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АНОТАЦІЯ 

  

Білявська Л. Г. Селекційно-генетичне поліпшення сої в умовах 

Лісостепу України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 – «Селекція і 

насінництво» (201 – Аграрні науки та продовольство). – Полтавська 

державна аграрна академія МОН України, Полтава. ДУ Інститут зернових 

культур НААН України, Дніпро, 2020.  

Соя культурна (Glycine max. (L.) Merr.) є однією з найбільш поширених 

культур світового землеробства, яка за посівними площами поступається 

лише кукурудзі, пшениці та рису. За обсягами виробництва, серед дев’яти 

провідних країн-виробників цієї культури у світі, Україна посідає перше 

місце в Європі. Серед найважливіших факторів ефективного виробництва сої 

провідне місце належить сортовим ресурсам.  

У дисертаційній роботі проаналізовано стан і результати досліджень 

українських і зарубіжних науковців стосовно селекційно-генетичного 

поліпшення сої з метою створення сортів з якісно новими характеристиками, 

здатністю забезпечувати стабільно високу врожайність у різних ґрунтово-

кліматичних умовах з високими показниками якості насіння.  

Виявлено джерела стійкості проти лімітуючих факторів довкілля, які 

залучено до гібридизації. Із новоствореного вихідного матеріалу створені 

сорти Алмаз (А. с. № 0714), Антрацит (А. с. № 110612), Адамос (А. с. № 

130240), Александрит (А. с. № 130239), Авантюрин (А. с. № 150897), 

Аквамарин (А. с. № 150898). Частину нових ліній, які мають селекційну 

цінність, зареєстровано у Національному центрі генетичних ресурсів рослин 

України (додаток Д. 1).  

За результатами багаторічного дослідження виділено колекційні зразки 

різного еколого-географічного походження зі стабільно високим рівнем 
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гомеостатичності та селекційної цінності. Кращі з них залучено до 

гібридизації з новоствореними сортами.  

Визначено цінність п’яти сортів за загальною комбінаційною 

здатністю, константи специфічної комбінаційної здатності та їх варіанси за 

ознаками елементів продуктивності у двотестерному топкросі. Виявлено 

диференціюючу здатність тестерів Аметист і Алмаз.  

Установлено ступінь і частоту позитивних трансгресій у гібридних 

популяціях F2–F4. Виділені трансгресивні форми використано в якості 

вихідного матеріалу з метою добору цінних генотипів. Найбільш цінні лінії 

готуються до передачі на державну кваліфікаційну експертизу з метою їх 

реєстрації. 

Установлено, що усі новостворені перспективні лінії сої (№ 1–№ 6) 

переважали сорт-стандарт за показниками економічної ефективності їх 

вирощування на 550–3740 грн.  

Доведено сортову особливість позитивної взаємодії з біокомплексами 

і її вплив на урожайність, вихід кондиційного насіння, масу 1000 насінин і 

лабораторну схожість насіння.  

Установлено економічну ефективність нових сортів. Рентабельність їх 

вирощування становила: Артеміда – 132,9 %; Алмаз – 122,8%; Адамос – 

128,3 %; Аквамарин – 130,1 %.  

Дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням, у якому на 

основі теоретичного узагальнення та багаторічного експериментального 

вивчення колекційних зразків сої, проведення внутрішньовидових 

схрещувань й аналізу гібридних потомств за господарсько-цінними ознаками 

вирішено актуальну проблему селекційно-генетичного поліпшення й 

створення нових високоадаптивних сортів сої для умов Лісостепу України. 

За результатами наукових досліджень у селекції сої вперше: 

– виділено джерела зі стабільно високим рівнем прояву цінних 

господарських ознак і залучено їх у гібридизацію із метою створення якісно 

нового вихідного матеріалу сої;  
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– створено новий вихідний селекційний матеріал, що характеризується 

високою продуктивністю та якістю насіння;  

– шляхом аналізу гібридів, одержаних від внутрішньовидових 

схрещувань, установлено успадкування за ступенем домінантності ознак 

продуктивності, загальну й специфічну комбінаційну здатність сортів і 

виділено джерела елементів продуктивності в умовах Лісостепу України;  

– виявлено високий рівень ступеня і частоти позитивних трансгресій 

кількісних ознак у популяціях F2–F4  і виділено трансгресивні форми;  

– створено новий вихідний матеріал без опушення та визначено 

напрями його використання;  

– розроблено моделі сортів різних груп стиглості з урахуванням 

кліматичних показників;  

– створено 11 сортів сої, які занесено до Реєстру сортів рослин 

придатних для поширення в Україні;  

– до Національної колекції генетичних ресурсів рослин України 

передано 12 новостворених ліній сої, що мають господарсько-цінні ознаки 

(додаток Д. 1), а також зразок сорту Антрацит (А. с. №  593).  

Набуло подальшого розвитку: залучення у селекцію сої колекційних 

зразків різного еколого-географічного походження, що характеризуються 

високими показниками господарсько-цінних ознак; 

– використання у схрещуваннях генотипів із стабільно високим рівнем 

прояву елементів продуктивності; 

– розширення генетичного різноманіття вихідного матеріалу шляхом 

застосування у схрещуваннях новостворених ліній без опушення; 

Удосконалено модель сорту сої для зони Лісостепу України та 

принципи підбору батьківських компонентів для схрещування з метою 

підвищення продуктивності сої.  

Результати досліджень мають практичне значення для впровадження у 

селекційний процес сої нових джерел господарсько-цінних ознак, донорів 

ознак продуктивності та відсутності опушення. 
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Створено у співавторстві та впроваджено у виробництво нові 

високопродуктивні сорти сої Аметист, Агат, Артеміда, Вінні, Вежа, Алмаз, 

Антрацит, Адамос, Александрит, Аквамарин, Авантюрин і налагоджено 

виробництво їх насіння.  

Результати теоретичних досліджень та практичних здобутків 

дисертанта використовуються у навчальному процесі під час проведення 

лекцій та лабораторних занять зі студентами й аспірантами Полтавської 

державної аграрної академії зі спеціальності 201 – Агрономія.  

Ключові слова: соя, селекція, сорт, лінія, продуктивність, якість 

насіння, гібридизація, комбінаційна здатність, трансгресія, адаптивність, 

пластичність, біопрепарати, ефективність, насінництво.  

 

ABSTRACT 

 

Biliavska L. H. Plant-breeding and genetic improvement of soybean in the 

conditions of Ukrainian Forest-Steppe. – Qualifying scientific paper, manuscript 

copyright.  

The dissertation for scientific degree of Doctor of Agricultural Sciences by 

the specialty 06.01.05 – “Breeding and seed production” (201 – Agricultural 

Sciences and Food). – Poltava State Agrarian Academy, Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Poltava. – State Institution Institute of Grain Crops of NAAS 

of Ukraine, Dnipro, 2019.  

Cultivated soybean (Glycine max. (L.) Merr.) is one of the most widespread 

crops in the world of agriculture. Soybean cultivated areas are behind only corn, 

wheat and rice ones. Today, Ukraine ranks first in Europe and among the nine 

leading soybean producing countries in the world in terms of soybean production. 

Among the most important factors for soybean production effectiveness, the 

leading place belongs to varietal resources.  

The dissertation covers analysis of the researches results of Ukrainian and 

foreign scientists concerning plant-breeding and genetic improvement of soybean 
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in order to create varieties with qualitatively new traits, the ability to provide 

sustainable high yields in the various soil and climatic conditions and to produce 

high indicators of seed quality.  

The sources of resistance to the limiting environmental factors have been 

revealed and involved in hybridization. Varieties Almaz (CA No. 0714), Antratsyt 

(CA No. 110612), Adamos (CA No. 130240), Aleksandryt (CA No. 130239), 

Avantiuryn (CA No. 150897), Akvamaryn (CA No. 150898) have been selected 

from the newly created source material. Part of the newly created lines with a 

breeding value has been registered in the National Center for Plant Genetic 

Resources of Ukraine (Supplement D.1).  

The results of multi-year researches have singled out  the collection samples 

of different ecological and geographical origin with a sustainable high level of 

homeostaticity and breeding value. The best of these samples have been involved 

in hybridization with newly created varieties.  

The value of five varieties in terms of total combination ability, constant of 

specific combination ability and their variants have been determined on the basis 

of productivity elements in double-test topcross. The differentiating ability of 

Ametyst and Almaz testers has been revealed. 

The degree and frequency of positive transgressions in hybrid populations 

F2–F4 have been established. The distinguished transgressive forms were used as a 

source material for the valuable genotypes selection.The most valuable lines are 

being prepared for submission to the state qualification expert evaluation for 

further registration.  

It has been established that all newly created perspective soybean lines 

predominated over the variety-standard in terms of yield and economic 

effectiveness indicators of their cultivation by 550–3740 UAH.  Varietal 

peculiarity of positive interaction with biocomplexes and its impact on yield, yield 

of standard seed, weight of 1000 seeds and laboratory germination have been 

proved.  
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The economic efficiency of new varieties has been established. The 

profitability of their cultivation was: Artemida – 132.9%; Almaz – 122.8%; 

Adamos –128.3%; Akvamaryn – 130.1%.  

The dissertation is a complete scientific research in which, on the basis of 

theoretical generalization and long-term experimental study of soybean collection 

samples, carrying out intervarietal crossings and analyzing hybrid progenies by 

economically valuable traits, the pressing problem of plant breeding and genetic 

improvement and creation of new highly-adaptive soybean varieties for the 

conditions of the Forest-Steppe of Ukraine has been solved.  

According to the results of scientific researches in the selection of soybean 

for the first time:  

 – sources with sustainably high level of manifestation of valuable economic 

traits have been singled out with their further involvment in hybridization in order 

to create new soybean source material of high quality;  

– new source selection material, characterized by high productivity and 

quality of seed has been created;  

– inheritance by the degree of dominance of productivity traits has been 

established by analysing hybrids obtained from the intervarietal crossings, general 

and specific combination ability of varieties has been determined and sources of 

soybean productivity elements in the conditions of the Forest-Steppe of Ukraine 

have been identified;  

– a high level of the degree and frequency of positive transgressions of 

qualitative traits in F2–F4 populations has been determined and transgressive forms 

have been singled out;  

– a new source material without pubescence has been created, as well as 

possible directions of its use have been determined;  

– the models of varieties of different ripeness groups have been developed, 

taking into account climatic indicators;  

– 11 soybean varieties have been created and included in State Register of 

Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine;  
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–12 newly created soybean lines having economically valuable traits have 

been submitted to the National Collection of Plant Genetic Resources of Ukraine 

(Supplement D.1), as well as the sample of variety Antratsyt (Certificate No. 593). 

Further development has been gained: involvement in the soybeans selection 

of collection samples of different ecological and geographical origin, which 

characterized by high indicators of economically valuable traits;  

–use of genotypes, characterized by the sustainably high level of 

productivity elements manifestation, in crossings;  

– expanding of the genetic diversity of soybean source material by using the 

newly-created lines having no pubescence in crossings. 

The model of soybean variety for the Forest-Steppe zone of Ukraine and the 

principles of parent components selection for crossing in order to increase soybean 

productivity have been improved. 

The results of researches are of practical importance for the introduction 

into soybean breeding process of new sources of economically valuable traits, 

donors of productivity traits and absence of pubescence.  

New high-yielding soybean varieties Ametyst, Ahat, Artemida, Vinni, 

Vezha, Almaz, Antratsyt, Adamos, Aleksandryt, Akvamaryn, Avantiuryn have 

been created in co-authorship and introduced into production. Their seed 

production has been arranged too. 

The results of theoretical researches and practical achievements of the author 

of dissertation are used in the educational process during lectures and laboratory 

classes with students and postgraduate students of Poltava State Agrarian Academy 

on the specialty 201–Agronomy.  

