2007-2009 рр.) 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості  

 

стебла (r=0,513), товщиною основи стебла (r=0,687), числом гілок на рослині 

(r=0,558), числом продуктивних вузлів на головному стеблі (r=0,618), 

кількістю бобів на головному стеблі (r=0,744), довжиною боба (r=0,393) і 

масою 1000 насінин (r=0,340). Стабільний за роками випробувань і 

поколіннями гібридів сильний вплив на прояв цієї ознаки здійснювали: число 

продуктивних вузлів на гілках – r=0,810, число продуктивних вузлів на 

рослині – r=0,861, кількість бобів на гілках – r=0,846, кількість бобів на 

рослині – r=0,939, кількість насінин з рослини – r=0,965, маса рослини – 

r=0,956 і маса бобів з рослини – r=0,993. 
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1 – висота рослини*; 2 – висота прикріплення нижнього боба*; 3 – товщина 

стебла*; 4 – товщина основи стебла*; 5 – число гілок на рослині*; 6 – число 

продуктивних вузлів на головному стеблі*; 7 – число продуктивних вузлів 

на гілках*; 8 – число продуктивних вузлів на рослині*; 9 – кількість бобів на 

головному стеблі*; 10 – кількість бобів на гілках*; 11 – кількість бобів на 

рослині*; 12 – довжина боба*; 13 – ширина боба*; 14 – кількість насінин у 

бобі; 15 – кількість насінин з рослини*; 16 – маса рослини*; 17 – маса бобів 

з рослини*; 18 – маса 1000 насінин*. 

 

Рис.4.7 Усереднені кореляції між масою насіння з рослини та іншими 

кількісними ознаками гібридів F3- F5 сої (2007-2009 рр.) 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості  

 

Усереднені кореляції між масою 1000 насінин та іншими кількісними 

ознаками гібридів F3-F5 сої відображені на рисунку. 4.8, з якого видно, що 

сильного зв’язку між цією ознакою та іншими кількісними ознаками нами не 

виявлено. Пряму залежність середньої сили встановлено лише з шириною 

боба – r=0,420, масою бобів з рослини – r=0,313 і масою насіння з рослини– 

r=0,340. З рештою ознак кореляції були слабкими. Проте окремі популяції 

досліджуваних гібридів у F4 та F5 (Додаток Т) показали пряму залежність 

середньої сили між масою 1000 насінин і висотою рослини, це Юг 40/Аркадія 

одеська (r=0,307-0,575), Даная/Фаетон (r=0,335-0,337), BY 5823/Альтаїр 
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1 – висота рослини*; 2 – висота прикріплення нижнього боба*; 3 – товщина 

стебла; 4 – товщина основи стебла; 5 – число гілок на рослині*; 6 – число 

продуктивних вузлів на головному стеблі*; 7 – число продуктивних вузлів 

на гілках*; 8 – число продуктивних вузлів на рослині*; 9 – кількість бобів на 

головному стеблі*; 10 – кількість бобів на гілках*; 11 – кількість бобів на 

рослині*; 12 – довжина боба*; 13 – ширина боба*; 14 – кількість насінин у 

бобі*; 15 – кількість насінин з рослини*; 16 – маса рослини*; 17 – маса бобів 

з рослини*; 18 – маса насіння з рослини*. 

 

Рис. 4.8 Усереднені кореляції між масою 1000 насінин та іншими 

кількісними ознаками гібридів F3- F5 сої (2007-2009 рр.) 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 

 

(r=0,411-0,482) та 1814(2)90/КС 9 (r=0,302-0,536). А деякі комбінації F4, F5 

мали зворотні середні кореляції у модулі маса 1000 насінин/кількість насінин 

у бобі: Юг 40/Фаетон – r=-0,297 – -0,383, Юг 40/Lambert – r=-0,410 – -0,691, 

Діона/1052(5)96 – r=-0,330 – -0,482. 

Кореляції між урожайністю та іншими кількісними ознаками (Рис. 4.9), 

визначені у досліджуваних нами гібридних популяцій, вказують на існування 

слабких залежностей між урожайністю і висотою рослини – r=-0,003, 

висотою прикріплення нижнього боба – r=-0,279, довжиною боба – r=0,224, 
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1 – висота рослини; 2 – висота прикріплення нижнього боба*; 3 – товщина 

стебла*; 4 – товщина основи стебла*; 5 – число гілок на рослині*; 6 – число 

продуктивних вузлів на головному стеблі*; 7 – число продуктивних вузлів 

на гілках*; 8 – число продуктивних вузлів на рослині*; 9 – кількість бобів на 

головному стеблі*; 10 – кількість бобів на гілках*; 11 – кількість бобів на 

рослині*; 12 – довжина боба*; 13 – ширина боба*; 14 – кількість насінин у 

бобі; 15 – кількість насінин з рослини*; 16 – маса рослини*; 17 – маса бобів з 

рослини*; 18 – маса насіння з рослини*; 19 – маса 1000 насінин*. 

 

Рис.4.9 Кореляції між урожайністю та іншими кількісними ознаками 

гібридів F5 сої 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 

 

шириною боба – r=0,122 і кількістю насінин у бобі – r=0,035. Прямий 

зв'язок середньої сили відмічено з товщиною стебла – r=0,465, товщиною 

основи стебла – r=0,645, числом гілок на рослині – r=0,475, числом 

продуктивних вузлів на головному стеблі – r=0,490, числом продуктивних 

вузлів на гілках – r=0,707, кількістю бобів на головному стеблі – r=0,728, 

кількістю бобів на гілках – r=0,657 і масою 1000 насінин – r=0,404. 

Сильну пряму залежність встановлено нами між урожайністю і числом 

продуктивних вузлів на рослині – r=0,781, кількістю бобів на рослині – 

r=0,825, кількістю насінин з рослини – r=0,923, масою рослини – r=0,949, 
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масою бобів з рослини – r=0,978 і масою насіння з рослини – r=0,985. 

Через відмінності ступеня успадковуваності та кореляційних  

залежностей, добір за будь-якою ознакою в різних популяціях гібридів має 

неоднаковий ефект. Найбільший ефект можна отримати за селективною 

ознакою. На основі визначених кореляційних зв’язків ми встановили, що 

найбільш істотний прямий вплив на мінливість основної ознаки 

продуктивності – маси насіння з рослини здійснюють число продуктивних 

вузлів на гілках, число продуктивних вузлів на рослині, кількість бобів на 

рослині, кількість насінин з рослини, маса рослини, маса бобів з рослини. 

Урожайність знаходиться в прямій кореляційній залежності від числа 

продуктивних вузлів на рослині, кількості бобів на рослині, кількості насіння 

з рослини, маси рослини, маси бобів з рослини, маси насіння з рослини.  

Нижче наведені результати вивчення особливостей прояву 

компонентних ознак продуктивності в гібридних популяціях F3–F5 сої, 

відібраних за числом продуктивних вузлів на рослині (табл. 4.2.). Відмічено, 

що за селективною ознакою, яка одночасно є і факторіальною – число 

продуктивних вузлів на рослині, кількість ліній, які перевищили стандарт, 

була найвищою – 55,71-92,0% від загальної кількості вивчених. Добори за 

цією ознакою найбільш ефективні для підвищення маси насіння з рослини – 

частка кращих ліній у межах досліджуваних популяцій складала 40,0-90,67%. 

Кількість ліній, що перевищили стандарт за кількістю бобів на рослині та 

масою бобів з рослини по всіх досліджуваних популяціях коливалася в межах 

38,57-89,33%. Найнижчою була частота переваги над стандартами за масою 

1000 насінин – у більшості гібридів вона склала 22,67-66,1%. 

Добори за кількістю бобів на рослині (табл. 4.3) мали такий же ефект, 

що і добори за кількістю продуктивних вузлів на рослині. За селективною 

ознакою ефективність доборів була найвищою – 41,43-93,33% ліній, що 

перевищили стандарт. Найбільш ефективними такі добори були для 

підвищення маси насіння з рослини – 40,0-90,67% ліній, що перевищили  
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Таблиця 4.2. 

Ефективність добору за числом продуктивних вузлів на рослині у 

гібридів F3–F5 сої (2007-2009 рр.) 

Вивчено 

ліній 

Кількість ліній, які перевищили стандарт за ознакою*: 

число 

продуктивних 

вузлів на 

рослині 

кількість 

бобів на 

рослині 

маса 

насіння з 

рослини 

маса 

бобів з 

рослини 

маса 1000 

насінин 

Юг 40/Lambert 

177 
125 

70,62 

103 

58,19 

114 

64,41 

110 

62,15 

117 

66,10 

Даная/Фаетон 

70 
39 

55,71 

27 

38,57 

28 

40,00 

27 

38,57 

26 

37,14 

Юг 40/Banana 

60 
49 

81,67 

45 

75,00 

46 

76,67 

46 

76,67 

20 

33,33 

Ізумрудна/Tresor 

58 
43 

74,14 

31 

53,45 

38 

65,52 

37 

63,79 

36 

62,07 

1814(2)90/КС 9 

75 
69 

92,00 

67 

89,33 

68 

90,67 

67 

89,33 

17 

22,67 

 

Примітка: *у чисельнику – кількість рослин, шт.; у знаменнику – кількість 

ліній, % 

 

стандарт. Частка кращих ліній за проявом кількості насінин з рослини і маси 

бобів з рослини становила 38,57-89,33% від загальної кількості рослин, що 

вивчалися. Найменший ефект впливу доборів за кількістю бобів з рослини 

відзначено для маси 1000 насінин – 22,67-66,1% кращих за стандарт ліній.  

Враховуючи те, що між масою насіння з рослини і числом 

продуктивних вузлів на рослині встановлено пряму сильну кореляційну 

залежність (r=0,861) [137, 138], а також те, що остання ознака є візуально 

зручною для визначення під час проведення доборів у польових умовах, було 
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Таблиця 4.3.  

Ефективність добору за кількістю бобів з рослини у гібридів F3–F5 сої 

(2007-2009 рр.) 

Вивчено 

ліній 

Кількість ліній, які перевищили стандарт за ознакою*: 

кількість бобів 

на рослині 

кількість 

насінин з 

рослини 

маса 

насіння з 

рослини 

маса 

бобів з 

рослини 

маса 1000 

насінин 

Юг 40/Lambert 

177 
118 

66,67 

103 

58,19 

114 

64,41 

110 

62,15 

117 

66,10 

Даная/Фаетон 

70 
29 

41,43 

27 

38,57 

28 

40,00 

27 

38,57 

26 

37,14 

Юг 40/Banana 

60 
49 

81,67 

45 

75,00 

46 

76,67 

46 

76,67 

20 

33,33 

Ізумрудна/Tresor 

58 
39 

67,24 

31 

53,45 

38 

65,52 

37 

63,79 

36 

62,07 

1814(2)90/КС 9 

75 
70 

93,33 

67 

89,33 

68 

90,67 

67 

89,33 

17 

22,67 

 

Примітка: у чисельнику – кількість рослин, шт.; у знаменнику – кількість 

ліній, % 

 

побудовано рівняння регресії: y = 0,0975x
1,5279

 з коефіцієнтом детермінації – 

R
2
 = 0,7420, де у – маса насіння з рослини, г; х – число продуктивних вузлів 

на рослині (Рис. 4.10). В той же час відмічено сильну пряму залежність між 

масою насіння і кількістю бобів на рослині (r=0,939), при чому і цю ознаку 

можна легко визначити на рослині в полі. Виходячи з цього, було побудовано 

ще одне рівняння регресії: y = 0,0997x
1,229

 з коефіцієнтом детермінації –       

R
2
 = 0,9246, де у – маса насіння з рослини, г; х – кількість бобів на рослині 

(Рис. 4.11). 
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Рис. 4.10 Математична залежність маси насіння з рослини від числа 

вузлів на рослині 

 

 

Рис. 4.11 Математична залежність маси насіння з рослини від кількості 

бобів на рослині 
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Керуючись тим, що обидва рівняння визначено для маси насіння з 

рослини і користуючись математичними законами, їх було об’єднано в 

систему рівнянь (число продуктивних вузлів позначили через z). 

y = 0,0975z
1,5279

 

y = 0,0997x
1,229

 

Звідси:                              2y = 0,0975z
1,5279

 + 0,0997x
1,229

 

 

y = 0,04875z
1,5279

 + 0,04985x
1,229 

В результаті математичних перетворень побудовано математичну 

модель, що описує залежність маси насіння (у) від числа продуктивних 

вузлів (z) та кількості бобів на рослині (x), графічно вона зображена на 

рисунку 4.12 [139]. 

А це в свою чергу дозволить попередньо відбирати найбільш 

продуктивні рослини в польових умовах, до обмолочування насіння.  

 

Рис. 4.12 Математична модель залежності маси насіння (у) від числа 

продуктивних вузлів (z) та кількості бобів на рослині (x). 
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Виходячи з побудованої математичної моделі, ми розробили шкалу 

визначення маси насіння з рослини за числом продуктивних вузлів та 

кількістю бобів на рослині (табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.4 

Шкала визначення маси насіння з рослини за числом продуктивних 

вузлів та кількістю бобів на рослині, г 

Число 

продуктивних 

вузлів (х) 

Кількість бобів на рослині (z) 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 

10 4 6 9 13 16 20 23 27 31 35 39 

20 7 9 12 16 19 23 26 30 34 38 42 

30 11 13 16 20 23 27 30 34 38 42 47 

40 16 18 21 25 28 32 35 39 43 47 51 

50 21 24 27 30 34 37 41 45 49 53 57 

60 27 30 33 36 40 43 47 51 55 59 63 

70 34 37 40 43 46 50 54 58 62 66 70 

80 41 44 47 50 54 57 61 65 69 73 77 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Усереднені кореляції між тривалістю періоду вегетації та іншими 

кількісними ознаками в гібридів F3-F5 виявилися слабкими. Проте гібридна 

популяція Юг 40/Lambert протягом трьох років показала тісний позитивний 

зв'язок (r=0,523-0,963) тривалості періоду вегетації з висотою рослини, а 

1814(2)90/КС 9 – тісний зворотній звязок (r=-0,576 – -0,753) між цими 

ознаками. Гібрид Юг 40/Фаетон мав стабільні за поколіннями і роками 

зворотні кореляції з числом продуктивних вузлів на гілках (r=-0,284 – -0,594), 

числом продуктивних вузлів на рослині (r=-0,224 – -0,614) і числом бобів на 

гілках (r=-0,255 – -0,584). А Юг 40/Tresor мав стабільний прямий зв'язок 

тривалості періоду вегетації з цими ознаками - r=0,173-0,397; r=0,149-0,399 та 
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r=0,155-0,476 відповідно. В межах цих популяцій за визначеними 

кількісними ознаками можна проводити добори. 

2. Головною ознакою продуктивності рослин сої є маса насіння з 

рослини. Прямий істотний вплив на мінливість маси насіння з рослини  

здійснюють такі ознаки: «число продуктивних вузлів на гілках» – r=0,810, 

«число продуктивних вузлів на рослині» – r=0,861, «кількість бобів на 

гілках» – r=0,846, «кількість бобів на рослині» – r=0,939, «кількість насінин з 

рослини» – r=0,965, «маса рослини» – r=0,956, «маса бобів з рослини» – 

r=0,993. За цими ознаками можна проводити добори на підвищення 

продуктивності. При чому з ознак, які визначаються у перерахунок на 

головне стебло, гілки і рослину, краще застосовувати ті, що визначаються в 

перерахунок на рослину, оскільки вони є більш стабільними серед вивчених 

популяцій. Найзручнішими для доборів у польових умовах є число 

продуктивних вузлів на рослині і кількість бобів на рослині. 

3. Встановлені прямі середні кореляції між масою насіння з рослини і 

товщиною стебла – r=0,513, товщиною основи стебла – r=0,687, числом гілок 

на рослині – r=0,558, числом продуктивних вузлів на головному стеблі – 

r=0,618, кількістю бобів на головному стеблі – r=0,744, довжиною боба – 

r=0,393 і масою 1000 насінин – r=0,340. 

4. Сильну пряму залежність встановлено нами між урожайністю і 

числом продуктивних вузлів на рослині – r=0,781, кількістю бобів на рослині 

– r=0,825, кількістю насінин з рослини – r=0,923, масою рослини – r=0,949, 

масою бобів з рослини – r=0,978 і масою насіння з рослини – r=0,985. 

5. Серед усіх досліджуваних комбінацій гібридів найбільше виявилося 

скоростиглих (їх частка складала 38,23-94,83%) і середньостиглих ліній 

(5,17-90,91% від загальної кількості вивчених). 

6. Добори за числом продуктивних вузлів на рослині і кількістю бобів 

на рослині найбільш ефективні для підвищення маси насіння з рослини – 

частка кращих ліній складала 40,00-90,67%.  

7. Використання запропонованої нами математичної моделі залежності 
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маси насіння від числа продуктивних вузлів і кількості бобів на рослині 

значно полегшить роботу по проведенню доборів на підвищення 

продуктивності в польових умовах. 
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РОЗДІЛ 5 

ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ, 

СТВОРЕНОГО В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

З економічних та екологічних причин зростає роль сорту як фактору 

розвитку сільського господарства. Селекція більшості сільськогосподарських 

рослин розвивається в напрямах підвищення урожайності, покращення якості 

продукції, стійкості до хвороб, шкідників, стресових факторів, адаптивних 

властивостей сортів та гібридів до умов довкілля, їх стабільності та 

пластичності [140]. 

Останніми роками доволі динамічно розвивається переробна 

промисловість сої на кормові та харчові цілі. Тому швидко зростає попит на 

її товарне зерно, а значить і на насіння. Це зумовлює і поглиблення 

досліджень з питань сортової агротехніки, біології, імунітету, створення 

нових сортів різного напряму використання, пристосованих до екологічних 

умов вирощування. Для розширення виробництва сої в умовах степу 

першочерговим завданням є цілеспрямована робота над створенням і 

впровадженням у виробництво високопродуктивних і високоякісних сортів, 

пристосованих до конкретних умов вирощування [141]. 

Підвищення урожайного та адаптивного потенціалів сої з одночасним 

покращенням показників якості – є на сьогоднішній день основним 

завданням для селекціонерів. Підтвердженням цьому є велика кількість 

вітчизняних і зарубіжних наукових праць, присвячених вивченню проблем 

підвищення продуктивності сої, стійкості до вилягання [142-148] та ураження 

хворобами [149]. Не менш важливим питанням, дослідженням якого 

займалися ряд вчених [150-156], є особливості якісного складу насіння сої, 

основним аспектом якого є поєднання високого вмісту білка з підвищеним 

вмістом олії. 

Тому, оцінка селекційного матеріалу за комплексом господарсько- 
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цінних ознак має важливе значення при створенні нових 

високопродуктивних сортів з високим адаптивним потенціалом та 

покращеною якістю насіння. 

 

5.1. Селекційні номери, виділені за ознаками продуктивності 

рослин 

 

В межах визначених раніше високопродуктивних гібридних 

комбінацій F5 сої (Юг 40/Lambert, Юг 40/Banana, 1814(2)90/КС 9, 

Даная/Фаетон, Ізумрудна/Tresor і BY 5823/Альтаїр) ми виділили найбільш 

продуктивні лінії з різною тривалістю періоду вегетації (табл. 5.1). 

У гібридній популяції Юг 40/Lambert таких ліній виділилося чотири. 

За ознакою «кількість насінин з рослини» їх перевищення (у %) над 

стандартом складали: лінія 8/15 – 114,35; лінія 8/24 – 137,59; лінія 8/25 – 

226,26 і лінія 8/33 – 114,35. Всі вони суттєво перевищили стандарт і за масою 

насіння з рослини: лінія 8/15 – на 132,68%, лінія 8/24 – на 128,46, лінія 8/25 – 

на 193,07 і лінія 8/33 – на 124,53%. Урожайність у виділених константних 

форм популяції Юг 40/Lambert також була вищою, ніж у стандарта: у лінії 

8/15 – на 54,83%, 8/24 – на 48,91, 8/25 – на 90,65 і 8/33 – на 47,98%.А масу 

1000 насінин, більшу ніж стандарт, сформували тільки дві лінії комбінації 

Юг 40/Lambert: лінія 8/15 – на 7,98 і лінія 8/33 – на 4,05%. За тривалістю 

вегетаційного періоду лише лінія 8/15 визріла на три дні раніше за Юг 40, 

решта ліній закінчили вегетацію на дванадцять днів пізніше стандарта. 

У межах комбінації Юг 40/Banana високопродуктивними виявилися 

чотири лінії. Їх перевищення (у %) над стандартом Юг 40 за кількістю 

насінин з рослини: лінія 30/1 – 110,90; лінія 30/2 – 112,34; лінія 30/11 – 132,67 

і лінія 30/14 – 159,68. За ознакою «маса насіння з рослини» вони були 

кращими за стандарт: лінія 30/1 – на 114,14%; лінія 30/2 – на 105,52; лінія 

30/11 – на 117,23 і лінія 30/14 – на 162,92. Було відмічено їх перевищення 

над– на 34,27, лінія 30/11 – на 41,74, лінія 30/14 – на 76,95%. Більше, ніж 
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Таблиця 5.1  

Кращі селекційні номери, виділені за ознаками продуктивності 

(2010-2011 рр.) 

Походження 

С
ел
ек
ц
ій
н
и
й
 

н
о
м
ер

 

Т
р
и
в
ал
іс
ть
 

п
ер
іо
д
у
 

в
ег
ет
ац
ії
, 
д
іб

 

Кількість 

насінин з 

рослини, 

шт. 

Маса 

насіння з 

рослини, 

г 

Маса 

1000 

насінин, 

г 

У
р
о
ж
ай
н
іс
ть
, 

т/
га

 

Юг 40, ст. - 107 69,70 10,68 154,16 3,21 

Юг 40/Lambert 

8/15 104 149,40 24,85 166,46 4,97 

8/24 119 165,60 24,40 147,17 4,78 

8/25 119 227,40 31,30 138,72 6,12 

8/33 119 149,40 23,98 160,41 4,75 

Юг 40/Banana 

30/1 105 147,00 22,87 157,51 4,82 

30/2 106 148,00 21,95 148,87 4,31 

30/11 105 162,17 23,20 143,02 4,55 

30/14 105 181,00 28,08 154,53 5,68 

1814(2)90/КС 9 

41/16 110 177,88 24,82 139,74 5,08 

41/17 110 187,71 24,75 131,26 5,06 

41/25 111 187,00 26,27 138,35 4,67 

41/41 107 166,50 27,46 164,01 5,22 

41/49 110 167,50 24,96 146,51 5,34 

Даная/Фаетон 15/3 110 136,75 22,91 167,21 4,68 

Ізумрудна/Tresor 
27/4 103 152,50 23,75 153,48 4,85 

27/5 103 151,60 24,84 164,48 4,99 

BY 5823/Альтаїр 34/1 110 153,50 22,38 146,55 4,41 

НІР05  1,21 3,54 0,15 

 

cтандарт значення маси 1000 насінин мала лише одна лінія 30/1 популяції Юг 

40/Banana:– на 2,17%; лінія 30/14 цієї ж комбінації сформувала масу 1000 

насінин на рівні стандарту. Всі відібрані серед гібридів F5 лінії Юг 40/Banana 

визріли на 1-2 дні раніше стандарта. 

Серед ліній гібридної популяції 1814(2)90/КС 9 за 

продуктивністювиділилося п’ять ліній. За кількістю насінин з рослини їх 

перевищення (у %) над стандартом були такі: лінія 41/16 – 155,21; лінія 41/17 
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– 169,31; лінія 41/25 – 168,29; лінія 41/41 – 138,88 і лінія 41/49 – 140,32. Всі ці 

лінії сформували більшу масу насіння з рослини, ніж стандарт – лінія 41/16 – 

на 132,40%, лінія 41/17 – на 131,74, лінія 41/25 – на 145,97, лінія 41/41 – на 

157,12 і лінія 41/49 – на 133,71%. За показниками врожайності їх 

перевищення (у %) над стандартом були такими: лінія 41/16 – 58,26, лінія 

41/17 – 57,63, лінія 41/25 – 45,48, лінія 41/41 – 62,62, лінія 41/49 – 66,36. 

Тільки лінія 41/41 мала на 6,39% більшу за стандарт масу 1000 насінин. Ця ж 

лінія мала однакову із стандартом тривалість вегетаційного періоду. Решта 

ліній завершили свою вегетацію через 3-4 дні після стандарта. 

З усіх ліній комбінації Даная/Фаетон лише одна виділилася як 

високопродуктивна – лінія 15/3. Її перевищення (у %) над стандартом мали 

такі значення: за кількістю насінин з рослини – 96,20; за масою насіння з 

рослини – 114,51; за урожайністю – 45,79; за масою 1000 насінин – 8,47. 

Тривалість періоду вегетації у виділеної лінії 15/3 була на три дні більшою, 

ніж у стандарта. 

У межах гібридної популяції Ізумрудна/Tresor за продуктивністю 

вдалося виокремити дві лінії. За кількістю насінин з рослини вони були 

кращими за стандарт – лінія 27/4 – на 118,79, а лінія 27/5 – на 117,50%; за 

масою насіння з рослини – лінія 27/4 – на 122,39, лінія 27/5 – на 132,58%; за 

урожайністю – лінія 27/4 – на 51,09, лінія 27/5 – на 55,45%; за масою 1000 

насінин стандарт перевищила тільки лінія 27/5 – на 6,69%. Виділені лінії 

комбінації Ізумрудна/Tresor закінчили вегетацію на чотири дні раніше 

стандарта. 

Серед ліній гібридної комбінації BY 5823/Альтаїр за основними 

ознаками продуктивності виділилася лише одна – лінія 34/1. Її перевищення 

над стандартом (у %) складали: за кількістю насінин з рослини – 120,23; за 

масою насіння з рослини – 109,55; за урожайністю – 37,38%. Тривалість 

вегетаційного періоду у лінії 34/1 була на три дні більшою, ніж у стандарта. 

Соя як і більшість бобових культур, уражується великою кількістю 

грибних, бактеріальних та вірусних хвороб. Поширення хвороб сої в Україні 
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відбувається швидкими темпами пропорційно зростанню посівних площ. 

Значних втрат завдають хвороби, які знижують енергію проростання насіння 

та його схожість, зріджують посіви, ослаблюють рослини, зменшують 

фотосинтетичну поверхню і продуктивність рослин, погіршують якісні 

показники врожаю [157].  

Окремі джерела свідчать, що ураження сої хворобами може 

призводити до зниження польової схожості насіння на 8-55%, врожайності – 

на 15-20% і більше, вмісту олії в насінні – на 1,6-5,6%, білка – на 4-18% [158, 

159]. До найбільш поширених хвороб сої в Україні, слід віднести такі як 

фузаріоз, аскохітоз, пероноспороз, септоріоз, церкоспороз, біла гниль, 

антракноз, альтернаріоз, бактеріоз, бактеріальна плямистість (бактеріальний 

опік), бактеріальне в’янення, зморшкувата мозаїка, жовта мозаїка та ін. [160].  

Ми вивчали стійкість досліджуваних ліній сої до зморшкуватої 

вірусної мозаїки, бактеріального опіку і пероноспорозу. У всіх, виділених за 

ознаками продуктивності, ліній ознак зморшкуватої вірусної мозаїки не було 

виявлено. 

Результати стійкості кращих за ознаками продуктивності ліній до 

бактеріального опіку показані на рисунку 5.1. 

Дуже високою стійкістю (9 балів) до бактеріального опіку 

відзначилися такі лінії: 8/33 Юг 40/Lambert; 15/3 Даная/Фаетон; 27/4, 27/5 

Ізумрудна/Tresor і 34/1 BY 5823/Альтаїр. Високу стійкість (7 балів) показали 

лінії 8/15, 8/25 Юг 40/Lambert і 30/2 Юг 40/Banana. Середньою стійкістю (5 

балів) характеризувалися лінії 8/24 Юг 40/Lambert; 30/11, 30/14 Юг 

40/Banana; 41/16, 41/17 і 41/25 1814(2)90/КС 9. Лінії 30/1 Юг 40/Banana; 41/41 

і 41/49 1814(2)90/КС 9 проявили низьку стійкість до бактеріального опіку (3 

бали). Ураження рослин сої пероноспорозом мало локальний (місцевий) 

характер і проявлялося у формі плямистості листя. Обліковані лінії сої 

показали різну стійкість до цієї хвороби (Рис. 5.2). Дуже високу стійкість (9 

балів) до пероноспорозу мали лінії 8/15 Юг40/Lambert; 27/4, 27/5 Ізумрудна/  

Tresor і 34/1 BY 5823/Альтаїр. Високу стійкість (7 балів) проявили: 30/11 
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Рис. 5.1 Стійкість виділених за продуктивністю ліній до бактеріального опіку 

(2010-2011 рр.) 