Key words: soybean, plant breeding, sample, line, productivity, seed quality, 

hybridization, combination ability, transgression, plasticity, biological 

preparations, effectiveness.  
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бюлетень Інституту олійних культур. Запоріжжя, 2007. Вип. 12. С. 101–106.  

14. Білявська Л. Г. Особливості адаптивної селекції сої. Вісник 

Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2008. № 1. С. 38–40.  

15. Білявська Л. Г. Аспекти адаптивної селекції сої в умовах зміни 

клімату. Корми і кормовиробництво : міжвідомчий тематичний науковий 

збірник. Вінниця, 2008. Вип. 61. С. 10–16.  
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16. Білявська Л. Г. Селекція сої в Полтавській державній аграрній 

академії. Зрошуване землеробство : міжвідомчий тематичний науковий 

збірник. Херсон, 2009. Вип. 51. С. 151–154.  

17. Білявська Л. Г. Сучасні напрями та завдання в селекції сої. Вісник 

Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2009. № 2. С. 38–40. 

18. Білявська Л. Г. Діянова А. О., Пилипенко О. В. Нові неопушені 

селекційні лінії сої. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 

Полтава, 2009. № 4. С. 78–79. (70 % авторства, проведення досліджень). 

19. Шерстобоєва О. В., Вусатий Р. О., Матвєєва О. Ю., Білявська Л. Г. 

Сортова чутливість сої до бактеризації за різних погодних умов. 

Агроекологічний журнал. Київ, 2010. № 3. С. 68–71. (30 % авторства, аналіз 

даних, підготовка статті).  

20. Шерстобоєва О. В., Білявський Ю. В., Білявська Л. Г. Реакція 

сортів сої до бактеризації насіння за різних погодних умов. Вісник 

Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2010. № 4. С. 47–49. 

(40 % авторства, проведення досліджень, підготовка статті). 

21. Білявська Л. Г. Адаптивність сортів сої полтавської селекції в 

умовах зміни клімату. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних 

культур НААН. Запоріжжя, 2010. Вип. 15. С. 33–38. 

22. Шерстобоєва О. В., Чабанюк Я. В., Калинич О. М., 

Білявський Ю. В., Білявська Л. Г. Біологічна активність у ризосфері сої за 

комплексної інокуляції. Агроекологічний журнал. Київ, 2011. № 2. С. 77–80. 

(30 % авторства, аналіз даних, підготовка статті).  

23. Білявська Л. Г. Пилипенко О. В., Діянова А. О. Становлення, стан 

та перспективи селекції сої на Полтавщині. Корми і кормовиробництво. 

Вінниця, 2011. Вип. 69. С. 96–100. (80 % авторства, проведення 

досліджень).  

24. Шерстобоєва О. В., Чабанюк Я. В., Калинич О. М., 

Білявський Ю. В., Білявська Л. Г. Реакція ризогенезу сої за комплексної 

інокуляції. Агроекологічний журнал. Київ, 2011. № 3. С. 54–57. (30 % 
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авторства, аналіз даних, підготовка статті).  

25. Білявська Л. Г. Новий раньостиглий сорт сої Антрацит. Вісник 

Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2012. № 2. С. 52–53.  

26. Білявська Л. Г., Корнєєва М. О. Мінливість кількісних ознак сої в 

потомства міжсортових схрещувань F2 та F3. Вісник Українського 

товариства генетиків і селекціонерів. Київ, 2012. Т. 10. № 1. С. 3–12. (90 % 

авторства, проведення досліджень, підготовка статті).  

27. Білявська Л. Г., Корнєєва М. О. Фенотиповий прояв кількісних 

ознак у гібридних комбінаціях F1 сої. Сортовивчення та охорона прав на 

сорти рослин. Київ, 2012. № 1 (15). С. 28–31. (80 % авторства, проведення 

досліджень, підготовка статті).  

28. Білявська Л. Г., Пилипенко О. В., Діянова А. О. Новостворені 

неопушені форми сої. Генетичні ресурси рослин : науковий журнал. Харків, 

2013. № 10/11. С. 140–146. (80 % авторства, проведення досліджень, аналіз 

даних, підготовка статті).  

29. Білявська Л. Г. Трансгресія господарсько-цінних ознак у гібридів 

F2- F3 сої. Корми і кормовиробництво : міжвідомчий тематичний науковий 

збірник. Вінниця, 2013. Вип. 76. С. 59–64. 

30. Білявська Л. Г., Корнєєва М. О. Структура генотипової мінливості 

кількісних ознак гібридів F1 сої. Фактори експериментальної еволюції 

організмів : НАН України, НААН України, НАМН України, Інститут 

молекулярної біології і генетики НАН України, Укр. т-во генетиків і 

селекціонерів ім. М. І. Вавилова / В.А. Кунах (голов. ред.) [та ін.]. Київ, 2003–

2013. Т.13. 2013. С. 125–130. (80 % авторства, проведення досліджень).  

31. Білявська Л. Г., Васецький Ю. П., Пилипенко О. В., 

Білявський Ю. В., Діянова А. О. Високоадаптивний сорт сої Аквамарин. 

Вісник Полтавської ДАА. Полтава, 2018. № 1 (88). С. 67–69. (80 % 

авторства, проведення досліджень, аналіз даних, підготовка статті).  

32. Білявська Л. Г., Васецький Ю. П., Білявський Ю. В., Діянова А. О. 

Скоростиглий сорт сої Авантюрин. Вісник Полтавської державної аграрної 
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академії. Полтава, 2018. № 2 (89). С. 68–69. (80 % авторства, проведення 

досліджень, підготовка статті).  

33. Білявська Л. Г., Рибальченко А. М. Колекційні зразки сої – цінний 

вихідний матеріал для селекції. Таврійський науковий вісник : наук. журнал. 

Херсон, 2018. Вип. 101. С. 9–15. (20 % авторства, підготовка статті, 

аналіз).  

34. Білявська Л. Г., Рибальченко А. М. Формування насіннєвої 

продуктивності у колекційних зразків сої в умовах Лісостепу України. Вісник 

Полтавської державної аграрної академії. 2018. № 3. С. 87–92. (20 % 

авторства, підготовка статті, аналіз даних).  

35. Білявська Л. Г., Присяжнюк О. І. Модель ранньостиглого сорту 

сої. Новітні агротехнології, 2018. № 6. C. 1–15. Режим доступу 

http://jna.bio.gov.ua/article/view/165365.  

36. Білявська Л. Г., Присяжнюк О. І. Модель дуже скоростиглого 

сорту сої. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових 

буряків : зб. наук. пр. / Київ ФОП Корзун Д. Ю., 2018. Вип. 26. С. 120–132.  

37. Білявская Л. Г., Рибальченко А. М. Мінливість господарсько-

цінних ознак сої в умовах Лівобережного Лісостепу України. Вісник 

Полтавської державної аграрної академії. 2019. № 1. С. 65–72. (20 % 

авторства, підготовка статті, аналіз даних).  

Статті у закордонних фахових виданнях 

38. Белявская Л. Г. Проявление трансгрессивной изменчивости в 

потомствах межсортовых гибридов сои. Масличные культуры. Научно-

технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского 

института масличных культур. Краснодар. Издательство ВНИИ масличных 

культур им. В. С. Пустовойта. 2013. № 2. С. 43–49.  

39. Beliavskaya L. The results of study of ecological stability and plasticity 

of Ukraian soybean varieties. Annals of Agrarian Science. Georgia. 2017. Vol. 15, 

lssue  2, P. 247–251.  

http://jna.bio.gov.ua/article/view/165365
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40. Белявская Л. Г., Диянова А. А., Белявский Ю. В. Результаты 

оценки пластичности и стабильности сортов сои. Молдавский аграрный 

университет : Lucrari Stiintifice. Universitatea agrara de stat din Moldova, 

Кишинев, 2018. Вип. 52 (1). С. 190–195. (90 % авторства, проведення 

досліджень, аналіз даних).  

41. Белявская Л. Г., Белявский Ю. В., Диянова А. А. Оценка 

экологической стабильности и пластичности сортов сои. Зернобобовые и 

крупяные культуры : научно-производственный журнал. Орел, 2018. № 4 

(28). С.  42–49. (90 % авторства, проведення досліджень, аналіз даних).  

42. Белявская Л. Г., Рыбальченко А. М. Скрининг коллекции сои по 

скороспелости и продуктивности в условиях левобережной Лесостепи 

Украины. Зернобобовые и крупяные культуры : научно-производственный 

журнал. Орел, 2019. № 1 (29). С. 63–69. (20 % авторства, аналіз даних).  

Статті в наукометричних базах Scopus і Web of Science 

43. Білявська Л. Г., Білявський Ю. В. Взаємодія сучасних сортів сої з 

біопрепаратами комплексної дії та їх вплив на урожайність. Мікробіологічний 

журнал. Київ, 2016. Т. 78. № 3. С. 61–68. (60 % авторства, проведення 

досліджень, підготовка статті).  

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації : 

44. Bilous G. M., Belyavskaya-Diyanova L. G. Sojbean breeding for 

adaptivity to the limiting environmental factors. Simposium on Breeding of Oil 

and Protein Сrops, Ukraine : Zaporozhye, 1996. С. 45. (90 % авторства, 

планування і виконання експериментів, аналіз результатів, написання тез).  

45. Білявська Л. Г. Селекція сої на адаптивність до лімітуючих 

факторів довкілля. Методологические основы формирования, ведения и 

использования коллекций генетических ресурсов растений : матер. междунар. 

симпозиума. Харьков, 1996. С. 116.  

46. Білявська Л. Г. Селекція сої на Красноградській дослідній станції : 

Тези доповідей міжнародної конф., присв. 90-річчю заснування Інституту 

рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН. Харків, 1999. С. 12–13.  
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47. Білявська Л. Г., Білявський Ю. В. До питання селекції сої на 

стійкість проти склеротиніозу. Современные вопросы создания и 

использования сортов и гибридов масличных культур : сборник тезисов 

межд. конф. : Запорожье, 2002. С. 7. (80 % авторства, планування і 

виконання експериментів, аналіз результатів, написання тез).  

48. Білявська Л. Г. Аспекти адаптивної селекції сої в умовах зміни 

клімату. Сучасні проблеми виробництва і використання рослинного білка: 

глобальні зміни та ризики: тези допов. міжн. наук. конф., 18–19 червня 

2008 р. Вінниця, 2008. С. 14–15.  

49. Білявська Л. Г., Діянова А. О. Нові неопушені лінії сої 

Полтавської селекції. Інтродукція, селекція та захист рослин : матер. другої 

міжнарод. наук. конф. (м. Донецьк, 6–8 жовтня 2009 р.). Донецьк, 2009. Т. 1. 

С. 77–78.  

50. Белявская Л. Г., Пилипенко А. В. Селекция сои в Полтавской 

государственной аграрной академии. Управление продукционным процессом 

в агротехнологиях 21 века: реальность и перспективы : матер. междунар. 

науч.-практич. конф. Белгород, 2010. С. 243–245. (80 % авторства, 

планування і виконання експериментів, аналіз результатів, написання тез).  

51. Білявський Ю. В., Білявська Л. Г. Сортова чутливість сої до 

бактеризації за різних кліматичних умов. Соя: селекція, виробництво і 

використання для розв’язання глобальної продовольчої проблеми : тези 

міжнар. наук.-практ. конф., (Вінниця, Україна, 8–9 серпня, 2011 р.) Вінниця, 

2011. С. 17–18. (70 % авторства, планування і виконання експериментів, 

написання тез).  

52. Білявська Л. Г. Новий сорт сої Антрацит для Степу України. 

Інтродукція, селекція та захист рослин : матер. III міжнародн. наук. конф. 

(м. Донецьк, 25–28 вересня 2012 р.). Донецьк, 2012. С. 25.  

53. Білявська Л. Г. Пилипенко О. В., Діянова А. О. Неопушені форми 

– унікальний вихідний матеріал у селекції сої. Селекційно-генетична наука і 

освіта : тези доп. міжнар. наук. конф. (19 березня 2013 р.). Умань, 2013. 