 

 

Рис. 5.2 Стійкість виділених за продуктивністю ліній до пероноспорозу 

(2007-2009 рр.) 

Походження ліній:  - Юг 40, ст.,  - Юг 40/Lambert,  - Юг 40/Banana,                

- 1814(2)90/КС 9,  - Даная/Фаетон,  - Ізумрудна/Tresor,  - BY 5823/Альтаір 

Походження ліній:  - Юг 40, ст.,  - Юг 40/Lambert,  - Юг 40/Banana,                 

- 1814(2)90/КС 9,  - Даная/Фаетон,  - Ізумрудна/Tresor,  - BY 5823/Альтаір 
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Юг 40/Banana; 41/41, 41/49 1814(2)90/КС 9 і 15/3 Даная/Фаетон. 

Середньостійкими (5 балів) були лінії 41/16, 41/17, 41/25 1814(2)90/КС 9. 

Низьку стійкість до ураження пероноспорозом відмічено в таких селекційних 

номерів: 8/24, 8/25, 8/33 Юг 40/Lambert; 30/1, 30/2, 30/14 Юг 40/Banana.  

Важливою біологічною ознакою рослин сої є стійкість до вилягання, 

оскільки вона входить до комплексу ознак, які визначають придатність сої до 

механізованого збирання. Облік стійкості рослин до вилягання є особливо 

цінним спостереженням при вирощуванні культури в умовах зрошення. 

Внаслідок вивчення стійкості виділених ліній до вилягання ми отримали 

результати показані на рисунку 5.3. 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3 Стійкість виділених за продуктивністю ліній до вилягання         

(2007-2009 рр.) 

 

Як видно з рисунка, дуже високу (9 балів) стійкість до вилягання мали 

такі лінії: 8/15, 8/33 Юг 40/Lambert; 41/16, 41/17, 41/25 1814(2)90/КС 9; 15/3 

Даная/Фаетон; 27/4, 27/5 Ізумрудна/Tresor. Високою стійкістю (7 балів), на 

Походження ліній:  - Юг 40, ст.,  - Юг 40/Lambert,  - Юг 40/Banana,               

- 1814(2)90/КС 9,  - Даная/Фаетон,  - Ізумрудна/Tresor,  - BY 5823/Альтаір 
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рівні стандарту, відзначилися такі номери: 8/24, 8/25 Юг 40/Lambert і 30/11 

Даная/Фаетон; 27/4, 27/5 Ізумрудна/Tresor. Високою стійкістю (7 балів), на 

рівні стандарту, відзначилися такі номери: 8/24, 8/25 Юг 40/Lambert і 30/11 

Юг 40/Banana. Середню стійкість до вилягання показали зразки 30/1, 30/2, 

30/14 Юг 40/Banana і 41/49 1814(2)90/КС 9. Серед усіх виділених ліній лише 

дві мали дуже низьку стійкість, це 41/411814(2)90/КС 9 і 

34/1BY5823/Альтаїр. 

 

5.2. Характеристика селекційних номерів за ознаками якості 

насіння 

 

Відомо, що вміст білка в насінні сої має зворотній кореляційний зв'язок 

із вмістом олії. Нам вдалося виділити лінії з середнім вмістом сирого білка 

(на суху речовину) і лінії із середнім та близьким до середнього вмістом олії 

(табл. 5.2).  

Серед ліній, що перевищили стандарт Юг 40 за вмістом білка та олії в 

насінні (%) виявилися: 11/8 Юг 40/Аркадія одеська – на 1,64 і 10,13; 11/33 

Юг 40/Аркадія одеська – на 6,59 і 3,92; 23/1 Діона/1052(5)96 – на 4,21 і 5,63; 

27/4 Ізумрудна/Tresor – на 0,96 і 14,62; 30/11 Юг 40/Banana – на 10,17 і 0,82; 

34/1 BY 5823/Альтаїр – на 1,48 і 1,46; 37/2 Витязь 50/Banana – на 2,49 і 6,14; 

37/13 Витязь 50/Banana – на 3,69 і 3,35. Окремі лінії мали більший за 

стандарт вміст білка в насінні, але менший вміст олії. Це такі: лінія 5/14 Юг 

40/Фаетон (на 10,69%); лінія 5/27 Юг 40/Фаетон (на 9,84%); лінія 23/14 

Діона/1052(5)96 (на 15,82%); лінія 34/19 BY 5823/Альтаїр (на 5,22%) і лінія 

41/46 1814(2)90/КС 9 (на 10,17%). А п´ять із наведених у таблиці ліній 

перевищили стандарт (у %) тільки за вмістом олії: 8/14 Юг 40/Lambert – на 

4,05; 8/33 Юг 40/Lambert – на 11,96; 15/8 Даная/Фаетон – на 11,39; 19/16 

Фаетон/СМ 158 – на 7,28 і 41/26 1814(2)90/КС 9 – на 6,77.  
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Таблиця 5.2  

Кращі лінії, виділені за ознаками якості (2010-2011 рр.) 

Походження 
Селекційний 

номер 

Вміст, % 

білка олії 

Юг 40, St - 36,59 15,80 

Юг 40/Фаетон 
5/14 40,50 14,89 

5/27 40,19 14,96 

Юг 40/Lambert 
8/14 36,13 16,44 

8/33 35,50 17,69 

Юг 40/Аркадія 

одеська 

11/8 37,19 17,40 

11/33 39,00 16,42 

Даная/Фаетон 15/8 35,94 17,60 

Фаетон/СМ 158 19/16 32,50 16,95 

Діона/1052(5)96 
23/1 38,13 16,69 

23/14 42,38 15,47 

Ізумрудна/Tresor 27/4 36,94 18,11 

Юг 40/Banana 30/11 40,31 15,93 

BY 5823/Альтаїр 
34/1 37,13 16,03 

34/19 38,50 15,07 

Витязь 50/Banana 
37/2 37,50 16,77 

37/13 37,94 16,33 

1814(2)90/КС 9 
41/26 34,69 16,87 

41/46 40,31 15,73 

 

5.3. Морфобіологічна і господарська характеристика нових сортів 

сої 

В результаті використання удосконаленого способу добору на 

продуктивність – за числом продуктивних вузлів на рослині, було створено 

два нових сорти сої Святогор і Софія, які в 2014 р. і 2015 р. відповідно, 

занесені до Державного реєстру сортів рослин України і рекомендовані для 

вирощування на зерно в зоні Степу. 

Сорт сої Святогор. Підвид Маньчжурський, апробаційна група agr. 

latifolia Enk. Гіпокотиль у рослин сорту з антоціановим забарвленням. Висота 

рослин 120-150 см, прикріплення нижнього бобу 20-25 см. Рослини 
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проміжного типу росту стебла, з сірим опушенням. Листок ланцетний, 

близько до клиноподібного. Боби коричневого кольору, три- та чотири 

насіннєві, слабо зігнуті. Довжина і ширина бобу середні. Насіння жовте, 

кулястої форми, середнього розміру. Рубчик лінійний без вічка, має чорне 

забарвлення. Квітка фіолетового кольору. 

Сорт стійкий до вилягання, посухи, осипання насіння та ураження 

хворобами. Період вегетації – 120-125 діб. Маса 1000 насінин 163-175 г. В 

насінні міститься 39,2-39,5% білка та 20,5-21,5% олії. Урожайність насіння в 

умовах зрошення досягає 4,2-5,3 т/га.  

Сорт занесений до Державного реєстру сортів рослин України в 2014 р. 

і рекомендований для вирощування на зерно в зоні Степу. 

Сорт сої Софія. Підвид маньчжурський, апробаційна група lucida. 

Висота рослин середня (80-90 см), кущ стиснутий, компактний, з проміжним 

типом росту стебла. Опушення світле, боби світлі, насіння жовте, рубчик 

коричневий. Листя темно-зеленого кольору. Квітка білого кольору.  

Період вегетації – 105-115 діб. Маса 1000 насінин 156-175 г. В насінні 

міститься 38,3-40,0% білка та 20,1-21,4% олії. Урожайність насіння в умовах 

зрошення досягає 3,6-4,5 т/га.  

Сорт занесений до Державного реєстру сортів рослин України в 2015 р. 

і рекомендований для вирощування на зерно в зоні Степу. 

За результатами досліджень, наведеними у цьому розділі опубліковані 

наукові роботи [161-163]. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. З поміж гібридних популяцій F5 сої шляхом застосування 

удосконаленої методики доборів за числом продуктивних вузлів на рослині 

вдалося виділити високопродуктивні скоростиглі лінії: 8/15, 8/24, 8/25, 8/33 

(Юг 40/Lambert); 30/1, 30/2, 30/11, 30/14 (Юг 40/Banana); 41/16, 41/17, 41/25, 

41/41, 41/49 (1814(2)90/КС 9); 15/3 (Даная/Фаетон); 27/4, 27/5 
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(Ізумрудна/Tresor) і 34/1 (BY 5823/Альтаїр) з рівнем урожайності 4,31-6,12 

т/га. При чому лінії 27/4 Ізумрудна/Tresor, 30/11 Юг 40/Banana і 34/1 BY 

5823/Альтаїр мали більший, ніж у стандарта вміст білка та олії. 

2. Високу і дуже високу стійкість ( 7-9 балів) до бактеріального опіку і 

пероноспорозу проявили такі лінії, як 8/15 Юг 40/Lambert, 15/3 

Даная/Фаетон, 27/4 і 27/5 Ізумрудна/Tresor, 34/1 BY 5823/Альтаїр. 

3. Більшість ліній відзначилися високою і дуже високою стійкістю (7-

9 балів) до вилягання – це всі лінії комбінації  Юг 40/Lambert; 30/11 Юг 

40/Banana; 41/16, 41/17 і 41/25 1814(2)90/КС 9; 15/3 Даная/Фаетон; 27/4, 27/5 

Ізумрудна/Tresor. 

4. За результатами біохімічного аналізу вдалося виокремити зразки сої 

із середнім вмістом білка та олії, при чому окремі з них відзначилися 

вищими, ніж у стандарта, значеннями обох показників якості, це –11/8, 11/33 

Юг 40/Аркадія одеська; 23/1 Діона/1052(5)96; 27/4 Ізумрудна/Tresor; 30/11 

Юг 40/Banana; 34/1 BY 5823/Альтаїр; 37/2, 37/13 Витязь 50/Banana. Ці лінії 

проходять подальше випробування. 

5. В результаті використання удосконаленого способу добору на 

продуктивність – за числом продуктивних вузлів на рослині, було створено 

два нових сорти сої Святогор і Софія, які в 2014 р. та 2015 р. відповідно, 

занесені до Державного реєстру сортів рослин України і рекомендовані для 

вирощування на зерно в зоні Степу.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і практичне 

вирішення наукового завдання – встановлення закономірностей мінливості, 

успадкування, успадковуваності, кореляційних зв’язків тривалості періоду 

вегетації та ознак продуктивності рослин у гібридів F3-F5, удосконалення 

методів добору на підвищення врожайності в гібридних популяціях. За 

результатами досліджень створено селекційний матеріал і сорти сої для умов 

зрошення, що представляє цінність для селекції сої та сільського 

господарства України. Аналіз отриманих експериментальних даних дозволяє 

зробити такі висновки: 

1. Встановлена тенденція до зменшення мінливості у прояві тривалості 

вегетації в гібридів з F3 (V=0,86-10,39%) до F5 (V=0,29-7,19%). В F3-F5 ця 

ознака успадковується переважно за типом гетерозису, повного або 

часткового позитивного домінування. Високі значення коефіцієнта 

успадковуваності (Н
2
=0,67-0,99) дозволяють прогнозувати високу 

ефективність добору в ранніх поколіннях гібридних популяцій. 

2. Мінливість прояву ознак продуктивності (число продуктивних вузлів 

на рослині, кількість бобів на рослині, маса бобів з рослини, кількість 

насінин з рослини, маса насіння з рослини) з кожним наступним поколінням 

з F3 до F5 зменшувалася, проте залишалася доволі значною до F5 сої – 

V=20,01-44,68%. Успадкування ознаки в гібридних популяцій F3-F5 

проходило переважно за типом гетерозису або часткового позитивного 

домінування. У більшості гібридів F3-F5 коефіцієнт успадковуваності цих 

ознак продуктивності був у межах 0,41-0,99, що доводить перспективність їх 

застосування для проведення індивідуальних доборів. 

3. Найменш варіабельною з усіх досліджуваних нами ознак 

продуктивності виявилася маса 1000 насінин, вже в F5 коефіцієнт варіації (V) 

знизився до 5,21-11,6%. Добори за цією ознакою можна ефективно 

проводити в F3-F4, що підтверджують високі показники коефіцієнта 



 

 

136 

успадковуваності (Н
2
=0,48-0,96). 

4. Узагальнені кореляції між тривалістю періоду вегетації та іншими 

кількісними ознаками в більшості гібридних популяцій F3-F5 виявилися 

слабкими. Проте в популяції Юг 40/Lambert протягом трьох поколінь 

встановлено сильний позитивний зв'язок (r=0,523...0,963) між тривалістю 

періоду вегетації і висотою рослини, а в гібридній популяції 1814(2)90/КС 9 – 

тісний зворотній зв’язок (r=-0,576...-0,753). Гібрид Юг 40/Фаетон мав 

стабільні за поколіннями від’ємні кореляції з числом продуктивних вузлів на 

гілках (r=-0,284... -0,594), числом продуктивних вузлів на рослині (r=-0,224 – 

-0,614) і кількістю бобів на гілках (r=-0,255... -0,584), Юг 40/Tresor мав 

стабільний прямий зв'язок тривалості періоду вегетації з цими ознаками 

(r=0,173...0,397); r=(0,149...0,399) та (r=0,155...0,476) відповідно. В межах цих 

популяцій за визначеними кількісними ознаками можна проводити ефективні 

добори. 