16 

 

С. 13–14. (70 % авторства, планування і виконання експериментів, 

написання тез).  

54. Білявська Л. Г. Пилипенко О. В., Діянова А. О. Особливості 

насінництва сортів сої селекції ПДАА. Конкурентноспроможне насіння – 

стабільний урожай : тези міжнар. наук.-практ. конф., (30–31 січня 2013 р.). 

Полтава, 2013. С. 55–56. (70 % авторства, планування і виконання 

експериментів, аналіз результатів, написання тез).  

55. Білявська Л. Г. Пилипенко О. В., Діянова А. О. Інтродукція, 

селекція, насінництво сої на Полтавщині. Селекція, генетика та насінництво 

сільськогосподарських культур : тези міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 

50-річчю селекції рослин в ПДАА (22–23 травня 2013 р.). Полтава, 2013. 

С. 10– 12. (80 % авторства, планування і виконання експериментів, аналіз 

результатів, написання тез).  

56. Білявська Л. Г. Модель сорту сої для Полтавщини. Селекція та 

генетика бобових культур : сучасні аспекти та перспективи : тези міжнар. 

конф. (23–26 червня 2014). Одеса, 2014. С. 43–46.  

57. Білявська Л. Г., Діянова А. О. Специфічні завдання в селекції сої 

овочевої. Сучасний стан та перспективи розвитку овочівництва (до 70-річчя 

заснування інституту та пам’яті видатного вченого П. Ф. Сокола) : матер. 

міжнар. наук.-практ. конф. 26 липня 2017 р., сел. Селекційне Харківської 

обл.) / Інст-т овочівництва і баштанництва НААН. 2017. С. 43–45. (90 % 

авторства, планування і виконання експериментів, аналіз результатів, 

написання тез). 

58. Білявська Л. Г., Рибальченко А. М. Оцінювання вихідного 

матеріалу сої за комплексом цінних господарських ознак в умовах Лісостепу 

України. Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського 

виробництва : матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 жовт. 2018 р. 

Харків, 2018. С. 40–43. (50 % авторства, планування і виконання 

експериментів).  
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59. Білявська Л. Г., Білявський Ю. В., Діянова А. О. Історія 

культивування та селекції сої на Полтавщині. Сучасні технології підвищення 

генетичного потенціалу рослин : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., 

присвяченої 100-річчю НААН України та 110-річчю заснування ІР ім. 

В. Я. Юр’єва НААН (4–5 липня 2018 р.) / ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН. Харків, 

2018. С.39–41.  

Наукові праці, які додатково відображають результати дисертації : 

60. Бабич А. О., Петриченко В. Ф., Іванюк С. В., Білявська Л. Г. Сорт 

сої Агат. Регіональний центр наукового забезпечення – виробництву : збірник 

наукових розробок. Вінниця, 2000. С. 42. (20 % авторства, підготовка 

статті).  

61. Бабич А. О., Колісник С. І., Іванюк С. В., Білявська Л. Г. та ін. 

Продуктивний потенціал сортів сої для регіонів України. Пропозиція. 2000. 

№ 11. С. 33–35. (60 % авторства, проведення досліджень, аналіз даних).  

62. Білявська Л. Г. Досвід вирощування сої в умовах Полтавської 

області : матер. облас. наук.-практ. конф. з питань ефективності ведення 

землеробства. Полтава, 2003. С. 69–72.  

63. Білявська Л. Г., Білявський Ю. В. Раньостиглий високоолійний 

сорт сої Алмаз. Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України 

в світі вчення про ноосферу : матер. Всеукр. студент. наук.-практ. конф. 
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ЗКЗ – загальна комбінаційна здатність 

СКЗ – специфічна комбінаційна здатність 

КС – конкурсне сортовипробування 

СТ – ступінь трансгресії 

ЧС – частота трансгресії 

♀ – материнська форма 

♂ – батьківська форма 

F – гібрид 

r – розмах варіювання 

σ – середнє квадратичне відхилення 

V – коефіцієнт варіації 

D – адитивні ефекти 

Z – ранг 

НІР 05 – найменша істотна різниця 

ТВП – тривалість вегетаційного періоду 

БЕР – безазотисті екстрактивні речовини 
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ВСТУП 

 

У світовому виробництві найбільшу площу серед зернобобових 

культур займає соя (118 млн. га), посідаючи четверте місце у світі після 

кукурудзи, пшениці та рису [1]. Україні належить першість серед 

європейських країн за обсягами валового виробництва сої. Так, посівні площі 

культури в Україні становили: у 2000 р. – 64,8 тис. га, у 2010 р. – 1076,0 тис. 

га, у 2015 р. – 2158,1 тис. га, у 2016 р. – 1717,4 тис. га, у 2017 р. – 1999,8 тис. 

га, у 2018 р. – 1716,2 тис. га, а в 2019 р. – 1608,5 тис. га.  

Нині сорт залишається важливим чинником, який суттєво впливає на 

збільшення виробництва сої в Україні. [2, 3].  

Створення нових сортів зі стабільно високим рівнем продуктивності та 

адаптивності має важливе значення в економіці країни для одержання 

максимальних валових зборів сої за несприятливих умов навколишнього 

середовища на тлі глобальних змін клімату.  

Нові вимоги виробництва та зміни клімату, спонукають українських 

селекціонерів створювати сорти сої, які були б пристосовані до 

екстремальних (стресових) умов зон вирощування і якомога повніше 

задовольняли потреби виробництва [4]. Вироблений досвід дає можливість 

на сучасному етапі створити високоврожайні, екологічно стабільні й 

пластичні сорти сої [5].  

Аналіз сучасного стану селекційних досліджень із соєю показав, що 

низка питань, пов’язаних із підвищенням продуктивності та її стабільністю, 

залишається ще недостатньо дослідженими. Зокрема, пошук джерел 

господарсько-цінних ознак з-поміж сучасного генофонду потребує 

поглиблених досліджень для його збагачення та забезпечення ними 

селекційних програм. Залучення останніх у схрещування, вивчення гібридів 

за господарськими ознаками і створення нових сортів сої для умов Лісостепу 

України зумовлюють пріоритетність та актуальність досліджень.  

Селекційно-генетичне поліпшення сої набуває особливої актуальності.  
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Актуальність теми. Україні належить перше місце в Європі за 

площею та валовим виробництвом сої. Для планомірного збільшення посівів 

і врожайності культури необхідно створити більш високопродуктивні, 

адаптовані до конкретних умов сорти і науково обґрунтовати їх розміщення в 

умовах України, що забезпечить більш повну реалізацію потенційних 

можливостей генотипів і обумовить раціональне використання 

біокліматичного і ресурсного потенціалів.  

Сорт є винятково важливим фактором у виробництві сої й найбільш 

доступним і дешевим засобом підвищення її врожайності. Одним із шляхів 

вирішення цієї проблеми є добір джерел адаптивності до несприятливих 

факторів довкілля, створення за їх участі високопродуктивних сортів, 

пристосованих до різних умов вирощування. Цій проблемі надавали увагу 

більшість селекціонерів України: А. К. Лещенко, В. Г. Михайлов, В. І. 

Січкар, В. М. Колот, О. З. Щербина, Л. Р. Медвєдєва, В. Г. Охватенко, Г. Д. 

Лаврова, Н. Ф. Григорчук, С. С. Рябуха та інші.  

Створення сортів із залученням вихідного матеріалу сої (Glycine max. 

(L.) Merr.) з високим генетичним потенціалом урожайності та адаптивними 

властивостями уможливлює більш ефективне впровадження їх у всіх 

кліматичних зонах України, що є на сьогодні досить важливим для економіки 

країни. На сучасному етапі сільськогосподарського виробництва селекційно-

генетичне поліпшення сої набуває особливої актуальності.  

Добір джерел господарсько-цінних ознак серед сучасного генофонду 

сої та залучення їх в селекційні програми є необхідною умовою створення 

нових високоадаптивних сортів сої для різних кліматичних умов України.  

Водночас для успішної реалізації програми створення нових сортів сої 

потрібні поглиблені дослідження з визначення частки внеску окремих ознак 

у формування врожаю. Саме вирішенню питань, пов’язаних із селекційно-

генетичним поліпшенням сої, присвячені дослідження за темою 

дисертаційної роботи.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконано автором особисто у 

відділі селекції і агротехніки польових культур ДП ДГ «Красноградське» ДУ 

Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук впродовж 

1991–2001 рр. та в лабораторії селекції, насінництва і сортової агротехніки 

сої навчально-виробничого підрозділу із селекції і насінництва Полтавської 

державної аграрної академії Міністерства освіти і науки України впродовж 

2002–2018 pp. згідно з завданнями науково-технічних програм (НТП) та 

програм наукових досліджень (ПНД), в яких здобувач була на різних етапах 

відповідальним виконавцем, чи науковим керівником: «Розробити 

теоретичні принципи створення нового селекційного матеріалу, створити 

високопродуктивні імунні сорти та гібриди, пристосовані до механізованого 

збирання та забезпечити одержання високоякісного посівного матеріалу» 

(1991–1995 рр.),  № держреєстрації 0193U035647; «Створити та передати до 

державного сортовипробування високоврожайні сорти та гібриди кукурудзи, 

зернових та олійних культур для різних зон вирощування» згідно НТП 

«Зернові культури та олійні культури» (1996–2000 рр.), № держреєстрації 

0197U000092; «Розробити ефективні та екологічно безпечні прийоми 

вирощування продукції рослинництва продуктів дитячого і дієтичного 

харчування» (2001–2007 рр.), № держреєстрації 0104U003675; «Створити 

нові високоврожайні сорти сої, адаптовані до умов Лісостепу України різних 

напрямів використання, з високою якістю продукції та розробити схеми їх 

насінництва і сортові технології вирощування» (2010–2015 рр., з 

продовженням до 2020 р.), №  держреєстрації 0110U004466.  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження було селекційно-

генетичне поліпшення сої та створення нових високоадаптивних сортів для 

умов Лісостепу України шляхом виявлення особливостей сортів сої, 

встановлення ефективності внутрішньовидових схрещувань, аналіз їх за 

господарсько-цінними ознаками.  

Для реалізації робочої гіпотези вирішували наступні задачі:  
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– визначити мінливість, залежно від умов років, селекційно-цінних ознак 

сортів та кореляції між ними;  

– установити екологічну стабільність і пластичність сортів найбільш 

поширених в зоні Лісостепу України;  

– підібрати пари для схрещування за умови використання батьківських 

форм різної генетичної та географічної віддаленості та визначити селекційно-

генетичні особливості одержаного гібридного матеріалу за проявом 

гетерозису в F1, ступінь і частоту трансгресій у гібридних популяціях F2–F4; 

– установити ефекти загальної і специфічної комбінаційної здатності 

сортів та співвідношення їх варіанс у схрещуваннях сої; 

– розширити генетичне різноманіття селекційного матеріалу сої за 

рахунок схрещування сортів із колекційними зразками, які вирізняються 

відсутністю опушення на всіх частинах рослини;  

– розробити моделі дуже скоростиглого та ранньостиглого сортів сої для 

вирощування в Лісостепу України; 

– установити селекційну цінність гібридних комбінацій для 

використання в практичній селекції як генетичних джерел бажаних ознак; 

– надати характеристику перспективних ліній; 

– створити сорти сої з комплексом господарсько-цінних ознак і 

властивостей; 

– визначити сортові особливості сої за інокуляції насіння комплексними 

поліфункціональними біопрепаратами та встановити рівень їх впливу на 

головні посівні якості;  

– визначити економічну й енергетичну ефективність вирощування нових 

сортів сої та перспективних ліній.  

Обʼєкт досліджень – закономірності рекомбінаційних процесів у 

міжсортових схрещуваннях, ефективність селекції за гібридизації сої різного 

еколого-географічного походження, особливості мінливості та успадкування 

цінних господарських ознак у гібридних популяцій F1–F4; екологічна 
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стабільність і пластичність сортів сої за комплексом цінних господарських 

ознак та встановлення особливостей їх прояву.  