5. Прямий істотний вплив на масу насіння з рослини здійснюють такі 

ознаки – число продуктивних вузлів на гілках (r=0,810), число продуктивних 

вузлів на рослині (r=0,861), кількість бобів на гілках (r=0,846), кількість бобів 

на рослині (r=0,939), кількість насінин з рослини (r=0,965), маса рослини 

(r=0,956), маса бобів з рослини (r=0,993). За цими ознаками доцільно 

проводити добори на підвищення продуктивності. З ознак, які визначаються 

в перерахунку на головне стебло, гілки і рослину, краще застосовувати ті, що 

визначаються в перерахунку на рослину, оскільки вони є більш стабільними 

серед вивчених популяцій. Важливими ознаками для візуальних доборів у 

польових умовах є число продуктивних вузлів на рослині і кількість бобів на 

рослині. 

6. Сильну пряму залежність встановлено між урожайністю і числом 

продуктивних вузлів на рослині (r=0,781), кількістю бобів на рослині 

(r=0,825), кількістю насінин з рослини (r=0,923), масою рослини (r=0,949), 

масою бобів з рослини (r=0,978) і масою насіння з рослини (r=0,985).  

7. Серед гібридних популяцій найбільше виявилося скоростиглих форм, 
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їх частка складала 38,23-94,83%. Середньостиглих ліній було 5,17-90,91% від 

загальної кількості. 

8. Добори за числом продуктивних вузлів на рослині і кількістю бобів на 

рослині найбільш ефективні для підвищення маси насіння з рослини 

(продуктивності) – частка кращих ліній складала 40,0-90,7%. Розроблена 

математична модель залежності маси насіння від числа продуктивних вузлів і 

кількості бобів на рослині, використання якої значно полегшить роботу по 

проведенню доборів на підвищення продуктивності сої безпосередньо в 

польових умовах. 

9. З поміж гібридних популяцій F5 сої, шляхом застосування 

удосконаленої методики доборів за ознакою продуктивності – кількість 

продуктивних вузлів на рослині виділено високопродуктивні скоростиглі 

лінії: 8/15, 8/24, 8/25, 8/33 (Юг 40/Lambert); 30/1, 30/2, 30/11, 30/14 (Юг 

40/Banana); 41/16, 41/17, 41/25, 41/41, 41/49 (1814(2)90/КС 9); 15/3 

(Даная/Фаетон); 27/4, 27/5 (Ізумрудна/Tresor) і 34/1 (BY 5823/Альтаїр) з 

рівнем урожайності насіння 4,31-6,12 т/га. 

10. Встановлено високу ефективність добору на стійкість до 

бактеріального опіку і пероноспорозу в гібридних популяцій Юг 40/Lambert 

(лінія 8/15), Даная/Фаетон (лінія 15/3), Ізумрудна/Tresor (лінії 27/4 і 27/5) і 

BY 5823/Альтаїр (лінія 34/1). Висока ефективність добору за стійкістю до 

вилягання встановлена в гібридній популяції Юг 40/Lambert, всі дібрані 

номери (8/15, 8/24, 8/25, 8/33) мали стійкість 7-9 балів. Висока генотипова 

мінливість за цією ознакою також відзначалася в гібридних комбінацій Юг 

40/Banana, 1814(2)90/КС 9, Даная/Фаетон та Ізумрудна/Tresor, що дозволило 

провести ефективні добори і виділити високостійкі до вилягання лінії 

(30/11,41/16,41/17,41/25,15/3,27/4 та 27/5). 

11. За результатами біохімічного аналізу встановлено перспективні зразки 

сої з середнім вмістом білка та олії. Відзначилися вищими, ніж у стандарту, 

значеннями обох показників якості лінії: 11/8, 11/33 (Юг 40/Аркадія одеська); 

23/1 (Діона/1052(5)96); 27/4 (Ізумрудна/Tresor); 30/11 (Юг 40/Banana); 34/1 
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 (BY 5823/Альтаїр); 37/2, 37/13 (Витязь 50/Banana). 

12. За результатами досліджень виділено перспективні високоврожайні 

номери сої різних груп стиглості, які використовуються в селекційних 

програмах і проходять подальше випробування. Створені сорти сої Святогор 

і Софія, які в 2014 р. і 2015 р. відповідно, занесені до Державного реєстру 

сортів рослин України і рекомендовані для вирощування на зерно в зоні 

Степу. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ СЕЛЕКЦІЇ І ВИРОБНИЦТВА 

 

1. Для збагачення гібридних популяцій сої генотиповим розмаїттям за 

господарсько-цінними ознаками використовувати сорти Юг 40, Lambert, 

Banana, КС 9, Даная, Фаетон, Ізумрудна, Tresor, BY 5823, Альтаїр, Аркадія 

одеська, Діона та 1052(5)96. 

2. З метою підвищення ефективності селекції на врожайність 

використовувати при візуальних індивідуальних доборах важливу ознаку 

продуктивності – число продуктивних вузлів на рослині. За основними 

ознаками продуктивності проводити добори починаючи з F3. 

3. Використовувати в селекційних програмах перспективні номери з 

комплексом господарських ознак: високопродуктивні – 8/15, 8/24, 8/25, 8/33 

(Юг 40/Lambert); 30/1, 30/2, 30/11, 30/14 (Юг 40/Banana); 41/16, 41/17, 41/25, 

41/41, 41/49 (1814(2)90/КС 9); 15/3 (Даная/Фаетон); 27/4, 27/5 

(Ізумрудна/Tresor) і 34/1 (BY 5823/Альтаїр); з високим вмістом білка та олії – 

11/8, 11/33 (Юг 40/Аркадія одеська); 23/1 (Діона/1052(5)96); 27/4 

(Ізумрудна/Tresor); 30/11 (Юг 40/Banana); 34/1 (BY 5823/Альтаїр); 37/2, 37/13 

(Витязь 50/Banana); стійкі до хвороб – 8/15 (Юг 40/Lambert), 15/3 

(Даная/Фаетон), 27/4 і 27/5 (Ізумрудна/Tresor), 34/1 (BY 5823/Альтаїр); стійкі 

до вилягання – 8/15, 8/24, 8/25, 8/33 (Юг 40/Lambert); 30/11 (Юг 40/Banana); 

41/16, 41/17 і 41/25 (1814(2)90/КС 9); 15/3 (Даная/Фаетон); 27/4, 27/5 

(Ізумрудна/Tresor). 

4. Використовувати у виробництві в умовах зрошення новостворені 

врожайні сорти сої Святогор і Софія.  
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Додаток К 

 

 



 

 

 

Додаток Л 

Кореляційні залежності між тривалістю періоду вегетації та іншими кількісними ознаками гібридів F3- F5 сої 

Назва гібриду 

 

Висота рослини 
Висота прикріплення 

нижнього боба 
Товщина стебла 

Товщина основи 

стебла 
Число гілок на рослині 

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон -0,061 0,332 0,578 -0,163 0,406 0,204 -0,471 0,272 0,516 -0,285 -0,028 -0,112 -0,356 -0,416 -0,170 

Юг 40/Tresor -0,350 -0,132 -0,402 -0,221 0,077 0,162 0,113 0,102 0,258 0,195 0,097 0,246 0,088 0,138 0,190 

Юг 40/Lambert 0,523 0,724 0,963 0,213 0,603 0,888 0,219 0,511 0,588 0,211 0,541 0,281 0,302 0,017 0,305 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
0,079 -0,201 0,334 0,271 0,108 0,477 0,151 -0,080 0,133 0,050 0,062 0,246 0,029 0,310 -0,111 

Даная/Фаетон -0,359 0,271 -0,311 0,045 0,374 0,022 -0,491 0,042 -0,386 -0,518 0,044 0,060 -0,475 0,019 0,261 

Фаетон/СМ 158 -0,548 0,492 0,126 -0,098 -0,136 -0,289 -0,563 -0,274 -0,176 -0,529 -0,359 -0,078 -0,308 -0,180 0,102 

Діона/1052(5)96 0,234 0,841 0,558 -0,181 0,802 0,490 0,146 0,717 0,220 0,078 0,682 -0,207 0,362 -0,583 -0,027 

Ізумрудна/ 

Tresor 
0,165 0,106 0,598 -0,364 0,368 -0,391 0,375 -0,238 0,247 0,289 -0,388 0,195 0,661 -0,345 0,205 

Юг 40/Banana 0,239 0,118 -0,095 0,001 -0,183 -0,161 -0,066 0,189 -0,209 0,090 0,211 0,122 0,508 0,021 0,183 

BY 

5823/Альтаїр 
-0,380 0,709 0,751 0,166 0,357 0,408 -0,267 0,433 -0,041 -0,315 -0,244 0,319 0,206 0,443 0,327 

Витязь 

50/Banana 
-0,170 0,750 0,849 0,013 0,704 0,690 -0,209 0,403 0,354 -0,125 0,558 0,642 0,216 -0,143 0,346 

1814(2)90/КС 9 -0,576 -0,753 -0,601 0,644 -0,195 0,431 0,625 0,212 0,317 0,692 0,321 0,345 -0,822 0,384 -0,244 

r серед. 0,257* 0,235* 0,163* 0,147* 0,069 

 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 
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Продовження додатка Л 

Назва гібриду 

Число продуктивних 

вузлів на головному 

стеблі 

Число продуктивних 

вузлів на гілках  

Число продуктивних 

вузлів на рослині  

Кількість бобів на 

головному стеблі  

Кількість бобів на 

гілках  

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон 0,034 0,120 -0,289 -0,284 -0,298 -0,594 -0,234 -0,224 -0,614 0,063 0,371 -0,519 -0,283 -0,255 -0,584 

Юг 40/Tresor 0,070 -0,065 -0,118 0,173 0,188 0,397 0,158 0,149 0,399 0,156 0,269 0,088 0,206 0,155 0,476 

Юг 40/Lambert -0,049 0,214 0,033 0,191 0,285 -0,107 0,128 0,294 -0,096 -0,187 0,232 0,232 0,136 0,303 -0,255 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
-0,093 -0,092 -0,497 -0,069 0,231 -0,172 -0,083 0,168 -0,253 -0,243 -0,054 -0,161 -0,118 0,124 0,089 

Даная/Фаетон -0,325 -0,191 0,037 0,031 -0,282 0,369 -0,118 -0,288 0,380 -0,248 -0,165 0,088 0,114 -0,392 0,305 

Фаетон/СМ 158 -0,318 0,105 -0,080 -0,270 0,085 0,120 -0,312 0,104 0,098 -0,385 0,048 -0,136 -0,242 0,187 0,127 

Діона/1052(5)96 0,281 0,199 0,024 0,287 -0,224 -0,322 0,304 -0,146 -0,306 0,091 -0,181 -0,408 0,219 -0,285 -0,392 

Ізумрудна/ 

Tresor 
0,380 -0,309 0,588 0,711 -0,277 0,254 0,671 -0,304 0,420 0,271 -0,125 0,496 0,683 -0,225 0,253 

Юг 40/Banana -0,455 -0,090 -0,093 0,314 0,028 0,017 0,116 0,003 -0,017 -0,292 -0,004 -0,060 0,258 0,113 0,018 

BY 

5823/Альтаїр 
-0,445 -0,115 0,072 -0,201 0,278 0,348 -0,354 0,228 0,365 -0,249 -0,105 -0,040 -0,391 0,227 0,242 

Витязь 

50/Banana 
0,052 -0,209 -0,412 0,234 -0,139 0,176 0,209 -0,194 -0,101 -0,020 0,216 0,134 0,242 -0,154 0,138 

1814(2)90/КС 9 0,213 -0,025 0,236 -0,496 0,323 -0,129 -0,243 0,315 -0,066 0,211 0,077 0,447 -0,390 0,328 0,237 

r серед. -0,037 0,031 0,007 -0,014 0,025 

 

Примітка. Коефіцієнти кореляції недостовірні на 5 % рівні значущості 
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Продовження додатка Л 

Назва гібриду 

Кількість бобів на 

рослині  
Довжина боба  Ширина боба  

Кількість насінин у 

бобі  

Кількість насінин з 

рослини  

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон -0,184 0,037 -0,679 0,042 -0,080 0,172 0,255 0,291 -0,195 0,067 -0,230 0,552 -0,175 -0,006 -0,633 

Юг 40/Tresor 0,202 0,209 0,388 -0,154 0,098 0,053 -0,162 -0,015 -0,498 -0,029 -0,166 0,323 0,201 0,174 0,448 

Юг 40/Lambert 0,003 0,321 -0,041 -0,413 0,016 0,418 -0,185 0,141 0,621 -0,318 0,780 0,891 -0,060 0,480 0,401 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
-0,196 0,041 0,011 -0,357 0,096 -0,586 -0,347 -0,305 0,496 0,146 -0,081 -0,716 -0,121 0,033 -0,186 

Даная/Фаетон -0,074 -0,356 0,274 -0,442 -0,150 -0,499 -0,277 -0,039 -0,381 -0,209 -0,216 -0,470 -0,186 -0,374 0,159 

Фаетон/СМ 158 -0,337 0,146 0,025 -0,546 -0,665 -0,214 -0,254 -0,191 -0,215 0,149 0,075 0,315 -0,298 0,159 0,103 

Діона/1052(5)96 0,186 -0,277 -0,523 0,171 -0,579 -0,775 0,176 -0,806 -0,714 -0,322 0,319 0,394 0,089 -0,188 -0,368 

Ізумрудна/ 

Tresor 
0,503 -0,203 0,513 -0,277 -0,050 0,419 0,095 0,005 0,357 -0,482 0,109 0,087 0,373 -0,199 0,507 

Юг 40/Banana 0,510 0,085 -0,031 -0,331 0,205 0,090 -0,634 -0,043 -0,071 -0,135 0,073 -0,110 0,014 0,089 -0,064 

BY 

5823/Альтаїр 
-0,372 0,074 0,212 -0,164 0,108 0,380 -0,165 -0,079 0,067 0,058 -0,030 0,031 -0,447 0,039 0,212 

Витязь 

50/Banana 
0,189 0,057 0,174 0,036 0,781 0,761 0,328 0,038 -0,146 -0,049 0,447 -0,102 0,165 0,187 0,133 

1814(2)90/КС 9 -0,056 0,281 0,490 -0,409 0,272 0,020 -0,303 -0,202 -0,194 -0,360 -0,067 -0,485 -0,305 0,290 0,298 

r серед. 0,017 -0,102* -0,113* 0,035 0,025 

 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 
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Продовження додатка Л 