Предмет досліджень. Селекційно-генетичне поліпшення 

господарсько-цінних ознак сої в умовах Лісостепу України.  

Методи досліджень. У ході виконання роботи використовували 

загальноприйняті та спеціальні методи дослідження. Польові, лабораторні, 

селекційні, зокрема методи внутрішньовидової гібридизації, морфологічного 

та морфо-фізіологічного аналізу, генетичного аналізу для визначення 

закономірностей прояву ознак, успадкування, комбінаційної здатності сортів 

і ліній; статистичні − кореляційний, варіаційний, дисперсійний, регресійний 

аналізи для визначення достовірності результатів, які здійснювали за 

використання комп’ютерних програм «Microsoft Office Excel» та «Statistica».  

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота є 

завершеним науковим дослідженням, у якому, на основі експериментального 

вивчення сортів сої, проведення внутрішньовидових схрещувань і аналізу їх 

гібридів за господарсько-цінними ознаками вирішено актуальну проблему 

селекційно-генетичного поліпшення та створення нових високоадаптивних 

сортів сої для умов Лісостепу України.  

Вперше в умовах Лісостепу України: 

– визначено екологічну стабільність і пластичність сучасних сортів сої; 

– виділено колекційні зразки різного еколого-географічного 

походження зі стабільно високим рівнем гомеостатичності та селекційної 

цінності. Кращі з них залучено до гібридизації з новоствореними сортами;  

– проведено аналіз гібридів, одержаних у топкросних схрещуваннях, 

виявлено сорти з високими ефектами загальної та специфічної комбінаційної 

здатності, які забезпечують вдале поєднання генів у конкретних комбінаціях 

схрещувань;  

– виявлено високу диференціюючу здатність тестерів Аметист і Алмаз;  
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– встановлено селекційно-генетичні особливості одержаного 

гібридного матеріалу за проявом гетерозису в F1, мінливістю та 

успадкуванням цінних господарських ознак;  

– проаналізовано ступінь і частоту позитивних трансгресій у гібридних 

популяціях F2–F4. Виділені трансгресивні форми використано як вихідний 

матеріал з метою добору цінних генотипів;  

– створено нові лінії сої без опушення, визначено їх селекційну 

цінність та обґрунтовано напрями застосування;  

– створено високопродуктивні, стійкі проти абіотичних чинників, 

високотехнологічні, з високою якістю зерна сорти сої;  

– доведено сортову особливість позитивної взаємодії сої з 

біокомплексами та її вплив на урожайність, вихід кондиційного насіння, 

масу 1000 насінин і лабораторну схожість насіння.  

Набуло подальшого розвитку: розширення генетичного різноманіття 

вихідного матеріалу за застосування внутрішньовидових схрещувань; 

найбільш цінні створені лінії сої готуються до передачі на державну 

кваліфікаційну експертизу для їх реєстрації; підбір ефективних комплексів 

біопрепаратів для підвищення посівних якостей насіння.  

Удосконалено: модель дуже скоростиглого і ранньостиглого сортів сої 

для умов Лісостепу України.  

Практичне значення одержаних результатів. За період досліджень 

створено у співавторстві 11 сортів сої (Аметист, Агат, Артеміда, Вінні, Вежа, 

Алмаз, Антрацит, Александрит, Адамос, Авантюрин, Аквамарин), які 

відрізняються скоростиглістю, високим вмістом в насінні білка (38–45 %) й 

жиру (20–26 %), їх занесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних 

для поширення в Україні.  

За результатами Державної кваліфікаційної експертизи ці сорти 

адаптовані до різних ґрунтово-кліматичних умов України. Це гарантує 

отримання стабільного та якісного врожаю насіння й перевищення стандарту 

за врожайністю на 0,3–0,9 т/га.  
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Створено гібридні комбінації з підвищеними показниками 

продуктивності, які є джерелом цінних властивостей, їх залучено до 

селекційної роботи Лабораторії селекції, насінництва та сортової агротехніки 

сої Полтавської державної аграрної академії.  

Виділено кращі лінії, які за результатами трирічного конкурсного 

сортовипробування перевищували стандарт. Новостворені форми без 

опушення оцінюються в різних ланках селекційного процесу з метою 

створення сортів укісного та овочевого напрямів використання.  

Дванадцять селекційних ліній та сорт сої Антрацит передано до 

Національного центру генетичних ресурсів рослин України для використання 

в селекційному процесі.  

Розроблені рекомендації щодо використання новостворених сортів сої 

у виробництві; описано їх морфо-біологічні особливості та господарсько-

цінні ознаки.  

Встановлено селекційно-генетичні особливості сортів сої, на основі 

чого розроблено модель дуже скоростиглого та скоростиглого сортів сої для 

умов Лісостепу України. За результатами побудови графічної моделі 

продуктивності досліджуваних сортів встановлено, що параметри ознак 

продуктивності зумовлені біологічними особливостями конкретного сорту.  

З урахуванням особливостей створених сортів і поліпшення їх 

основних господарських ознак проведено індивідуальне вивчення та 

оцінювання сучасних біопрепаратів та їх комплексів для кожного з сортів.  

Для формування регіональних сортових ресурсів сої, протягом 2004–

2018 рр. створені сорти пройшли на демонстраційнах полігонах екологічне 

сортовипробування в дослідних установах країни в різних ґрунтово-

кліматичних зонах, результати їх поширення відображені у довідках 

«Української асоціації виробників і переробників сої».  

Особистий внесок здобувачки. Дисертаційна робота є самостійним 

дослідженням автора, яка виконана впродовж 1991–2018 рр. Узагальнено 

світову літературу за темою дисертації, обґрунтовано науковий напрям, 
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визначено мету й завдання досліджень, розроблено програму досліджень. 

Проведено польові та лабораторні досліди, виконано статистичну обробку 

одержаних експериментальних даних, сформовано висновки й рекомендації 

виробництву, підготовлено до друку наукові публікації (як особисто, так і в 

співавторстві) та рукопис дисертації. Авторство здобувачки у співавторстві 

становить 50–80 %. Права співавторів не порушено.  

До Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН 

передано зразки сої, з яких створено та занесено до Державного реєстру 

рослин, придатних для поширення в Україні: у 2000 р. сорт Агат (частка 

авторства здобувачки 50 %); у 2001 р. сорт Артеміда (частка авторства 

здобувачки 50 %); у 2010 р. сорти Вінні та Вежа – частка авторства 

здобувачки 50 %.  

У Полтавській державній аграрній академії МОН України створено та 

занесено до Державного реєстру рослин, придатних для поширення в Україні 

сорти: у 2007 р. – Алмаз, у 2011 р. – Антрацит, у 2013 р. – сорти Адамос і 

Александрит, у 2015 р. – сорти Аквамарин і Авантюрин (частка авторства 

здобувачки 80 %).  

Здобувачка брала участь у виконанні всіх етапів селекційного процесу 

зазначених сортів, передачі їх до сортовипробування з оформленням пакету 

документації та веденням первинного насінництва.  

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації обговорено 

на засіданнях наукових конференцій викладачів Полтавської державної 

аграрної академії (м. Полтава, 2002–2018 pp.) та міжнародних науково-

практичних конференціях: «Современные вопросы создания и использования 

сортов и гибридов масличных культур» (м. Запоріжжя, 2002 р.); «Сучасні 

проблеми виробництва і використання рослинного білка: глобальні зміни та 

ризики» (м. Вінниця, 2008 р.); «Проблеми відтворення та охорони 

біорізноманіття України в світі вчення про ноосферу» (м. Полтава, 2009 р.); 

«Історія освіти, науки і техніки в Україні» (м. Київ, 2009 р.); «Інтродукція, 

селекція та захист рослин» (м. Донецьк, 2009 р.); «Соя: Селекція, 
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виробництво і використання для розв’язання глобальної продовольчої 

проблеми» (м. Вінниця, 2011 р.); «Інтродукція, селекція та захист рослин» (м. 

Донецьк, 2012 р.); «Селекційно-генетична наука і освіта» (м. Умань, 2013 р.); 

«Конкурентоспроможне насіння – стабільний урожай» (м. Полтава, 2013 р.); 

«Селекція, генетика та насінництво сільськогосподарських культур» (м. 

Полтава, 2013 р.); «Селекція та генетика бобових культур: сучасні аспекти та 

перспективи» (м. Одеса, 2014 р.); «Генофонд рослин та його використання в 

сучасній селекції» (м. Полтава, 2015 р.); «Сучасний стан та перспективи 

розвитку овочівництва» (сел. Селекційне, Харківська область, 2017 р.); 

«Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського 

виробництва» (м. Харків, 2018 р.).  

Публікації. За результатами проведених досліджень опубліковано 90 

наукових праць, у т. ч. 3 – у колективних монографіях, 37 статей – у фахових 

наукових виданнях України, 5 – у фахових іноземних виданнях (Росія, 

Молдова, Грузія), наукові праці, що додатково відображають результати – 6, 

тез доповідей у міжнародних, всеукраїнських та науково-практичних 

конференціях – 25, отримано 11 свідоцтв про авторство на сорт рослин та 1 

свідоцтво Національного центру генетичних ресурсів рослин України про 

реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні; науково-практичні і 

методичні рекомендації – 2, в т.ч. співавторство у довіднику «Широкий 

уніфікований класифікатор роду Glycine max. (L.) Merr.» (м. Харків, 2004).  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 403 

сторінках загального тексту комп’ютерного набору, у т. ч. основного тексту 

296 сторінок, містить анотацію українською та англійською мовами, вступ, 

вісім розділів, висновки, практичні рекомендації, список використаних 

джерел у кількості 499 найменувань, із них 113 латиницею та 31 додаток. 

Робота ілюстрована 55 таблицями та 89 рисунками.  
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РОЗДІЛ 1 

 

РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

ЗІ СТВОРЕННЯ СОРТІВ СОЇ І ФОРМУВАННЯ ЇХ 

УРОЖАЙНОСТІ (огляд літератури) 

 

1.1  Історія селекції сої культурної та сучасний стан її виробництва 

 

Поширеність культури сої в багатьох країнах світу обумовлена 

якісними показниками насіння, порівняно невисокою енергоємністю її 

вирощування, універсальністю використання [1, 6–12]. Залежно від генотипу 

та умов вирощування її насіння містить білка – 38–42 %, жиру – 18–24 %, 

вуглеводів – 25–30 %, зольних елементів (з переважним вмістом калію, 

фосфору і кальцію) – 5 %, ферменти, вітаміни (A, B, C, D, E) та інші важливі 

органічні й неорганічні речовини [13, 14]. Залишає в ґрунті 80–100 кг 

біологічного азоту, фіксованого з атмосфери і є відмінним попередником для 

багатьох зернових та технічних культур [6, 15, 16, 17].  

Культуру вважають стратегічною і найперспективнішою у ХХІ сторіччі 

[2, 18–20]. Вона водночас є продовольчою, лікарською і кормовою. Україна 

посідає перше місце в Європі за площею та валовим виробництвом сої. Так, у 

2016 р. її площі в країні становили 1717,4 тис. га, у 2017 р. – 1831,1, а у 2018 

– 1900 тис. га.  

Південно-Східна Азія є центром виникнення всіх культурних форм сої. 

Мусонний клімат у центрі походження визначив її біологічні особливості. 

Більш інтенсивне водоспоживання відбувається у фазу цвітіння та 

формування бобів (60–70 % сумарного використання води за вегетацію). 

Рослини негативно реагують на повітряну посуху. В період достигання 

насіння за досить недостатньої вологості повітря боби можуть 

розтріскуватися. Витримують кислотність ґрунту не нижче рН 5,5. Культура 
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короткоденна [21], тому ареал поширення сої визначається, в першу чергу, 

оптимальними погодними умовами та тривалістю світлового дня в період 

вегетації.  