Назва гібриду 
Маса рослини Маса бобів з рослини Маса насіння з рослини Маса 1000 насінин  

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон -0,167 0,020 -0,554 -0,053 0,084 -0,630 -0,028 0,084 -0,629 0,603 0,375 -0,025 

Юг 40/Tresor 0,155 0,255 0,063 0,202 0,261 0,202 0,255 0,272 0,183 0,389 0,264 -0,577 

Юг 40/Lambert 0,066 0,397 0,354 -0,046 0,320 0,195 -0,013 0,333 0,207 0,037 -0,585 -0,720 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
-0,120 -0,053 0,060 -0,205 -0,116 -0,088 -0,093 -0,134 -0,023 -0,098 -0,393 0,474 

Даная/Фаетон -0,553 -0,286 0,027 -0,107 -0,378 0,060 -0,002 -0,374 0,093 0,214 -0,125 -0,356 

Фаетон/СМ 158 -0,484 -0,059 0,012 -0,327 0,132 0,070 -0,299 0,128 0,048 0,362 -0,121 -0,319 

Діона/1052(5)96 0,226 0,216 -0,200 0,212 -0,300 -0,444 0,158 -0,273 -0,418 0,368 -0,379 -0,227 

Ізумрудна/Tresor 0,416 -0,202 0,500 0,480 -0,170 0,496 0,438 -0,191 0,466 0,309 -0,120 0,042 

Юг 40/Banana -0,085 0,115 -0,053 -0,151 0,076 -0,067 -0,113 0,077 -0,079 -0,554 -0,048 -0,054 

BY 5823/Альтаїр -0,478 0,266 0,474 -0,368 0,103 0,402 -0,356 0,107 0,428 0,038 0,297 0,544 

Витязь 50/Banana 0,182 0,354 0,618 0,252 0,243 0,256 0,236 0,176 0,146 0,301 -0,027 -0,187 

1814(2)90/КС 9 0,147 0,134 0,114 -0,152 0,203 0,105 -0,046 0,191 0,116 0,630 -0,234 -0,427 

r серед. 0,066 0,008 0,032 0,008 

 

Примітка. Коефіцієнти кореляції недостовірні на 5 % рівні значущості 
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Додаток М 

Кореляційні залежності між числом продуктивних вузлів на рослині та іншими кількісними ознаками гібридів F3- F5 сої 

Назва гібриду 
Товщина стебла 

Товщина основи 

стебла  

Число продуктивних 

вузлів на головному 

стеблі  

Число продуктивних 

вузлів на гілках  

Кількість бобів на 

головному стеблі  

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон 0,578 0,520 -0,553 0,886 0,710 0,391 0,687 0,685 0,489 0,979 0,978 0,963 0,534 0,586 0,524 

Юг 40/Tresor 0,668 0,778 -0,043 0,874 0,770 0,203 0,797 0,707 -0,106 0,978 0,985 0,918 0,774 0,793 -0,103 

Юг 40/Lambert 0,826 0,402 0,276 0,869 0,656 0,550 0,734 0,632 0,300 0,945 0,988 0,977 0,746 0,440 0,261 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
0,546 0,480 0,198 0,808 0,530 0,557 0,703 0,617 0,522 0,969 0,959 0,984 0,582 0,523 0,422 

Даная/Фаетон 0,672 0,092 0,316 0,678 0,676 0,383 0,801 0,612 0,035 0,931 0,990 0,983 0,745 0,557 0,458 

Фаетон/СМ 158 0,329 0,145 0,408 0,360 0,578 0,635 0,935 0,594 0,509 0,944 0,959 0,988 0,926 0,650 0,640 

Діона/1052(5)96 0,504 0,146 -0,139 0,612 0,452 0,444 0,889 0,437 0,238 0,966 0,957 0,948 0,703 0,693 0,365 

Ізумрудна/ 

Tresor 
0,810 0,799 -0,092 0,730 0,749 0,318 0,785 0,641 0,465 0,929 0,987 0,946 0,771 0,800 0,241 

Юг 40/Banana 0,826 0,178 0,219 0,770 0,774 0,475 0,703 0,669 0,172 0,964 0,978 0,937 0,767 0,718 0,055 

BY 

5823/Альтаїр 
0,388 0,144 -0,019 0,622 0,637 0,557 0,725 0,343 0,040 0,902 0,957 0,983 0,761 0,107 -0,228 

Витязь 

50/Banana 
0,119 0,006 -0,040 0,597 0,252 0,179 0,689 0,483 0,532 0,970 0,942 0,797 0,328 0,307 0,602 

1814(2)90/КС 9 0,494 0,340 -0,048 0,271 0,681 0,306 0,721 0,160 0,126 0,859 0,987 0,965 0,532 0,127 -0,170 

r серед. 0,447* 0,702* 0,619* 0,968* 0,570* 

 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 
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Продовження додатка М 

 

Назва гібриду 

Кількість бобів на 

гілках 

Кількість бобів на 

рослині 

Кількість насінин з 

рослини 
Висота рослини 

Висота прикріплення 

нижнього боба 

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон 0,961 0,972 0,914 0,960 0,914 0,924 0,947 0,907 0,878 0,399 -0,037 -0,196 -0,201 -0,482 -0,440 

Юг 40/Tresor 0,933 0,946 0,903 0,949 0,945 0,490 0,948 0,942 0,404 0,348 0,354 -0,008 -0,251 -0,399 -0,249 

Юг 40/Lambert 0,911 0,950 0,943 0,948 0,891 0,836 0,904 0,888 0,684 0,474 0,451 -0,080 -0,223 -0,148 -0,245 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
0,926 0,875 0,896 0,917 0,818 0,882 0,915 0,814 0,914 0,076 0,227 -0,022 -0,438 -0,195 -0,567 

Даная/Фаетон 0,913 0,964 0,920 0,947 0,937 0,899 0,895 0,926 0,840 0,689 0,050 -0,010 -0,162 -0,518 -0,392 

Фаетон/СМ 158 0,948 0,954 0,964 0,990 0,939 0,932 0,969 0,890 0,966 0,353 -0,240 0,472 -0,255 -0,578 -0,055 

Діона/1052(5)96 0,918 0,917 0,908 0,945 0,939 0,875 0,880 0,939 0,835 0,522 -0,009 0,034 -0,398 -0,204 -0,549 

Ізумрудна/ 

Tresor 
0,917 0,960 0,923 0,955 0,972 0,732 0,874 0,956 0,565 0,719 0,240 -0,073 -0,760 -0,545 -0,143 

Юг 40/Banana 0,949 0,954 0,886 0,979 0,943 0,762 0,947 0,936 0,668 0,427 0,347 0,354 -0,393 -0,471 0,223 

BY 

5823/Альтаїр 
0,920 0,899 0,906 0,971 0,711 0,751 0,854 0,770 0,731 0,094 -0,012 0,633 -0,555 -0,359 -0,176 

Витязь 

50/Banana 
0,947 0,925 0,773 0,949 0,829 0,872 0,774 0,776 0,843 0,300 -0,262 0,052 -0,164 -0,448 -0,194 

1814(2)90/КС 9 0,840 0,907 0,856 0,874 0,739 0,457 0,929 0,782 0,569 0,445 -0,339 0,028 -0,783 -0,467 -0,476 

r серед. 0,924* 0,911* 0,888* 0,213* -0,333* 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 
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Продовження додатка М 

 

Назва гібриду 

Число гілок на 

рослині 
Довжина боба Ширина боба 

Кількість насінин у 

бобі 
Маса рослини 

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон 0,852 0,814 0,586 0,465 0,278 -0,098 0,423 0,072 0,301 -0,176 0,130 -0,642 0,955 0,926 0,905 

Юг 40/Tresor 0,805 0,703 0,718 0,473 0,233 -0,256 0,316 0,209 -0,362 -0,183 0,229 -0,083 0,938 0,885 0,571 

Юг 40/Lambert 0,762 0,731 0,382 0,513 0,270 0,225 0,435 0,381 -0,179 -0,005 0,324 -0,035 0,939 0,918 0,763 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
0,818 0,798 0,575 0,406 0,333 0,337 0,280 0,031 0,048 -0,110 -0,149 0,098 0,944 0,786 0,843 

Даная/Фаетон 0,421 0,559 0,690 0,383 0,138 -0,058 0,606 0,272 0,037 -0,265 0,206 -0,528 0,661 0,899 0,811 

Фаетон/СМ 158 0,499 0,379 0,548 0,507 -0,001 0,091 0,587 0,234 0,037 -0,097 -0,200 -0,087 0,871 0,876 0,948 

Діона/1052(5)96 0,584 0,419 0,664 0,565 0,292 0,339 0,547 0,236 0,131 -0,385 -0,001 -0,202 0,891 0,834 0,769 

Ізумрудна/ 

Tresor 
0,891 0,845 0,440 0,121 0,445 0,137 0,246 0,250 0,386 -0,619 -0,150 -0,360 0,929 0,959 0,509 

Юг 40/Banana 0,762 0,578 0,749 0,545 0,570 -0,230 0,315 0,135 -0,279 -0,053 0,495 0,062 0,947 0,907 0,615 

BY 5823/Альтаїр 0,276 0,777 0,815 0,725 0,399 0,383 0,808 0,022 0,344 -0,487 0,336 0,013 0,831 0,745 0,842 

Витязь 

50/Banana 
0,808 0,554 0,579 0,384 -0,193 -0,201 0,236 0,017 -0,013 -0,086 -0,091 -0,075 0,832 0,642 0,617 

1814(2)90/КС 9 0,601 0,795 0,585 0,859 0,245 0,134 0,660 0,142 0,044 0,086 -0,039 0,295 0,834 0,802 0,646 

r серед. 0,714* 0,320* 0,244* -0,078* 0,887* 

 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 
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Продовження додатка М 

 

Назва гібриду 
Маса бобів з рослини Маса насіння з рослини Маса 1000 насінин 

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон 0,894 0,883 0,895 0,852 0,878 0,888 -0,110 -0,066 0,147 

Юг 40/Tresor 0,944 0,860 0,329 0,935 0,801 0,314 0,355 0,141 -0,291 

Юг 40/Lambert 0,905 0,921 0,772 0,900 0,921 0,785 0,322 0,292 0,144 

Юг 40/Аркадія одеська 0,914 0,727 0,878 0,873 0,707 0,859 0,121 -0,049 -0,030 

Даная/Фаетон 0,914 0,890 0,828 0,896 0,882 0,839 0,617 0,075 0,131 

Фаетон/СМ 158 0,976 0,882 0,965 0,964 0,862 0,965 0,472 0,075 -0,135 

Діона/1052(5)96 0,919 0,862 0,778 0,892 0,883 0,779 0,491 0,205 -0,191 

Ізумрудна/Tresor 0,930 0,955 0,529 0,904 0,961 0,521 0,482 0,241 -0,001 

Юг 40/Banana 0,921 0,919 0,594 0,911 0,921 0,599 0,336 0,157 -0,115 

BY 5823/Альтаїр 0,904 0,699 0,749 0,849 0,716 0,734 0,645 0,237 0,105 

Витязь 50/Banana 0,827 0,758 0,827 0,708 0,782 0,828 0,154 -0,043 0,209 

1814(2)90/КС 9 0,904 0,810 0,564 0,876 0,824 0,570 0,215 0,004 0,112 

r серед. 0,877* 0,861* 0,170* 

 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 
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Додаток Н 

Кореляційні залежності між кількістю бобів на рослині та іншими кількісними ознаками гібридів F3-F5 сої 

Назва гібриду 
Товщина стебла 

Товщина основи 

стебла 

Число продуктивних 

вузлів на головному 

стеблі 

Число продуктивних 

вузлів на гілках 

Число продуктивних 

вузлів на рослині 

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон 0,557 0,580 -0,469 0,867 0,741 0,398 0,737 0,812 0,509 0,918 0,840 0,872 0,960 0,914 0,924 

Юг 40/Tresor 0,684 0,794 0,215 0,861 0,804 0,512 0,805 0,660 0,236 0,911 0,933 0,335 0,949 0,945 0,490 

Юг 40/Lambert 0,794 0,598 0,398 0,821 0,843 0,612 0,739 0,663 0,542 0,881 0,860 0,751 0,948 0,891 0,836 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
0,581 0,602 0,330 0,762 0,512 0,515 0,633 0,648 0,527 0,892 0,733 0,854 0,917 0,818 0,882 

Даная/Фаетон 0,664 0,133 0,393 0,667 0,691 0,477 0,813 0,687 0,060 0,849 0,907 0,878 0,947 0,937 0,899 

Фаетон/СМ 158 0,347 0,172 0,381 0,340 0,578 0,608 0,922 0,585 0,525 0,938 0,891 0,912 0,990 0,939 0,932 

Діона/1052(5)96 0,581 0,080 -0,127 0,637 0,344 0,490 0,861 0,356 0,259 0,901 0,916 0,813 0,945 0,939 0,875 

Ізумрудна/Tresor 0,852 0,802 0,093 0,830 0,746 0,090 0,866 0,621 0,582 0,817 0,960 0,605 0,955 0,972 0,732 

Юг 40/Banana 0,830 0,423 0,457 0,731 0,877 0,706 0,726 0,574 0,422 0,929 0,938 0,611 0,979 0,943 0,762 

BY 5823/Альтаїр 0,372 0,218 0,323 0,572 0,511 0,689 0,772 0,563 0,204 0,833 0,582 0,706 0,971 0,711 0,751 

Витязь 50/Banana 0,179 0,327 0,102 0,629 0,553 0,363 0,767 0,632 0,475 0,882 0,691 0,687 0,949 0,829 0,872 

1814(2)90/КС 9 0,657 0,754 0,513 0,392 0,816 0,740 0,834 0,559 0,490 0,600 0,657 0,326 0,874 0,739 0,457 

r серед. 0,521* 0,719* 0,651* 0,854* 0,911* 

 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 
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Продовження додатка Н 

 

Назва гібриду 

Кількість бобів на 

головному стеблі 

Кількість бобів на 

гілках 

Кількість насінин з 

рослини 
Маса рослини Маса бобів з рослини 

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон 0,712 0,844 0,718 0,907 0,891 0,890 0,980 0,984 0,972 0,981 0,969 0,959 0,954 0,975 0,971 