Культурна соя, Glycine max (L.) Merr., – це автотетраплоїд (2п=40) із 

родини бобових Leguminosae, підродини Papilionoideae, триби Phaseoleae, 

роду Glycine Willd., підроду Soja (Moench) [22]. За даними F. I. Hermann 

(1962), рід поділяється на три підроди (subgenus): Leptocyamus, Glycine і Soja 

[23]. За свідченням П. М. Жуковського, рід Glycine об’єднує 10 видів. У 

країнах СНД зустрічаються лише два види: соя культурна – Glycine hispida 

Maxim. та усурійська дикоросла соя – Glycine ussuriansis Regel. [24]. Історія 

розробки систематики сої – багатовікова [25]. Еволюція сої, як культурної 

рослини, розпочалася 6–7 тисячоліть тому [26]. Перші документальні 

свідчення з використання культури людиною відносяться до XI століття до 

н.е. [26]. Перші згадки про сою в США мали місце в 1765 році [27]. У Європі 

сою вперше почали культивувати в 1737 р. – в Нідерландах, у 1739 р. – у 

Франції, соєві плантації – в Югославії (1804 р.). Насіння використовували 

для харчування людини та відгодівлі домашніх птахів. Після всесвітньої 

виставки у Відні в 1873 р. (рослини та насіння сої були завезені із Японії, 

Китаю, Тунісу й Алжиру).  

В Україні популяризатором сої став агроном, директор Земського 

землеробського училища в Херсонській губернії Й. Р. Подоба (Херсонське 

дослідне поле, 1878–1879 рр.). Він впроваджував чорну пізню, жовту пізню, 

коричневу дрібнонасінну, Етампську велетенську сою, зелену Самарова. У 

дослідах ця культура формувала врожай 120–160 пудів насіння з десятини. 

Пізніше досліди з вирощування сої були проведені в Бессарабії та на Поділлі, 

в Катеринославській, Таврійській, Чернігівській, Київській, Полтавській, 

Харківській та ін. губерніях [28], а у 1874–1882 рр. Л. А. Чорноглазов 

вирощував сою у Кобеляцькому повіті Полтавської губернії, одержуючи 

врожай 82–144 пуди з десятини [29–33]. У 1893 р. І. Є. Овсинський з 

мандрівки по Азії привіз досить скоростиглі рослини сої й методом добору 
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вивів ранні сорти, які стали вихідним матеріалом у селекції. У 1885 р. із 

колекційних зразків сої Коншина (м. Київ) було закладено дослід із її 

вирощування [34]. Уже у 1898 р. завідувач хімічної лабораторії Полтавського 

дослідного поля С. Ф. досліджував хімічний склад різних колекційних 

зразків сої. Одночасно Третʼяков з І. Є. Овсинським на Поділлі сою 

досліджував Я. Юркевич, насіння якої в 1899 р. привіз із Північної Кореї.  

Перші виробничі посіви сої в країні (1926 p.) займали 0,5 тис. га. За 

даними Г. П. Тупікової, до 1926 р. врожаї сої у Полтавській губернії були в 

межах 1,3–2,4 т/га, у Харківській, відповідно, 1,3–1,9 т/га. За 1926–1927 роки 

по Харківському осередку врожайність становила 1,5 т/га, тоді як на 

Полтавській дослідній станції – 1,0–1,4 т/га [35, 36]. На Полтавській 

дослідній станції вивчали наступні зразки та сорти сої: китайська №199 (1,5 

т/га, 32,9 % протеїну, 22,0 % жиру), жовта місцева (1,4 т/га, 32,4 % протеїну, 

20,5 % жиру), китайська №111 (1,3 т/га), №199в (1,3 т/га, 29,2 % протеїну, 

23,2 % жиру), чорна місцева (1,2 т/га, 34,9 % протеїну, 20,4 % жиру), 

китайська № 62 (1,1 т/га), №118 (1,0 т/га). Найбільший врожай насіння було 

отримано у скоростиглих сортів сої [36]. У 1927 р. П. П. Бордаков на 

дослідному полі Полтавського сільськогосподарського політехнікуму вивчав 

колекцію з 19 сортів сої за двома напрямами: харчовим і олійним [37].  

Селекційна робота з соєю в нашій країні вперше була розпочата на 

таких дослідних станціях: Синельніківській (А. А. Батман, Т. І. Чорпита, С. І. 

Чорнобривенко – широке різноманіття вихідного матеріалу), Білоцерківській, 

Красноградській, Харківській, Чернівецькій та Українській дослідній станції 

олійних культур (Кіровоградська область). Були створені перспективні сорти: 

Дніпровська 1, Дніпровська 12, Дніпропетровська 27/7, Дніпровська 77/8, 

Дніпровська 132, Кормова 69; Білоцерківська 15, Білоцерківська 17, 

Білоцерківська 59 [38, 39]. У 1938 р. на державне сортовипробування були 

передані 5 сортів сої гібридного походження: Квітка, Норма, Правда, Праця, 

Киянка, що перевищували за врожайністю, районований на той час, сорт 

Крушуля 9/3 на 0,3–0,4 т/га, а сорт Киянка вирізнявся рекордною 
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скоростиглістю (78–82 діб). Для отримання нового вихідного матеріалу 

Ю. Ф. Киричок застосовував внутрішньовидову та віддалену гібридизацію, а 

також мутагенез. Його учениця Л. Г. Білявська (1987 рік) провела пошук із 

виявлення джерел адаптивності до несприятливих факторів навколишнього 

середовища, вивчаючи реакцію колекційних і селекційних зразків сої на 

тривалість дня, температуру під час вегетації рослин за різних строків сівби, 

понижену температуру під час проростання насіння, понижену інсоляцію 

[40–44]. Відомий селекціонер, випускниця Полтавського 

сільськогосподарського інституту А. К. Лещенко, стала автором 21 сорту сої 

[37].  

Найбільш ефективним було розміщення посівів сої за ґрунтово-

кліматичними зонами України: Лісостеп – 64,5 %, Степ – 25,1 %, Полісся – 

10,4 % [20]. Однак ці відсотки постійно змінювалися, передусім у процесі 

змін клімату. Біологічний потенціал продуктивності сортів нового покоління 

поки що реалізується лише на 38–56 %, хоча сорт залишається надзвичайно 

важливим фактором у виробництві сої й найбільш доступним і дешевим 

засобом підвищення урожайності. Затвердження програми розвитку 

виробництва сої в Полтавській області на 2002–2005 рр., сприяло її 

поширенню. Регіон стає лідером в Україні за площами, зайнятими під нею – 

55 тис. га, що становить 20 % усіх посівів. На 2004 р. у Реєстр сортів рослин 

України було занесено 61 сорт (60 сортів вітчизняної селекції із потенційною 

урожайністю 2,5–3,0 т/га та 1 – іноземної селекції, відповідно, 98 % і 2 %). 

Спеціалістами Головного управління сільського господарства і 

продовольства ОДА Полтавської області, Асоціації „Насіння Полтавщини” 

була розроблена програма із впровадження у виробництво нових сортів сої 

вітчизняної селекції й рекомендовані такі сорти, як Аметист, Золотиста, 

Іванка, Фаетон, Київська 98, Устя, Фея, Романтика, Білосніжка.  

У 80-ті роки минулого століття ініціатором вирощування сої в 

Полтавської області виступив Новосанжарський район, який розпочав із 34 

гектарів (1985 рік), а вже в 1988 р. площа посіву досягла 3456 гектарів. У 
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1985 р. урожайність сої становила 0,56 т/га, у 1988 р. – 1,46 т/га. Окрім того 

почали зростати площі в господарствах Глобинського району (12388 га). Так, 

урожайність сої в області, у 2002 році, становила, в середньому, по сортах : 

Аметист – 2,25 т/га, Артеміда – 2,10 т/га, Агат – 2,31 т/га, Устя – 1,77 т/га, 

Юг-30 – 1,92 т/га.  

За даними Соєвої асоціації, сорт сої Аметист займав в Україні (2010 р.) 

5342,3 га, сорт Алмаз – 1333,6 га, сорт Артеміда – 433,0 га, сорт Агат – 

141,0 га. Сорти Антрацит, Адамос, Александрит тільки-но почали висівати. 

На Устимівській дослідній станції сорт Аметист формував по 2,7 т/га 

перевищуючи показники сорту Романтика на 0,5 т/га за коротшого 

вегетаційного періоду. Це можна пояснити тим, що сорт Аметист, створений 

на Красноградській дослідній станції (філія Полтавського дослідного поля), 

яка характеризувалася як найбільш посушлива частина Полтавської губернії.  

Масове впровадження сої в Україні у 1920–1930 рр. та 1960–1970 рр. 

сприяло розгортанню вітчизняної селекції. За тривалу історію інтродукції, 

селекції та насінництва сої у нашій країні сформовано найбільший центр 

соєсіяння у Європі. Сучасні вітчизняні сорти сої характеризуються новою 

архітектонікою рослин: за оптимальної густоти вони прямостоячі, мають 

обмежену гіллястість, потовщене стебло, трійчасті листки, переважно 

клиноподібної, овально-видовженої, яйцеподібної форми (центральний – 

симетричний, бічні – асиметричні), цільнокраї, з хвилястою зморшкуватою 

поверхнею листкових пластинок; крупне насіння; низький ступінь опушення 

[1, 45]. Основою умовою поширення сої є сортове районування й 

біокліматичні ресурси регіону [46–50]. Адже, сорт виступає як біологічна 

система [51].  

Згідно біокліматичних ресурсів країни були визначені оптимальні 

умови вирощування сої в так званому «соєвому поясі» [19, 46, 48, 50–55]. 

Створенням сортів сої займаються 11 наукових установ НААНУ і 8 науково-

дослідних установ різних форм власності, які ведуть селекцію сої та 

первинне насінництво [56]. Серед іноземних компаній: Семенсес Прогрейн 
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ІНК, Інститут польоводства та овочівництва, м. Нові Сад ІП «СЕМЕНС-

Україна», Хайленд Сидс Томпсон ЛТД, ТерраВіта Лімітед, Заат Бау Линц, 

Євраліс, Пробздорфер та інші.  

Науковими установами НААНУ створено низку високопродуктивних 

сортів різних груп стиглості, налагоджена система виробництва насіння 

високих репродукцій [57–59].  

У так званому «соєвому поясі» України сою вирощують у 17 областях 

(70–90 % посівних площ), а наукові розробки вчених базуються на 

врахуванні агрометеорологічних умов та практичних результатів (рис. 1.1) 

[47, 48].  

 

Рис. 1.1 Картосхема сприятливих зон агрометеорологічних ресурсів 

для вирощування сої в Україні*, 2005–2018 рр.  

Примітка: * За даними Галузевої програми «Виробництво та ефективне 

використання сої та продуктів її переробки в Україні на 2010–2015 

роки»  

Розміщення сприятливих зон 

соєсіяння в Україні  

по роках досліджень*: 

2005-2014 рр.   
 

2014-2018 рр.     
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Так, вегетаційний період становить 100–140 діб, випадає 450–800 мм 

опадів, сума активних температур становить 1800–3000°С. Цього цілком 

достатньо для культивування сортів усіх груп стиглості.  

За 1961–2006 рр. виробництво сої зросло з 1 до 876 тис. т, або у 876 

разів. Тільки за 2001–2006 рр. площа сої в країні змінилася з 73 тис. га до 748, 

або в 10 разів, виробництво її зерна – із 73,9 тис. т до 876, або в 11,9 раз, 

урожайність – із 1,0 т/га до 1,2 т/га, або на 15,8 %. З 2016 р. відмічається 

зменшення площ. Рівняння лінійного тренду посівних площ і величина 

достовірності апроксимації має наступний вигляд – у = 105,5х–392,91; 

R
2
=0,9073; 

 
валового збору зерна та урожайності, відповідно у = 226,61х–

1066,8; R
2
=0,8827 й у = 0,0699х+0,7497; R

2
=0,8308.  

Так, валовий збір зерна у 2018 р. досягнув 4,5 млн. т (рис. 1.2). Середня 

врожайність культури по Україні зросла до 2,5 т/га зерна. Посівна площа – до 

1,716 млн. га. Згідно з лінійним трендом врожайності, спостерігається її 

поступове збільшення.  

 

Рис. 1.2 Динаміка показників урожайності сої, посівні площі та 

валовий збір зерна в Україні, 1992-2018 рр. (за даними 

Держстатуправління по Полтавської області) 
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Досить динамічно виробництво сої в Україні почало розвиватися з 2002 

року: Херсонська (11 %), Полтавська (18 %), Черкаська (10 %), 

Кіровоградська (13 %), Київська (8 %), Вінницька (8 %) і Миколаївська (7 %) 

області. У цих областях було зосереджено близько 75 % усіх посівних площ. 

Із 2005 р. обсяги виробництва сої збільшилися майже вдвічі. З 2006 р. 

Україна за обсягами виробництва сої займає перше місце в Європі й нині 

входить до дев’яти найбільших країн-виробників цієї культури в світі. Це 

відбулося завдяки сприятливим змінам клімату, створенню і впровадженню у 

виробництво вітчизняних сортів сої нового покоління. За даними 

Полтавського ГМЦ, середня багаторічна температура повітря становить 

+6,8°С. Абсолютний максимум температури складає +38°С, абсолютний 

мінімум – -34°С. Середнє число діб із температурою понад 5°С складає 200, 

вище 10°С – 165, вище 15°С – 120 діб. Сума ефективних температур (вище 

10°С) за рік, становить, у середньому, 2000°С. Середня тривалість 

безморозного періоду дорівнює 170 діб, а найменша кількість діб без 

приморозків – 133. Дата останнього весняного заморозку – друга декада 

квітня, першого осіннього – друга декада вересня. У Полтаві середня за 

1886–2007 рр. сума опадів становить 504 мм. Вплив кожного окремого 

кліматичного чинника має свої особливості. Тому, попередня селекційна 

робота спрямовувалася на поліпшення адаптивності сої до біотичних і 

абіотичних стресів та підвищення цінності культури [60]. За рахунок 

вирощування адаптованого сорту сої на високому агрофоні, можна 

підвищити продуктивність агроценозу в 1,5 раз [54].  

 

1.2 Напрями та завдання в селекції сої  

 

Різноманітність форм сої змінювалася, передусім, за рахунок ознак, 

важливих з точки зору господарського використання (урожайність, 

вегетаційний період, вміст білка, жиру тощо). Переважають сорти 
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невилягаючі, з товстим стеблом, гілкуванням, детермінантного типу, з 

крупним насінням, які придатні для механізованого збирання, харчового й 

комплексного використання [2, 61–64].  

Нині виділяють чотири напрями використання сої:  

– зерновий (промислова переробка зерна на соєвий шрот, олію або 

повножирову сою);  

– кормовий зернофуражний (використання комбікормів і шротів для 

відгодівлі птиці, свиней, великої рогатої худоби, овець, кіз, кролів, хутряних 

звірів і риби);  

– кормовий укісний (використання зеленої маси, силосу, сінажу, 

трав’яного борошна для відгодівлі великої рогатої худоби);  

– харчовий (зерно, недозріле зерно; соєва олія, борошно, крупа, кава, 

проростки, соус, окара, аналоги м’яса і молочних продуктів);  

– фармацевтичний (сировина для ліків).  

До сортів певного напряму використання ставляться різні вимоги під 

час їх виведення. Існує велика кількість ознак і властивостей, які необхідно 

контролювати і покращувати в процесі селекції. Але для конкретного 

напряму обов’язково необхідно конкретизувати основні, найбільш важливі, 

завдання і такі, що піддаються вирішенню на даному етапі, враховуючи 

взаємозв’язок ознак, які селектуються, з іншими і покращувати їх, не 

погіршуючи інші.  

Залежно від напряму використання та зони поширення сорту, завдання 

селекції можуть бути загальні, регіональні і специфічні. До загальних завдань 

в селекції сортів сої всіх напрямів використання слід віднести наступні: 

– економічно вигідна і стабільна за роками урожайність в конкретних 

ґрунтово-кліматичних умовах; 

– високий якісний склад зерна; 

– стійкість проти комплексу шкідливих організмів; 

– придатність до комплексної механізації вирощування і збирання. 
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Регіональні завдання зумовлені специфікою ґрунтово-кліматичних 

умов (тривалість вегетаційного періоду, терміни та інтенсивність дії 

негативних факторів, різні типи посух), рівнем інтенсифікації землеробства, 

комплексом шкідливих організмів. Все це вносить свої особливості в 

специфіку зональних проблем селекції і шляхи їх вирішення.  

Так, сорти, призначені для вирощування у Лісостепу України, повинні 

бути скоростиглими, фотоперіодично нейтральними, холодостійкими на 

різних етапах органогенезу і швидко віддавати вологу під час достигання 

насіння. Сорти для Полісся мають вирізнятися стійкістю до підвищеної 

кислотності ґрунту, для Степу – нечутливі до підвищеної температури 

повітря і ґрунту та різких коливань температур протягом доби. Для 

зрошуваного землеробства – чутливими до зрошення і удобрення.  

Тому, для кожної зони необхідно розробити модель конкретного 

екотипу яка буде містити основні показники та параметри сорту.  

Особливістю культури є універсальність її використання (100 видів 

продукції кондитерської, харчової, молочної, комбікормової, текстильної, 

лакофарбової та інших галузей промисловості) [65–67].  

Залежно від сорту та умов вирощування, якісне насіння містить 35–

50 % білка, амінокислоти якого засвоюються на 90 %, 17–27 % жиру, 14–

24 % вуглеводів (у т.ч. сахарози 3,3–13,5 %), вітаміни Е, В1, В2, В3, 

мікроелементи, екстрактивні речовин (10–15 %).  

За відповідної технології обробки соєвий білок для людини може бути 

близьким до ідеального [65]. Підтверджено існування суттєвої негативної 

кореляції (r = 0,35–0,93) між вмістом білка й олії [66]. Вміст білка й олії в 

насінні вітчизняних сортів сої змінюється в межах 30–45 % та 18–26 % 

відповідно. Відмічена зворотна кореляція: за збільшенням вмісту олії 

відбувається зниження вмісту білка. Найбільше олії сконцентровано в 

сім’ядолях: близько 88–90 %, у зародку – лише 2–3 %. Відмічено, що 

найбільший вміст олії в насінинах сої спостерігається у середньостиглих 

сортів.  
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Хімічний склад сої суттєво залежить від сортових особливостей та 

умов вирощування (географічних, ґрунтових, метеорологічних, 

агротехнічних) [66, 68, 69]. На вміст білка та олії в насінні сої основний 

вплив має температурний режим, який є лімітуючим фактором. За 

підвищених температур в період «цвітіння – дозрівання» збільшується вміст 

олії, а білка – знижується. Більшість вчених вважає, що збільшення опадів та 

зниження температури повітря під час формування й дозрівання насіння 

впливає на підвищення вмісту олії та зменшення білка. В зоні недостатнього 

та нестійкого зволоження формується низький вміст олії й підвищений 

відсоток білка [70]. Рання сівба сої сприяє вищому накопиченню олії, 

передусім у зонах із посушливим кліматом. Однак, слід пам’ятати, що 

перестій рослин у прохолодний та дощовий період (восени) призводить до 

помітного зниження всіх якісних показників [71, 72].  

За технічними умовами ДСТУ 4964 (європейські стандарти): 2008 

базовий рівень білка в насінні повинен бути не менше 35 % [73]. На якість 

насіння впливає розмір насіння [74]: чим крупніше насіння, тим вищий вміст 

олії.  

Вміст сирого протеїну, жиру та золи у насінні сої суттєво залежить від 

сортових особливостей, обробки насіння біопрепаратами та внесення 

мінеральних добрив. Вищий вміст сирого протеїну був у насінні сорту 

Артеміда – 36,57 %, порівняно з сортом Агат, – 36,0 %. Внесення добрив й 

обробка насіння біопрепаратом взагалі сприяли підвищенню цього показника 

до 40,4 % у сорту Артеміда і 39,9 % – у сорту Агат, однак, вміст жиру в 

останнього сорту був вищим [75–77]. Вміст білка в насінні сорту Аметист 

був на рівні 37,1–39,4 %, жиру – 20,4–21,9 %, інгібіторів трипсину – 39,4–

50,3 мг/г. Найменший вміст трипсину був у сортів Аметист, Аркадія одеська, 

Паркер, Успіх [78–80].  

Якість олії визначається вмістом і співвідношенням жирних кислот. 

Насичені жирні кислоти становлять 13–14 %, а ненасичені – 86–87 % від 

загальної їх кількості. Незамінною є лінолева кислота – 50 % маси жирних 
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кислот. Підкреслюється також важливість вмісту поліненасичених жирних 

кислот та співвідношення між лінолевою і ліноленовою кислотами 

(рекомендується від 5:1 до 10:1). Соєва олія відповідає цим вимогам. Насіння 

сої містить окремі речовини антипоживного характеру [81–83]. Це – 

інгібітори трипсину, лектини, сапоніни, рафіноза, стахіоза, генестин та ін. 

Кожна з них діє на тваринний організм специфічно. Найбільш небажаними 

компонентами соєвого білка є інгібітори трипсину та хімотрипсину. 

Кількість інгібіторів у сої сягає 6–8 % від загальної кількості білка, їх 

активність коливається в межах 11–38 мг/г. У насінні сої частка уреази може 

сягати 6 % від кількості всіх білків. Її вміст у сортах змінюється від 1,3 % до 

2,2 %.  

Покращення смакових і харчових якостей можливе шляхом 

регулювання співвідношення жирних кислот [74, 84]. Це стосується головної 

ненасиченої жирної кислоти, вміст якої в насінні сої складає 18–22 % від 

загальної кількості кислот – олеїнової. В США шляхом традиційної селекції 

створені сорти з підвищеним вмістом олеїнової кислоти – близько 55 %, а за 

допомогою генетичної модифікації – 83,8 % і, відповідно, низьким – 

ліноленової, яка надає олії специфічний небажаний запах. Окрім того якісні 

зміни складу жирних кислот збільшують технічні можливості соєвої олії для 

виробництва пластмас, фарб, мономерів для полімерів та ін. [85, 86].  

До специфічних завдань відносять ті, що предʼявляють до сортів 

певного напряму використання.  

Специфічними ознаками якості насіння повинні відрізнятися сорти для 

харчового, технічного й фармацевтичного напряму використання [87].  

Створення сортів харчового напряму передбачає ведення селекції на 

високу врожайність насіння, ранньостиглість, поліпшення товарних і 

технологічних якостей сировини (крупнонасінність, виповненість, 

жовтонасінність, відсутність пігментації та дефектів оболонки, підвищений 

вміст білка, олії, поліпшений амінокислотний склад білка), приємний смак і 

запах. Особливо високі вимоги ставляться до біохімічного складу насіння. 
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По-перше, це вміст білка на рівні 42–44 %, мінімальна кількість інгібіторів 

трипсину, ліпоксигенази, олігоцукрів (раффіноза, стахіоза), високий вміст 

ізофлавонів, олеїнової кислоти та метіоніну. При цьому, небажаним є 

наявність специфічного запаху й присмаку, які погіршують її смакові якості. 

Новітні дослідження вказують на те, що шляхом зміни біохімічного складу 

насіння можна позбутися цих недоліків.  