Юг 40/Tresor 0,884 0,899 0,766 0,930 0,967 0,450 0,982 0,978 0,940 0,969 0,947 0,770 0,978 0,931 0,915 

Юг 40/Lambert 0,843 0,742 0,703 0,916 0,934 0,792 0,972 0,954 0,870 0,966 0,967 0,895 0,967 0,951 0,943 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
0,785 0,855 0,650 0,909 0,857 0,935 0,959 0,965 0,956 0,961 0,956 0,949 0,969 0,939 0,976 

Даная/Фаетон 0,873 0,765 0,688 0,878 0,935 0,940 0,941 0,986 0,962 0,647 0,968 0,938 0,943 0,979 0,948 

Фаетон/СМ 158 0,954 0,831 0,839 0,937 0,916 0,934 0,976 0,961 0,922 0,876 0,870 0,895 0,982 0,945 0,935 

Діона/1052(5)96 0,835 0,810 0,692 0,900 0,933 0,821 0,954 0,971 0,922 0,935 0,817 0,824 0,952 0,946 0,938 

Ізумрудна/ 

Tresor 
0,914 0,873 0,801 0,804 0,959 0,694 0,961 0,985 0,936 0,984 0,988 0,881 0,977 0,984 0,926 

Юг 40/Banana 0,834 0,847 0,605 0,938 0,979 0,662 0,972 0,985 0,937 0,968 0,976 0,916 0,949 0,980 0,925 

BY 

5823/Альтаїр 
0,856 0,722 0,334 0,881 0,612 0,849 0,900 0,952 0,960 0,814 0,784 0,893 0,923 0,932 0,892 

Витязь 

50/Banana 
0,566 0,757 0,828 0,863 0,686 0,716 0,883 0,942 0,957 0,892 0,896 0,813 0,906 0,947 0,960 

1814(2)90/КС 9 0,833 0,706 0,734 0,652 0,901 0,678 0,887 0,948 0,923 0,922 0,909 0,810 0,948 0,901 0,808 

r серед. 0,608* 0,895* 0,964* 0,944* 0,957* 

 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 
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Продовження додатка Н 

 

Назва гібриду 

Маса насіння з 

рослини 
Висота рослини 

Висота прикріплення 

нижнього боба 

Число гілок на 

рослині 

Кількість насінин у 

бобі 

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон 0,917 0,969 0,963 0,452 0,011 -0,224 -0,203 -0,478 -0,425 0,830 0,605 0,429 -0,218 0,122 -0,598 

Юг 40/Tresor 0,969 0,886 0,883 0,339 0,286 0,206 -0,211 -0,358 0,326 0,754 0,638 0,233 -0,244 0,194 0,156 

Юг 40/Lambert 0,956 0,931 0,927 0,380 0,346 -0,011 -0,231 -0,128 -0,243 0,691 0,478 0,085 0,006 0,258 -0,019 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
0,925 0,921 0,968 0,017 0,183 0,172 -0,468 -0,093 -0,388 0,729 0,615 0,497 -0,189 -0,273 -0,132 

Даная/Фаетон 0,941 0,974 0,948 0,693 0,154 -0,040 -0,120 -0,395 -0,526 0,415 0,397 0,525 -0,331 0,222 -0,506 

Фаетон/СМ 158 0,972 0,933 0,933 0,366 -0,087 0,473 -0,261 -0,518 0,020 0,477 0,346 0,420 -0,086 -0,150 -0,376 

Діона/1052(5)96 0,925 0,947 0,930 0,559 -0,087 -0,054 -0,342 -0,222 -0,614 0,547 0,465 0,464 -0,417 -0,106 -0,292 

Ізумрудна/ 

Tresor 
0,964 0,983 0,910 0,798 0,397 0,115 -0,744 -0,436 -0,199 0,778 0,777 0,349 -0,583 -0,129 -0,039 

Юг 40/Banana 0,940 0,974 0,919 0,476 0,386 0,503 -0,386 -0,440 -0,218 0,735 0,459 0,495 -0,015 0,490 0,168 

BY 

5823/Альтаїр 
0,868 0,923 0,856 0,099 -0,048 0,459 -0,584 -0,324 -0,199 0,186 0,383 0,545 -0,482 0,044 -0,007 

Витязь 

50/Banana 
0,780 0,931 0,937 0,338 0,079 0,258 -0,131 -0,104 -0,053 0,697 0,236 0,521 0,036 -0,083 -0,136 

1814(2)90/КС 9 0,898 0,863 0,799 0,243 -0,153 -0,390 -0,645 -0,173 -0,066 0,332 0,393 -0,018 -0,245 -0,325 -0,200 

r серед. 0,939* 0,204* -0,284* 0,582* -0,135* 

 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 
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Продовження додатка Н 

 

Назва гібриду 
Довжина боба Ширина боба Маса 1000 насінин 

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон 0,475 0,359 -0,180 0,478 0,125 0,254 -0,046 -0,010 0,021 

Юг 40/Tresor 0,470 0,394 0,058 0,286 0,180 -0,468 0,383 0,209 -0,481 

Юг 40/Lambert 0,551 0,326 0,361 0,431 0,249 -0,061 0,324 0,162 0,005 

Юг 40/Аркадія одеська 0,371 0,169 0,192 0,284 0,112 0,176 0,229 0,184 0,176 

Даная/Фаетон 0,380 0,143 0,084 0,592 0,294 0,130 0,569 0,226 0,092 

Фаетон/СМ 158 0,489 0,020 0,086 0,579 0,250 0,132 0,454 0,113 -0,042 

Діона/1052(5)96 0,603 0,473 0,513 0,560 0,366 0,325 0,417 0,314 0,001 

Ізумрудна/Tresor 0,294 0,436 0,154 0,369 0,259 0,482 0,527 0,181 0,208 

Юг 40/Banana 0,570 0,595 -0,252 0,353 0,192 -0,238 0,337 0,195 0,082 

BY 5823/Альтаїр 0,696 0,433 0,220 0,737 0,192 0,317 0,578 0,322 -0,062 

Витязь 50/Banana 0,553 0,115 0,122 0,333 0,167 -0,099 0,159 0,097 0,059 

1814(2)90/КС 9 0,790 0,310 0,363 0,652 -0,121 0,006 0,391 -0,344 -0,111 

r серед. 0,361* 0,257* 0,186* 
 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 
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Додаток П 

Кореляційні залежності між кількістю насінин з рослини та іншими кількісними ознаками гібридів F3- F5 сої 

Назва гібриду 
Висота рослини 

Висота прикріплення 

нижнього боба 
Товщина стебла 

Товщина основи 

стебла 

Число гілок на 

рослині 

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон 0,430 -0,026 -0,187 -0,223 -0,512 -0,422 0,516 0,605 -0,394 0,841 0,785 0,452 0,827 0,593 0,462 

Юг 40/Tresor 0,358 0,286 0,047 -0,198 -0,386 0,399 0,711 0,773 0,231 0,860 0,817 0,623 0,748 0,622 0,285 

Юг 40/Lambert 0,299 0,532 0,402 -0,238 -0,038 0,130 0,772 0,654 0,616 0,820 0,823 0,642 0,631 0,447 0,137 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
0,076 0,193 0,080 -0,425 -0,142 -0,461 0,620 0,571 0,293 0,796 0,470 0,446 0,766 0,594 0,568 

Даная/Фаетон 0,697 0,141 0,035 0,011 -0,377 -0,512 0,732 0,089 0,428 0,706 0,672 0,524 0,334 0,400 0,440 

Фаетон/СМ 158 0,264 -0,204 0,526 -0,258 -0,541 -0,015 0,243 0,080 0,422 0,243 0,567 0,603 0,404 0,401 0,421 

Діона/1052(5)96 0,480 0,008 0,024 -0,368 -0,140 -0,627 0,585 0,207 -0,067 0,644 0,460 0,635 0,525 0,379 0,629 

Ізумрудна/Tresor 0,796 0,381 0,156 -0,652 -0,447 -0,144 0,780 0,849 0,225 0,829 0,703 0,124 0,682 0,739 0,331 

Юг 40/Banana 0,468 0,454 0,543 -0,310 -0,403 -0,153 0,823 0,426 0,323 0,693 0,853 0,676 0,685 0,487 0,405 

BY 5823/Альтаїр 0,190 -0,140 0,459 -0,448 -0,436 -0,249 0,408 0,166 0,433 0,534 0,595 0,699 0,173 0,379 0,586 

Витязь 50/Banana 0,377 0,170 0,236 0,054 0,029 -0,095 0,332 0,360 0,130 0,653 0,574 0,286 0,620 0,261 0,496 

1814(2)90/КС 9 0,432 -0,231 -0,242 -0,734 -0,303 -0,275 0,522 0,720 0,415 0,288 0,805 0,685 0,608 0,518 0,082 

r серед. 0,229* -0,270* 0,539* 0,723* 0,582* 

 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 
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Продовження додатка П 

Назва гібриду 

Число продуктивних 

вузлів на головному 

стеблі 

Число продуктивних 

вузлів на гілках 

Число продуктивних 

вузлів на рослині 

Кількість бобів на 

головному стеблі 

Кількість бобів на 

гілках 

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон 0,752 0,817 0,525 0,898 0,831 0,816 0,947 0,907 0,878 0,686 0,835 0,745 0,896 0,872 0,835 

Юг 40/Tresor 0,802 0,674 0,148 0,911 0,926 0,795 0,948 0,942 0,404 0,867 0,886 0,737 0,914 0,942 0,411 

Юг 40/Lambert 0,723 0,656 0,558 0,844 0,858 0,589 0,904 0,888 0,684 0,836 0,638 0,778 0,897 0,929 0,546 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
0,652 0,689 0,619 0,883 0,714 0,870 0,915 0,814 0,914 0,747 0,832 0,683 0,875 0,820 0,866 

Даная/Фаетон 0,842 0,662 0,555 0,758 0,899 0,820 0,895 0,926 0,840 0,858 0,750 0,719 0,792 0,924 0,877 

Фаетон/СМ 158 0,926 0,450 0,514 0,895 0,882 0,950 0,969 0,890 0,966 0,942 0,792 0,658 0,902 0,886 0,937 

Діона/1052(5)96 0,786 0,393 0,162 0,848 0,904 0,804 0,880 0,939 0,835 0,765 0,795 0,576 0,883 0,901 0,805 

Ізумрудна/Tresor 0,853 0,602 0,604 0,712 0,947 0,409 0,874 0,956 0,565 0,921 0,857 0,860 0,710 0,946 0,517 

Юг 40/Banana 0,719 0,629 0,416 0,893 0,915 0,519 0,947 0,936 0,668 0,812 0,828 0,620 0,911 0,966 0,570 

BY 5823/Альтаїр 0,654 0,492 0,211 0,749 0,666 0,684 0,854 0,770 0,731 0,739 0,586 0,330 0,824 0,698 0,810 

Витязь 50/Banana 0,551 0,558 0,419 0,744 0,661 0,693 0,774 0,776 0,843 0,531 0,713 0,769 0,743 0,646 0,716 

1814(2)90/КС 9 0,687 0,451 0,455 0,785 0,719 0,447 0,929 0,782 0,569 0,640 0,597 0,595 0,714 0,899 0,714 

r серед. 0,645* 0,836* 0,888* 0,771* 0,863* 

 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 
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Продовження додатка П 

Назва гібриду 

Кількість бобів на 

рослині 
Довжина боба Ширина боба 

Кількість насінин у 

бобі 
Маса рослини 

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон 0,980 0,984 0,972 0,515 0,441 -0,062 0,512 0,144 0,190 -0,049 0,283 -0,411 0,972 0,974 0,962 

Юг 40/Tresor 0,982 0,978 0,940 0,489 0,435 0,042 0,244 0,165 -0,625 -0,099 0,379 0,482 0,972 0,932 0,745 

Юг 40/Lambert 0,972 0,954 0,870 0,609 0,390 0,568 0,411 0,243 0,244 0,190 0,500 0,457 0,977 0,987 0,976 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
0,959 0,965 0,956 0,368 0,206 0,329 0,246 0,110 0,041 0,053 -0,023 0,154 0,968 0,946 0,914 

Даная/Фаетон 0,941 0,986 0,962 0,444 0,161 0,134 0,623 0,282 0,163 -0,046 0,379 -0,260 0,586 0,959 0,974 

Фаетон/СМ 158 0,976 0,961 0,922 0,441 0,103 0,263 0,479 0,265 0,180 0,122 0,118 -0,007 0,799 0,843 0,966 

Діона/1052(5)96 0,954 0,971 0,922 0,639 0,417 0,405 0,499 0,304 0,096 -0,171 0,126 0,076 0,902 0,857 0,879 

Ізумрудна/Tresor 0,961 0,985 0,936 0,422 0,459 0,240 0,389 0,246 0,478 -0,387 0,040 0,314 0,963 0,981 0,981 

Юг 40/Banana 0,972 0,985 0,937 0,611 0,676 -0,096 0,380 0,210 -0,175 0,206 0,630 0,495 0,975 0,982 0,950 

BY 5823/Альтаїр 0,900 0,952 0,960 0,769 0,502 0,314 0,697 0,082 0,278 -0,115 0,340 0,268 0,813 0,842 0,900 

Витязь 50/Banana 0,883 0,942 0,957 0,728 0,292 0,155 0,269 0,024 -0,207 0,461 0,251 0,150 0,913 0,883 0,785 

1814(2)90/КС 9 0,887 0,948 0,923 0,870 0,400 0,452 0,683 -0,093 -0,021 0,209 -0,034 0,179 0,853 0,958 0,926 

r серед. 0,964* 0,416* 0,229* 0,115* 0,954* 

 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 
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Продовження додатка П 

 

Назва гібриду 
Маса бобів з рослини Маса насіння з рослини Маса 1000 насінин 

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон 0,973 0,984 0,973 0,952 0,981 0,970 -0,026 -0,039 -0,078 