Харчові сорти повинні мати крупне насіння (маса 1000 насінин – 200 г і 

більше), високу вирівняність насіння (85–90%), жовтий колір насіннєвої 

оболонки та рубчика. Суттєве значення в селекції харчових сортів мають 

кулінарні якості насіння: швидкість набухання, розм’якшення насіння в 

процесі волого-теплової обробки, смак, запах. У процесі створення харчових 

сортів, з метою поліпшення поживної цінності їх насіння, необхідно 

контролювати вміст небажаних (антипоживних) речовин (трипсин, лектини, 

ліпоксигеназа та ін.), а також оптимізувати вміст білка і покращити його 

якість. Адже поживна цінність насіння сої залежить не тільки від вмісту білка 

і його амінокислотного складу, а й від наявності речовин, що погіршують 

його перетравність.  

Головними вимогами до овочевої сої є приємний, зелений колір боба 

без дефектів, кількість насінин у бобі повинно бути два або три, його 

довжина й ширина – більше 5,0 і 1,4 см відповідно, а також солодкий 

присмак (більше 10% сахарози). Забарвлення насіннєвої оболонки може бути 

жовтим, зеленим, коричневим або чорним. Кількість пошкоджених або 

деформованих бобів повинно бути менше 1%. Маса 100 сухих зерен – більше 

30 г.  

Створення кормових і укісних сортів досить актуальне [14, 88–92]. 

Вимоги до якості зерна фуражного використання менш жорсткі. Такі сорти 

можуть мати насіння будь-якої крупності, перевага надається 

дрібнонасінним, тому що це дозволяє витрачати меншу масу посівного 

матеріалу. Забарвлення, форма, кулінарні якості насіння не мають значення.  
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Укісні сорти повинні бути відносно високорослими, краще з 

незакінченим типом росту (індетермінантні) і високим кріпленням гілок; 

стійкими до затінення; з негрубою й багатою високоякісним протеїном, 

цукром, мінеральними речовинами та вітамінами зеленою масою; здатними 

до інтенсивного нарощування маси з швидким відростанням після 

скошування; повільно старіючим листям [93–97].  

Для сіна й трав’яного борошна оптимальною фазою збирання зеленої 

маси є початок цвітіння, а для одержання силосу – початок утворення бобів 

та налив бобів. Сорти в ці фази розвитку рослин повинні містити білка не 

менше відповідно 16% та 12%, клітковини не більше відповідно 31% та 35%, 

золи не більше 12%. Мати тонке, але невилягаюче стебло, високу гіллястість, 

слабке опушення, дрібні боби й насіння.  

Для сортів укісного напряму використання важливим є поєднання 

високої урожайності зеленої маси та насіння.  

Кормові сорти сої повинні мати високий вміст білку та дефіцитних для 

сої амінокислот (лізин, триптофан, метіонін). Доцільно виводити кормові 

сорти сої з кольоровою насіннєвою оболонкою (чорною, зеленою, 

коричневою, строкатою), що вказуватиме на їх цільове призначення. Крім 

того, таке насіння містить флавоноїди, що мають потужну терапевтичну дію 

на тваринний організм. Сорти для сумішей на зелений корм і силос повинні 

мати гарну облистяність, швидко накопичувати велику кількість вегетативної 

маси з вмістом білка більше 20%, збалансованого по амінокислотах, 

вітамінах, мати тонке і довго не грубіюче стебло, високу облистяність та 

низький вміст клітковини, а також бути стійкими до затінення, вилягання і 

мати високу насіннєву продуктивність, незначне або відсутнє опушення. 

Оскільки ці сорти часто вирощують в суміші з іншими культурами 

(кукурудза, сорго) важливо, щоб їх фази розвитку співпадали з відповідними 

фазами розвитку даних культур.  

Більшість зареєстрованих сортів сої в Україні мають потенційну 

урожайність 3–4 т/га, а на зрошуваних ґрунтах – 4–5 т/га. Реалізація потенціалу 
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продуктивності певного сорту сої тісно пов'язана з його адаптивними 

властивостями – пластичністю й стабільністю [98–103]. За оптимального 

забезпечення ґрунтового живлення і вологи створюються сприятливі умови для 

прояву генетичного потенціалу сорту [104, 105].  

Зміна клімату в сторону потепління разом з посухою створили фактично 

нові умови вирощування для даної культури в головних регіонах соєсіяння 

України. З одного боку, потепління позитивно впливає на розширення площі 

посівів сої у двох зонах країни – Лісостепу і Полісся, а, з іншого боку, викликає 

посилення посухи в зоні Степу. Для посушливих умов потрібні сорти з високою 

або середньою пластичністю та високою стабільністю головних кількісних ознак – 

компонентів продуктивності рослини та збору насіння з одиниці площі.  

Новим науковим підходом до вивчення кількісних ознак є 

використання генетичних маркерів. Досліджували успадкування тривалості 

періоду ознаки «цвітіння – дозрівання» у групи сортів сої: Fiskeby і Schafer – 

скоростиглі, Hodgson і Evans – середньостиглі, NS-11 і Corsoy – пізні, які 

схрещували за діалельною схемою. Період змінювався – від 58 діб у сорта 

Schafer до 89 – діб у сортів Hodgson і Corsoy. Адитивний компонент 

мінливості домінував у всіх комбінаціях [106]. Вивчення величини загальної 

фенотипової мінливості головних ознак («маса насіння», «маса бобів» і 

«кількість насінин із рослини») у гібридних популяцій F3 показало, що вони 

взаємозамінні. Ці основні ознаки становлять 70,98 % загальної фенотипової 

мінливості [107]. Найвищі коефіцієнти позитивної кореляції спостерігали 

між урожайністю й кількістю вузлів на рослині, кількістю насінин із рослини, 

вмістом ліноленової кислоти й масою насіння, а від’ємна кореляція – між 

урожайністю, вмістом білка й ліноленовою кислотою [108].  

Сорти з підвищеним рівнем адаптивності менше знижують 

урожайність та якість насіння, швидко відновлюють фізіологічні процеси 

після стресу повітряної та ґрунтової посух. У сортів для посушливих умов, 

важливою є розвинена коренева система, велика кількість бобів і насінин з 

рослини, оптимальний діаметр стебла біля його основи. Посухостійкість 
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обумовлена рядом механізмів (розмір листків і загальна листкова поверхня, 

особливості розміщення листків на рослині, водоутримуюча здатність) [109–

111]. Створені нові сорти Славія та Альба з ознаками холодостійкості й 

пониженої фотоперіодичної чутливісті [112].  

Успіх селекції залежить від базового й експериментального вихідного 

матеріалу, методів і техніки в роботі. Так, сучасна колекція сої в генофонді 

НЦГРРУ широко представлена різноманітними формами з 34-х країн світу, 

налічує 2535 зразків сортів і форм рослин, які відносяться до 12 видів [113–

119].  

У селекційній практиці вихідний матеріал створюється методами 

відбору, внутрішньовидової та міжвидової гібридизацій. Застосовують 

міжсортову, сортолінійну й віддалену гібридизації, експериментальний 

мутагенез та їх поєднання, метод Педігрі, а також, прямий повторний добір із 

зареєстрованих сортів і колекційних зразків [27, 120–125].  

Прояв морфологічних ознак сої та їх мінливість безпосередньо 

пов'язані з умовами вирощування культури. Цим питанням надавали увагу 

чимало дослідників [25, 120, 126–129]. Сорти сої та колекційні зразки 

розподіляють на різні групи за тривалістю вегетаційного періоду  [130, 131], 

показниками врожайності [132–134], а також за висотою кріплення нижнього 

бобу, стійкістю рослин проти вилягання, шкідливих організмів, 

розтріскування та інші [135–137].  

Якщо підібрані батьківські пари відрізняються географічно, 

філогенетично та екологічно за елементами продуктивності й іншими 

властивостями, тим більша ймовірність виділення в гібридних популяціях 

трансгресивних форм. Сорт повинен бути стійкою самовідтворюваною 

системою. У результаті перекомбінації спадкових ознак батьків виникають 

нові генотипи, порушуються кореляційні співвідношення між окремими 

властивостями, змінюється реакція на середовище. Визначена ступінь 

розтріскування бобів у сої з фізіологічної та генетичної точок зору [138]. 

Крім того, розглянуто вплив крупності насіння на урожайність сої [139].  
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З урахуванням високої харчової цінності та вмісту білків, соя 

визначена організацією ЮНЕСКО як стратегічна харчова культура [140, 141]. 

Академік М. І. Вавилов наголошував, що соя, рано чи пізно, займе провідне 

місце в землеробстві.  

Недостатня пластичність може негативно позначатися на насіннєвій 

продуктивності та якості продукції [142, 143]. Вченими доведено, що 

максимальне накопичення білка та жиру в насінні сої можливе за умов 

сприятливого росту й розвитку рослин [57, 144].  

У світовому землеробстві продовжується ретельна селекційна робота зі 

створення сортів нового покоління та впровадження їх у виробництво [46, 

145–149]. Завдяки сучасним методам селекції вдається скоротити період 

створення сортів із 10–12 до 5–6 років. Активно створюються адаптивні 

сорти сої інтенсивного типу [150, 151].  

Соя – самозапильна культура. В окремих випадках, залежно від погодних 

умов, наявності комах (бджіл, джмелів) у окремих генотипів сої рівень 

перехресного запилення досягає 0,1–3,0 %.  

Важливим елементом поліпшення сої культурної є встановлення 

особливостей її генетичного поліморфізму. Вивчення молекулярно-

генетичного поліморфізму генома культурної сої з використанням ПЛР–

аналізу допомагає провести диференціацію, ідентифікацію та паспортизацію 

сортів [86, 152–155].  

 

1.3 Неопушені форми сої, їх особливості та перспективи 

використання в селекції 

 

Соя, як і інші культурні рослини, пройшла довготривалий процес 

природних і штучних перетворень внаслідок мутацій, гібридизації, добору, 

зокрема селекції. Для вирішення загальної проблеми розширення 

генетичного різноманіття вихідного матеріалу, з метою виведення нового 
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покоління сортів культури, важливо досліджувати можливість залучення 

мутацій і рідкісних різновидностей в селекційний процес [72].  

Генофонд сої різниться широким спектром генетичної мінливості, яка 

забезпечує значний потенціал для використання різноманітних господарсько-

цінних ознак. Мінливість якісних ознак може проявлятись в кольорі 

насіннєвої оболонки (жовтий, жовто-зелений, оливково-зелений, 

шоколадний, світло-коричневий, коричневий, чорний), кольорі квітки 

(фіолетовий або білий), кольорі листя (світло-зелений, зелений або темно-

зелений), кольорі боба (світло-коричневий, коричневий або світло-чорний), 

кольорі опушення (рудий або сірий), типі опушення (прилягаюча, 

напівприлягаюча, пряма або закручена), густоті опушення (нормальна, густа, 

рідка або відсутня) та ін. [156].  

Відсутність опушення – надзвичайно рідкісне й нетипове явище для 

культурних рослин сої. Так, В. Б. Єнкен, характеризуючи китайський підвид, 

описав неопушений різновид var. nuda Enk., який, з його погляду, є 

винятковим у межах виду культурної сої. Типові форми – каталог ВІР 83, 

каталог ВІР 60, сорт Цзань-шен-хо. Автор описує представників даної 

різновидності як пізньостиглі (вегетаційний період 146–153 діб) із низькою 

стійкістю проти посухи, яка викликає пригнічення рослин і передчасне 

скидання листя [72]. Ці рослини низькопродуктивні, мають пігментоване 

насіння з низьким вмістом жиру – 15–17 % і високим вмістом протеїну – 40–

44 %. Окрім відсутності опушення та пізньостиглості, рослини цих зразків 

мають тонке стебло і дрібні боби та насіння. Ці форми поширені у Японії й 

Китаї [157, 158].  

Дикі та малокультурні форми сої мають темне забарвлення опушення, 

яке домінує над світлим. Домінантний ген Т контролює коричневе опушення, 

його рецесивний алель t обумовлює сіре опушення, а ген Т2 (в присутності Т) 

– буре опушення; рецесивний алель t2 – сіре опушення. У схрещуваннях одна 

форма веде себе як домінуюча, інша – як рецесивна (співвідношення 3:1). 