Юг 40/Tresor 0,981 0,911 0,870 0,982 0,856 0,861 0,348 0,143 -0,629 

Юг 40/Lambert 0,994 0,973 0,958 0,989 0,970 0,949 0,323 0,086 -0,355 

Юг 40/Аркадія одеська 0,975 0,952 0,969 0,971 0,930 0,947 0,187 0,131 -0,028 

Даная/Фаетон 0,963 0,977 0,980 0,944 0,973 0,977 0,410 0,189 0,074 

Фаетон/СМ 158 0,965 0,958 0,993 0,960 0,959 0,992 0,446 0,087 -0,206 

Діона/1052(5)96 0,933 0,946 0,936 0,941 0,944 0,942 0,329 0,229 -0,232 

Ізумрудна/Tresor 0,959 0,984 0,985 0,974 0,985 0,979 0,503 0,110 0,242 

Юг 40/Banana 0,961 0,988 0,967 0,970 0,985 0,966 0,364 0,163 0,001 

BY 5823/Альтаїр 0,918 0,956 0,904 0,892 0,959 0,868 0,277 0,312 -0,108 

Витязь 50/Banana 0,868 0,939 0,961 0,900 0,937 0,956 0,001 -0,014 0,001 

1814(2)90/КС 9 0,966 0,958 0,930 0,947 0,941 0,923 0,236 -0,267 0,009 

r серед. 0,971* 0,965* 0,121* 
 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 
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Додаток Р 

Кореляційні залежності між масою бобів з рослини та іншими кількісними ознаками гібридів F3- F5 сої 

Назва гібриду 
Висота рослини 

Висота прикріплення 

нижнього боба 
Товщина стебла 

Товщина основи 

стебла 

Число гілок на 

рослині 

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон 0,426 0,009 -0,170 -0,264 -0,490 -0,449 0,442 0,594 -0,404 0,775 0,744 0,370 0,766 0,562 0,446 

Юг 40/Tresor 0,386 0,285 0,310 -0,199 -0,422 0,383 0,723 0,703 0,107 0,856 0,785 0,457 0,733 0,620 0,216 

Юг 40/Lambert 0,295 0,462 0,215 -0,219 -0,203 -0,077 0,763 0,551 0,541 0,808 0,732 0,611 0,621 0,531 0,116 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
0,045 0,240 0,203 -0,420 -0,076 -0,443 0,571 0,580 0,373 0,769 0,423 0,499 0,721 0,476 0,502 

Даная/Фаетон 0,698 0,186 0,100 -0,034 -0,340 -0,556 0,709 0,215 0,517 0,690 0,699 0,535 0,265 0,337 0,435 

Фаетон/СМ 158 0,342 -0,145 0,521 -0,176 -0,506 -0,001 0,278 0,201 0,444 0,288 0,477 0,639 0,435 0,365 0,399 

Діона/1052(5)96 0,493 -0,117 0,028 -0,397 -0,120 -0,615 0,563 0,044 -0,025 0,620 0,321 0,596 0,506 0,459 0,486 

Ізумрудна/Tresor 0,779 0,422 0,158 -0,675 -0,408 -0,115 0,769 0,804 0,165 0,779 0,745 0,039 0,758 0,754 0,335 

Юг 40/Banana 0,338 0,458 0,539 -0,327 -0,384 -0,209 0,824 0,420 0,468 0,741 0,863 0,710 0,540 0,507 0,368 

BY 5823/Альтаїр 0,143 0,025 0,588 -0,418 -0,369 -0,093 0,330 0,314 0,291 0,603 0,614 0,664 0,293 0,346 0,632 

Витязь 50/Banana 0,247 0,208 0,332 -0,128 0,064 0,035 0,125 0,408 0,220 0,547 0,609 0,436 0,511 0,243 0,580 

1814(2)90/КС 9 0,244 -0,118 0,001 -0,693 -0,408 -0,397 0,649 0,588 0,396 0,419 0,714 0,601 0,480 0,522 0,118 

r серед. 0,245* -0,279* 0,517* 0,697* 0,559* 

 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 
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Продовження додатка Р 

Назва гібриду 

Число продуктивних 

вузлів на головному 

стеблі 

Число продуктивних 

вузлів на гілках 

Число продуктивних 

вузлів на рослині 

Кількість бобів на 

головному стеблі 

Кількість бобів на 

гілках 

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон 0,801 0,828 0,560 0,823 0,799 0,824 0,894 0,883 0,895 0,741 0,859 0,749 0,828 0,838 0,830 

Юг 40/Tresor 0,830 0,564 0,219 0,896 0,858 0,201 0,944 0,860 0,329 0,894 0,837 0,779 0,887 0,900 0,313 

Юг 40/Lambert 0,721 0,659 0,561 0,847 0,895 0,679 0,905 0,921 0,772 0,827 0,571 0,748 0,902 0,960 0,673 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
0,630 0,623 0,555 0,890 0,635 0,843 0,914 0,727 0,878 0,734 0,814 0,648 0,899 0,793 0,906 

Даная/Фаетон 0,854 0,668 0,038 0,777 0,858 0,812 0,914 0,890 0,828 0,857 0,789 0,726 0,795 0,894 0,856 

Фаетон/СМ 158 0,905 0,423 0,503 0,929 0,882 0,951 0,976 0,882 0,965 0,935 0,734 0,674 0,922 0,903 0,946 

Діона/1052(5)96 0,852 0,347 0,310 0,869 0,834 0,696 0,919 0,862 0,778 0,794 0,797 0,723 0,858 0,864 0,711 

Ізумрудна/Tresor 0,857 0,632 0,543 0,788 0,938 0,392 0,930 0,955 0,529 0,907 0,863 0,847 0,766 0,942 0,516 

Юг 40/Banana 0,839 0,608 0,461 0,816 0,900 0,429 0,921 0,919 0,594 0,892 0,800 0,673 0,827 0,970 0,506 

BY 5823/Альтаїр 0,675 0,503 0,195 0,803 0,587 0,705 0,904 0,699 0,749 0,781 0,654 0,265 0,822 0,592 0,776 

Витязь 50/Banana 0,714 0,544 0,342 0,753 0,645 0,729 0,827 0,758 0,827 0,548 0,734 0,744 0,760 0,631 0,752 

1814(2)90/КС 9 0,742 0,384 0,406 0,709 0,757 0,456 0,904 0,810 0,564 0,735 0,499 0,505 0,693 0,895 0,644 

r серед. 0,647* 0,819* 0,877* 0,773* 0,854* 

 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 

 

 



 

 

185 

 

Продовження додатка Р 

Назва гібриду 

Кількість бобів на 

рослині 
Довжина боба Ширина боба 

Кількість насінин у 

бобі 

Кількість насінин з 

рослини 

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон 0,954 0,975 0,971 0,550 0,423 -0,072 0,602 0,212 0,306 -0,051 0,225 -0,503 0,973 0,984 0,973 

Юг 40/Tresor 0,978 0,931 0,915 0,521 0,421 0,172 0,328 0,277 -0,271 -0,159 0,196 0,172 0,981 0,911 0,870 

Юг 40/Lambert 0,967 0,951 0,943 0,604 0,386 0,515 0,438 0,281 0,131 0,164 0,382 0,262 0,994 0,973 0,958 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
0,969 0,939 0,976 0,398 0,108 0,289 0,313 0,210 0,183 -0,044 -0,085 -0,002 0,975 0,952 0,969 

Даная/Фаетон 0,943 0,979 0,948 0,472 0,148 0,232 0,688 0,323 0,277 -0,098 0,294 -0,257 0,963 0,977 0,980 

Фаетон/СМ 158 0,982 0,945 0,935 0,501 0,125 0,247 0,604 0,412 0,227 -0,020 0,027 -0,050 0,965 0,958 0,993 

Діона/1052(5)96 0,952 0,946 0,938 0,705 0,576 0,453 0,678 0,418 0,319 -0,320 0,014 -0,077 0,933 0,946 0,936 

Ізумрудна/Tresor 0,977 0,984 0,926 0,357 0,517 0,226 0,476 0,312 0,490 -0,492 -0,024 0,297 0,959 0,984 0,985 

Юг 40/Banana 0,949 0,980 0,925 0,702 0,636 -0,117 0,539 0,257 -0,194 0,153 0,579 0,416 0,961 0,988 0,967 

BY 5823/Альтаїр 0,923 0,932 0,892 0,723 0,429 0,264 0,782 0,154 0,206 -0,270 0,254 0,031 0,918 0,956 0,904 

Витязь 50/Banana 0,906 0,947 0,960 0,648 0,274 0,237 0,466 0,150 -0,125 0,176 0,092 0,011 0,868 0,939 0,961 

1814(2)90/КС 9 0,948 0,901 0,808 0,861 0,329 0,414 0,731 0,065 0,087 0,018 0,023 0,271 0,966 0,958 0,930 

r серед. 0,957* 0,423* 0,314* 0,023 0,971* 

 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 
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Продовження додатка Р 

 

Назва гібриду 
Маса рослини Маса насіння з рослини Маса 1000 насінин 

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон 0,959 0,977 0,970 0,990 0,999 0,999 0,162 0,122 0,146 

Юг 40/Tresor 0,992 0,994 0,856 0,991 0,992 0,993 0,446 0,512 -0,180 

Юг 40/Lambert 0,982 0,992 0,974 0,992 0,997 0,995 0,364 0,292 -0,090 

Юг 40/Аркадія одеська 0,979 0,982 0,968 0,968 0,995 0,994 0,278 0,414 0,201 

Даная/Фаетон 0,576 0,983 0,991 0,990 0,995 0,997 0,604 0,358 0,261 

Фаетон/СМ 158 0,856 0,857 0,977 0,996 0,998 0,999 0,511 0,350 -0,088 

Діона/1052(5)96 0,956 0,798 0,924 0,968 0,979 0,998 0,552 0,461 0,100 

Ізумрудна/Tresor 0,984 0,998 0,976 0,991 0,999 0,997 0,634 0,258 0,393 

Юг 40/Banana 0,994 0,992 0,991 0,989 0,998 0,997 0,564 0,298 0,242 

BY 5823/Альтаїр 0,837 0,905 0,956 0,990 0,998 0,995 0,584 0,554 0,312 

Витязь 50/Banana 0,934 0,961 0,892 0,913 0,990 0,985 0,383 0,275 0,094 

1814(2)90/КС 9 0,931 0,983 0,974 0,980 0,996 0,996 0,430 0,008 0,354 

r серед. 0,976* 0,993* 0,313* 
 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 
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Додаток С 

Кореляційні залежності між масою насіння з рослини та іншими кількісними ознаками гібридів F3- F5 сої 

 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 

Назва гібриду 

 

Число продуктивних 

вузлів на головному 

стеблі 

Число продуктивних 

вузлів на гілках 

Число продуктивних 

вузлів на рослині 

Кількість бобів на 

рослині 

Кількість насінин з 

рослини 

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон 0,798 0,823 0,552 0,774 0,794 0,819 0,852 0,878 0,888 0,917 0,969 0,963 0,952 0,981 0,970 

Юг 40/Tresor 0,805 0,508 0,149 0,894 0,803 0,215 0,935 0,801 0,314 0,969 0,886 0,883 0,982 0,856 0,861 

Юг 40/Lambert 0,702 0,644 0,551 0,853 0,897 0,696 0,900 0,920 0,785 0,956 0,931 0,927 0,989 0,970 0,949 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
0,587 0,592 0,496 0,856 0,622 0,835 0,873 0,707 0,859 0,925 0,921 0,968 0,971 0,930 0,947 

Даная/Фаетон 0,816 0,653 0,023 0,775 0,852 0,825 0,896 0,882 0,839 0,941 0,974 0,948 0,944 0,973 0,977 

Фаетон/СМ 158 0,897 0,390 0,501 0,914 0,870 0,951 0,964 0,862 0,965 0,972 0,933 0,933 0,960 0,959 0,992 

Діона/1052(5)96 0,826 0,346 0,299 0,844 0,858 0,702 0,892 0,883 0,779 0,925 0,947 0,930 0,941 0,944 0,942 

Ізумрудна/Tresor 0,826 0,629 0,528 0,770 0,946 0,388 0,904 0,961 0,521 0,964 0,983 0,910 0,974 0,985 0,979 

Юг 40/Banana 0,789 0,608 0,458 0,823 0,903 0,436 0,911 0,921 0,599 0,940 0,974 0,919 0,970 0,985 0,966 

BY 5823/Альтаір 0,615 0,480 0,165 0,766 0,612 0,696 0,849 0,716 0,734 0,868 0,923 0,856 0,892 0,959 0,868 

Витязь 50/Banana 0,447 0,526 0,348 0,700 0,679 0,725 0,708 0,782 0,828 0,780 0,931 0,937 0,900 0,937 0,956 

1814(2)90/КС 9 0,748 0,332 0,410 0,666 0,780 0,460 0,876 0,823 0,570 0,898 0,862 0,799 0,947 0,941 0,923 

rсеред. 0,618* 0,810* 0,861* 0,939* 0,965* 
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Продовження додатка С 

 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 

 

Назва гібриду 

 

Число гілок на рослині Маса рослини Маса бобів з рослини Товщина стебла Товщина основи стебла 

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон 0,748 0,563 0,446 0,922 0,970 0,967 0,990 0,999 0,999 0,395 0,576 -0,404 0,718 0,730 0,362 

Юг 40/Tresor 0,713 0,594 0,259 0,871 0,977 0,871 0,991 0,992 0,993 0,702 0,659 0,059 0,815 0,744 0,490 

Юг 40/Lambert 0,630 0,538 0,144 0,979 0,986 0,974 0,992 0,997 0,995 0,761 0,543 0,533 0,814 0,706 0,610 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
0,737 0,461 0,471 0,960 0,981 0,981 0,968 0,995 0,994 0,631 0,576 0,382 0,788 0,440 0,535 

Даная/Фаетон 0,221 0,327 0,435 0,542 0,981 0,984 0,990 0,995 0,997 0,658 0,219 0,497 0,648 0,708 0,540 

Фаетон/СМ 158 0,377 0,381 0,393 0,828 0,841 0,983 0,996 0,998 0,999 0,247 0,192 0,470 0,239 0,465 0,637 

Діона/1052(5)96 0,521 0,450 0,502 0,935 0,792 0,930 0,968 0,979 0,998 0,578 0,092 -0,020 0,657 0,352 0,622 

Ізумрудна/Tresor 0,747 0,763 0,335 0,977 0,997 0,973 0,991 0,999 0,997 0,749 0,817 0,132 0,797 0,750 0,032 

Юг 40/Banana 0,576 0,517 0,374 0,984 0,991 0,991 0,989 0,998 0,997 0,805 0,398 0,449 0,698 0,859 0,695 

BY 5823/Альтаїр 0,317 0,360 0,631 0,828 0,918 0,950 0,990 0,998 0,995 0,335 0,313 0,263 0,590 0,621 0,646 

Витязь 50/Banana 0,517 0,283 0,565 0,939 0,935 0,836 0,913 0,990 0,985 0,341 0,361 0,216 0,621 0,561 0,375 

1814(2)90/КС 9 0,418 0,553 0,122 0,922 0,978 0,972 0,980 0,996 0,996 0,730 0,538 0,387 0,507 0,692 0,613 

rсеред. 0,558* 0,956* 0,993* 0,513* 0,687* 
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Продовження додатка С 

 

Назва гібриду 

 

Висота рослини 
Висота прикріплення 

нижнього боба 

Кількість бобів на 

головному стеблі 

Кількість бобів на 

гілках 

Кількість насінин у 

бобі 

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон 0,392 -0,006 -0,165 -0,286 -0,486 -0,456 0,727 0,856 0,745 0,788 0,832 0,823 0,005 0,237 -0,486 

Юг 40/Tresor 0,343 0,276 0,267 -0,204 -0,432 0,394 0,871 0,794 0,738 0,891 0,859 0,322 -0,124 0,151 0,228 

Юг 40/Lambert 0,313 0,495 0,232 -0,196 -0,204 -0,077 0,811 0,525 0,718 0,900 0,958 0,677 0,194 0,407 0,285 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
0,054 0,284 0,270 -0,393 -0,044 -0,414 0,69 0,785 0,599 0,865 0,792 0,919 0,057 -0,087 -0,049 

Даная/Фаетон 0,665 0,195 0,118 -0,036 -0,343 -0,549 0,836 0,78 0,716 0,813 0,891 0,860 -0,124 0,306 -0,26 

Фаетон/СМ 158 0,307 -0,15 0,532 -0,139 -0,516 0,004 0,932 0,725 0,667 0,905 0,891 0,946 0,013 0,078 -0,047 

Діона/1052(5)9

6 
0,466 -0,111 0,044 -0,376 -0,117 -0,600 0,779 0,773 0,703 0,826 0,880 0,715 -0,233 0,006 -0,047 

Ізумрудна/ 

Tresor 
0,767 0,402 0,142 -0,649 -0,425 -0,08 0,896 0,851 0,825 0,754 0,947 0,516 0,424 -0,02 0,323 

Юг 40/Banana 0,374 0,443 0,559 -0,336 -0,407 -0,188 0,841 0,789 0,657 0,846 0,967 0,513 0,205 0,586 0,429 

BY 

5823/Альтаїр 
0,153 0,016 0,610 -0,324 -0,375 -0,042 0,727 0,616 0,238 0,779 0,622 0,754 -0,192 0,29 0,194 

Витязь 

50/Banana 
0,395 0,128 0,240 0,157 0,012 -0,048 0,359 0,679 0,718 0,724 0,667 0,745 0,385 0,131 0,068 

1814(2)90/КС 9 0,210 -0,127 -0,002 -0,619 -0,459 -0,391 0,726 0,436 0,491 0,615 0,883 0,645 0,111 0,091 0,277 

r серед. 0,243* -0,271* 0,744* 0,846* 0,067 

 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 
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Продовження додатка С 

 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 

 

 

 

 

 

Назва гібриду 

 

Довжина боба Ширина боба Маса 1000 насінин 

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон 0,524 0,405 -0,058 0,592 0,194 0,302 0,215 0,143 0,16 

Юг 40/Tresor 0,48 0,423 0,198 0,281 0,286 -0,275 0,466 0,602 -0,156 

Юг 40/Lambert 0,586 0,384 0,513 0,427 0,279 0,127 0,398 0,302 -0,059 

Юг 40/Аркадія одеська 0,273 0,079 0,256 0,169 0,199 0,239 0,255 0,474 0,283 

Даная/Фаетон 0,448 0,141 0,206 0,641 0,321 0,239 0,647 0,391 0,281 

Фаетон/СМ 158 0,44 0,149 0,263 0,588 0,417 0,213 0,534 0,357 -0,082 

Діона/1052(5)96 0,672 0,552 0,425 0,666 0,412 0,285 0,579 0,525 0,079 

Ізумрудна/Tresor 0,38 0,514 0,214 0,481 0,325 0,483 0,618 0,272 0,431 

Юг 40/Banana 0,687 0,639 -0,114 0,495 0,249 -0,175 0,512 0,32 0,254 

BY 5823/Альтаїр 0,679 0,415 0,232 0,736 0,168 0,147 0,575 0,562 0,378 

Витязь 50/Banana 0,705 0,243 0,162 0,307 0,097 -0,145 0,306 0,321 0,152 

1814(2)90/КС 9 0,782 0,332 0,408 0,672 0,092 0,075 0,532 0,064 0,385 

r серед. 0,393* 0,284* 0,340* 
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Додаток Т 

Кореляційні залежності між масою 1000 насінин та іншими кількісними ознаками гібридів F3- F5 сої 

Назва гібриду 
Висота рослини 

Висота прикріплення 

нижнього боба 
Товщина стебла 

Товщина основи 

стебла 
Число гілок на рослині 

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон -0,113 0,049 0,028 -0,203 0,069 -0,203 -0,519 -0,145 -0,089 -0,320 -0,210 -0,302 -0,268 -0,068 -0,033 

Юг 40/Tresor 0,064 0,045 0,305 -0,162 -0,262 -0,228 0,322 0,098 -0,377 0,051 0,224 -0,484 0,188 0,290 0,177 

Юг 40/Lambert 0,211 -0,172 -0,668 0,055 -0,701 -0,685 0,249 -0,285 -0,437 0,224 -0,182 -0,286 0,175 0,417 -0,084 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
-0,067 0,307 0,575 -0,001 0,231 0,156 0,080 0,218 0,263 0,098 0,042 0,294 0,083 -0,157 -0,240 

Даная/Фаетон 0,349 0,337 0,335 -0,174 0,122 -0,254 0,216 0,429 0,481 0,298 0,272 0,164 0,033 -0,276 0,104 

Фаетон/СМ 158 -0,141 0,134 -0,064 -0,115 -0,019 0,103 -0,368 0,373 0,204 -0,293 -0,228 0,174 -0,056 0,029 -0,260 

Діона/1052(5)96 0,150 -0,371 -0,033 -0,271 -0,067 0,133 0,150 -0,311 0,038 0,182 -0,170 -0,108 0,165 0,430 -0,407 

Ізумрудна/ 

Tresor 
0,296 0,107 0,053 -0,216 -0,038 0,195 0,208 0,070 -0,433 0,270 0,446 -0,351 0,420 0,338 0,036 

Юг 40/Banana -0,326 0,103 0,164 -0,078 -0,110 -0,140 0,270 -0,185 0,545 0,561 0,250 0,152 -0,205 0,314 -0,085 

BY 

5823/Альтаїр 
-0,117 0,482 0,411 -0,304 0,053 0,414 0,196 0,536 -0,319 0,487 0,352 -0,005 0,404 0,197 0,151 

Витязь 

50/Banana 
-0,168 -0,107 0,008 -0,195 -0,060 -0,277 -0,282 0,065 0,072 -0,189 0,042 0,032 -0,151 0,106 0,204 

1814(2)90/КС 9 -0,430 0,302 0,536 0,032 -0,397 -0,361 0,806 -0,557 0,014 0,747 -0,413 -0,059 -0,290 0,048 0,098 

r серед. 0,076* -0,121* 0,054 0,029 0,075* 

 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 
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Продовження додатка Т 

Назва гібриду 

Число продуктивних 

вузлів на головному 

стеблі 

Число продуктивних 

вузлів на гілках 

Число продуктивних 

вузлів на рослині 

Кількість бобів на 

головному стеблі 

Кількість бобів на 

гілках 

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон 0,243 0,058 0,127 -0,198 -0,094 0,091 -0,110 -0,066 0,147 0,161 0,126 0,017 -0,158 -0,123 0,018 

Юг 40/Tresor 0,415 -0,051 -0,086 0,302 0,175 -0,221 0,355 0,141 -0,291 0,427 0,181 -0,334 0,286 0,205 -0,272 

Юг 40/Lambert 0,295 0,109 -0,126 0,291 0,304 0,179 0,322 0,292 0,144 0,345 -0,131 -0,305 0,258 0,286 0,269 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
0,016 -0,050 -0,298 0,141 -0,039 0,030 0,121 -0,049 -0,030 0,196 0,150 -0,147 0,197 0,165 0,287 

Даная/Фаетон 0,522 0,203 -0,164 0,558 0,046 0,160 0,617 0,075 0,131 0,448 0,309 0,065 0,547 0,136 0,086 

Фаетон/СМ 158 0,411 -0,103 -0,127 0,474 0,124 -0,123 0,472 0,075 -0,135 0,397 -0,005 -0,002 0,466 0,175 -0,061 

Діона/1052(5)96 0,529 -0,025 0,328 0,423 0,234 -0,303 0,491 0,205 -0,191 0,422 0,286 0,346 0,316 0,274 -0,273 

Ізумрудна/ 

Tresor 
0,513 0,225 -0,063 0,367 0,223 0,022 0,482 0,241 -0,001 0,547 0,062 0,162 0,327 0,230 0,150 

Юг 40/Banana 0,750 0,052 0,259 0,131 0,169 -0,207 0,336 0,157 -0,115 0,577 -0,009 0,220 0,131 0,258 -0,107 

BY 

5823/Альтаїр 
0,403 0,180 -0,008 0,622 0,196 0,106 0,645 0,237 0,105 0,472 0,275 -0,130 0,531 0,148 0,008 

Витязь 

50/Banana 
0,159 -0,051 0,156 0,131 0,171 0,134 0,154 -0,043 0,209 -0,002 -0,024 -0,008 0,194 0,174 0,113 

1814(2)90/КС 9 0,439 -0,383 0,014 -0,025 0,067 0,108 0,215 0,004 0,112 0,498 -0,500 -0,119 0,019 -0,152 -0,034 

r серед. 0,148* 0,154* 0,170* 0,166* 0,163* 

 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 
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Продовження додатка Т 

Назва гібриду 

Кількість бобів на 

рослині 
Довжина боба Ширина боба 

Кількість насінин у 

бобі 

Кількість насінин з 

рослини 

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон -0,046 -0,010 0,021 0,025 -0,154 -0,004 0,409 0,245 0,501 0,042 -0,297 -0,383 -0,026 -0,039 -0,078 

Юг 40/Tresor 0,383 0,209 -0,481 0,219 0,157 0,234 0,380 0,286 0,848 -0,288 -0,222 -0,591 0,348 0,143 -0,629 

Юг 40/Lambert 0,324 0,162 0,005 0,381 0,067 -0,360 0,623 0,286 -0,426 0,113 -0,410 -0,691 0,323 0,086 -0,355 

Юг 40/Аркадія 

одеська 
0,229 0,184 0,176 0,074 -0,349 -0,303 0,481 0,312 0,586 -0,103 -0,183 -0,672 0,187 0,131 -0,028 

Даная/Фаетон 0,569 0,226 0,092 0,262 -0,130 0,448 0,483 0,202 0,439 -0,353 -0,131 -0,021 0,410 0,189 0,074 

Фаетон/СМ 158 0,454 0,113 -0,042 -0,022 0,168 -0,140 0,327 0,528 0,261 0,053 -0,069 -0,313 0,446 0,087 -0,206 

Діона/1052(5)96 0,417 0,314 0,001 0,532 0,610 0,106 0,837 0,526 0,664 -0,252 -0,330 -0,482 0,329 0,229 -0,232 

Ізумрудна/ 

Tresor 
0,527 0,181 0,208 0,475 0,342 -0,036 0,806 0,563 0,133 -0,178 -0,372 0,113 0,503 0,110 0,242 

Юг 40/Banana 0,337 0,195 0,082 0,625 -0,054 -0,133 0,816 0,370 -0,067 0,210 -0,143 -0,261 0,364 0,163 0,001 

BY 

5823/Альтаїр 
0,578 0,322 -0,062 0,273 -0,111 -0,042 0,517 0,339 -0,063 -0,556 0,029 -0,105 0,277 0,312 -0,108 

Витязь 

50/Banana 
0,159 0,097 0,059 0,178 -0,110 -0,167 0,558 0,115 0,136 -0,441 -0,254 -0,216 0,001 -0,014 0,001 

1814(2)90/КС 9 0,391 -0,344 -0,111 0,065 -0,152 -0,040 0,277 0,533 0,227 -0,268 0,388 0,248 0,236 -0,267 0,009 

r серед. 0,186* 0,097* 0,420* -0,206* 0,121* 

 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 
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Продовження додатка Т 

 

Назва гібриду 
Маса рослини Маса бобів з рослини Маса насіння з рослини 

F3 F4 F5 F3 F4 F5 F3 F4 F5 

Юг 40/Фаетон -0,018 0,038 0,073 0,162 0,122 0,146 0,215 0,143 0,160 

Юг 40/Tresor 0,402 0,455 -0,112 0,446 0,512 -0,180 0,466 0,602 -0,156 

Юг 40/Lambert 0,326 0,207 -0,230 0,364 0,292 -0,090 0,398 0,302 -0,059 

Юг 40/Аркадія одеська 0,228 0,387 0,304 0,278 0,414 0,201 0,255 0,474 0,283 

Даная/Фаетон 0,399 0,345 0,233 0,604 0,358 0,261 0,647 0,391 0,281 

Фаетон/СМ 158 0,195 0,145 -0,035 0,511 0,350 -0,088 0,534 0,357 -0,082 

Діона/1052(5)96 0,501 0,132 0,018 0,552 0,461 0,100 0,579 0,525 0,079 

Ізумрудна/Tresor 0,556 0,268 0,292 0,634 0,258 0,393 0,618 0,272 0,431 

Юг 40/Banana 0,498 0,289 0,274 0,564 0,298 0,242 0,512 0,320 0,254 

BY 5823/Альтаїр 0,513 0,642 0,237 0,584 0,554 0,312 0,575 0,562 0,378 

Витязь 50/Banana 0,176 0,266 0,046 0,383 0,275 0,094 0,306 0,321 0,152 

1814(2)90/КС 9 0,540 -0,053 0,290 0,430 0,008 0,354 0,532 0,064 0,385 

r серед. 0,250* 0,313* 0,340* 
 

Примітка. *Коефіцієнти кореляції достовірні на 5 % рівні значущості 

 

 