Так, I. Nagai й S. Saito (1923) встановили домінуючий тип (Р1 і p1) [159], R. T. 
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Stewart і J. B. Wentz (1926) знайшли рецесивний тип (P2 і p2) [160–162]. 

Відсутність опушення контролює домінантний ген Р1 [157]. Гібриди F1 були 

гладкі, а у F2 співвідношення – 13 гладких до 3-х опушених. Це свідчить, що 

P2 (рецесивний ген) відповідає за відсутність опушених.  

Індуковано мутант сої, який має дуже короткі і дуже тонкі волоски 

[160]. Цей тип опушення обумовлює один рецесивний ген p2. Вивчення 

гібридів від схрещування форм без опушення (Р1) з мутантами, що мали 

короткі й тонкі волоски (p2) показало, що гени, які контролюють ці ознаки, не 

зчеплені, але ген p1 мав епістатичний вплив на інші локуси. Неопушені 

форми використовують для створення сортів овочевого напряму 

використання (свіжі зелені боби), тому що однією із вимог до овочевих 

сортів – слабке або відсутнє опушення.  

В США створені селекційні лінії овочевої сої без опушення (D62-7812, 

G2030, G62-7815, G12495) з геном Р1. Так, для створення сорту овочевого 

типу існують перспективні донорські зразки: ЕС250575, ЕС301881, 

ЕС301884, Р–1366. Неопушені сорти в Японії відрізняються стійкістю проти 

соєвої плодожерки, але, в тої же час, вони нестійкі проти соєвої цикадки. 

Тому, в ході створення сортів без опушення необхідно контролювати їх 

стійкість проти шкідників.  

У Далекосхідному науково-дослідному інституті сільського 

господарства методом мутагенезу створено вихідний матеріал сої без 

опушення з якого виведено сорт Кобра, що зареєстрований у Росії.  

У Реєстрі сортів рослин України відсутні сорти без опушення.  

 

1.4 Селекційно-генетичні аспекти формування продуктивності та 

якості насіння  

 

До господарсько-цінних особливостей сучасних сортів сої відносять 

групу чинників, які значно впливають на урожайність та якість продукції 
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[163, 164]. Це стосується екологічних чинників, які для культури сої 

становлять близько 48 % за оптимальних параметрів впливу інших факторів 

(умови довкілля 47–62 %, ідіотип – 6–11 %, агротехнічні заходи – 4–8 %, 

взаємодія факторів – 13–18 %, взаємодія неврахованих факторів –10–23 %). 

Тому, конструювання адаптивних біосистем у агроценозах сої є передумовою 

підвищення її потенційної продуктивності та екологічної стійкості. Сорти сої 

різняться реакцією на тривалість дня. Вчені вважають, що адаптивний 

потенціал сої необхідно оцінювати як на рівні сорту, так і на рівні 

агрофітоценозу [52]. Сорт при цьому виступає як один із найважливіших 

факторів агроекологічної стабільності [56].  

Погодні умови включають комплекс чинників, які суттєво впливають 

на рівень врожайності культури [25, 49, 52]. Особливо це стосується 

температурного режиму, вологозабезпеченості, суми ефективних температур 

(СЕТ) повітря (вище +10ºС), гідротермічного коефіцієнта (ГТК), сонячної 

активності (число Вольфа) [1]. Для кожної групи стиглості, в конкретних 

кліматичних зонах України, для одержання стабільних врожаїв сої необхідна 

відповідна СЕТ (>10ºС) повітря  [13, 165, 166]. Найкращими за 

вологозабезпеченістю були 1991, 1997, 2000, 2002, 2004, 2008 роки (кількість 

опадів 452–570 мм). Значним дефіцитом вологи характеризувалися лише 

1992, 1994 і 1999 рр. [52]. Показники сонячної активності відображають 

динаміку глобальних закономірних змін біосферних процесів [167–170]. В 

умовах Лісостепу України фактор хмарності досить суттєво впливає на 

урожайність сої. Так, за відносної вологості повітря 70–75 % та кількості 

опадів у літні місяці 300–350 мм, хмарність досить висока, що дає змогу 

ефективно використовувати додаткову вологу [13].  

Максимальні показники залежності рівня урожайності сої від 

середньомісячної температури знаходилися у Полтавській області – на рівні 

r=0,52 (травень). Збільшення посух і підвищених температур протягом 

вегетаційного періоду викликає стреси, з яких рослинам сої досить складно 

вийти. Під впливом цих чинників кожна фаза розвитку рослин сої може бути 
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критичною. Тому розбіжність поглядів науковців у цьому питанні в повній 

мірі достовірна та можлива [25, 166, 171].  

Скоростиглі й ранньостиглі сорти сої можуть формувати високу 

врожайність, якщо вони посухостійкі та здатні в спекотні періоди 

скорочувати фази розвитку без будь-яких втрат [172, 173]. Слід зауважити, 

що за досить високих температур повітря (+35…+43ºС) посухостійкі сорти за 

рахунок морфологічних і хімічних механізмів здатні активувати кореневу 

систему (збільшення довжини кореня), змінювати кут орієнтації листкової 

поверхні відносно сонця, регулювати процес тургору [172, 173].  

Так, В. І. Січкар [171] проаналізував низку сучасних сортів сої різних 

груп стиглості на посухостійкість в умовах Степу України і визнав, що 

найбільш адаптивним і стійким до посухи є сорт Аметист. До цієї групи 

відносяться і сорти Васильківська, Романтика, Альтаїр, які також 

рекомендовані для умов лівобережного Лісостепу України.  

Вивченню фотоперіодичної реакції рослин сої приділяли увагу 

В. В.  Жмурко, Л. Н. Кобизєва, В. С. Цибулько [174]; В. И. Сичкарь [175], 

О. В.  Жмурко [176], Л. Г. Діянова [40–42].  

На основі математичного моделювання, вітчизняними вченими 

розроблена досконала схема зон сприятливості агрометеорологічних ресурсів 

для вирощування сої в Україні, яка з високим рівнем достовірності 

підтверджує практичні результати культивування сої в Україні за останні 20 

років. У період 2014–2019 рр. досить сприятливими умовами для сої стали 

Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Львівська та Волинська 

області.  

З-поміж хвороб найчастіше всього посіви сої вражають кореневі гнилі, 

пероноспороз, борошниста роса, септоріоз, аскохітоз, фузаріоз, бактеріоз, 

церкоспороз, біла гниль, бактеріальний опік, зморщена і жовта мозаїки й 

інші. Сорти сої по-різному пошкоджуються шкідливими організмами [177–

179], оскільки відрізняються різною генетичною стійкістю. Підбір найбільш 
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адаптованих і стійких сортів є основою успіху в аграрному виробництві та 

отриманні високих урожаїв.  

Селекційно-генетичні дослідження базуються на підборі кращого 

вихідного матеріалу, застосуванні ефективних методів створення 

селекційного матеріалу, виділенні з гетерогенних гібридних популяцій, 

методах оцінки на всіх етапах селекційного процесу [180–193].  

Для визначення структури продуктивності сортів сої застосовують 

модель кількісних ознак, в основу якої покладено ієрархічність прояву ознак 

продуктивності в онтогенезі та відповідність їх прояву в органогенезі. 

Оскільки етапи реалізації в фенотипі кількісної ознаки відображають 

ускладнення генетичної системи, то взаємозв’язок між компонентами моделі 

можна вважати показником динамічної впорядкованості взаємодії між 

елементами генетичної системи.  

Модель складається з трьох модулів ознак – результуючої і двох 

компонентних. За допомогою модулів можна дати кількісну оцінку 

специфічної генної організації ознаки конкретного генотипу. За результуючі 

ознаки беруться ті, що мають між собою екологічно стабільні зв’язки й 

найвищий сумарний вклад у кінцеву позитивну ознаку – «масу зерна з 

рослини». На кожному наступному етапі реалізації генетичної структури 

ознаки продуктивності вона стає компонентною, з максимальною участю 

наступного модуля. Моделі ознак продуктивності сортів сої повинні мати 

наступні спільні риси: біологічні особливості конкретного сорту; їх 

варіабельність, яка визначається реакцією генотипу на зміну умов 

вирощування; головна ознака зі стабільно високою кореляцією з ознакою, що 

в наступному модулі є результуючою [169].  

Кожному сорту, зонально, властиві окремі прояви та взаємозв’язок 

елементів структури насіннєвої продуктивності рослин. Рівень 

продуктивності залежить від кількості прояву всіх елементів її структури та 

зв’язку їх як між собою, так і з іншими ознаками. Перевага одного елемента 

може врівноважуватися негативною дією іншого. Сортам із мілким насінням 
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частіше властива більша кількість вузлів, бобів і достатньо високий відсоток 

абортивності насіння, крупнонасінним – менша кількість вузлів і бобів та 

високий відсоток добре розвинутих насінин. Ознака «кількість вузлів на 

рослині», за даними Н. В Коханюк [187], контролювалася адитивно-

домінантною системою генів із переважанням домінантних (Н1>Д) і 

успадковувалася за типом наддомінування із середнім ступенем виявлення з-

поміж інших ознак (Н1/Д=3,56). Ознака «кількість бобів із однієї рослини» 

контролювалася адитивно-домінантною генетичною системою з чітким 

наддомінуванням (Н1>Д), маючи високий ступінь домінування (Н1/Д=6,95).  

У складних умовах зміни клімату важливим у створенні 

високоврожайних сортів сої є скорочення періоду вегетації. Необхідно 

використовувати генетичний потенціал нових сортів і цінний вихідний 

матеріал із подальшим включенням їх у якості батьківських форм до 

гібридизації з середностиглими та скоростиглими сортами [194, 195]. 

Показано ефективність прямолінійних кореляцій у гібридних популяціях сої 

між селекційно-генетичними показниками – гетерозис у F1 і трасгресіями, 

коефіцієнтом успадкування в F4 з метою виявлення можливості проведення 

відборів високопродуктивних гібридів [84, 85, 191, 193, 194, 196].  

З досліджених 150 зразків сої різних груп стиглості з різноманітним 

походженням визначено, що найбільш мінливими є: довжина міжвузля, 

загальна довжина гілок, кількість бобів у вузлах, кількість бобів на рослині, 

кількість бобів на стеблі, кількість насінин з рослини, кількість насінин на 

стеблі, маса насінин із рослини, маса насінин із стебла (V=30%); 

середньомінливими – висота рослин, висота прикріплення нижнього бобу, 

кількість продуктивних вузлів на рослині, кількість продуктивних вузлів на 

стеблі, товщина основи стебла, товщина верхньої її частини (V=15–30 %); 

слабомінливими були: вегетаційний період, товщина середньої частини 

стебла, маса 1000 зерен (V=15%). Тому в селекції варто використовувати 

стабільні показники кількісних ознак [191].  

У пізньостиглих сортів більше продуктивних вузлів, аніж у 
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скоростиглих, до того ж більшість із них розміщена на гілках, у порівнянні з 

головним стеблом, а у скоростиглих сортів більше продуктивних вузлів на 

головному стеблі. «Кількість продуктивних вузлів на рослині» – важлива 

ознака для характеристики її потенційної продуктивності [197]. Тому 

систематичний добір рослин сої в селекційному матеріалі, що відрізняється 

оптимальним поєднанням продуктивних вузлів із кількістю насіння в бобу, 

його крупністю та максимальною кількістю бобів у вузлу, може бути 

успішним. Загальна кількість бобів на рослині обумовлена числом 

продуктивних вузлів і наявністю бобів у кожному вузлі [197].  

У кращих комбінаціях ефект гетерозису в першому поколінні за масою 

насіння з одної рослини становив 150–320 % до маси насіння кращого батька 

[146].  

До факторів, що негативно впливають на насіннєву продуктивність 

рослин, належать розтріскування бобів і обламування гілок, вилягання 

рослин, короткий день на перших фазах розвитку, зниження інтенсивності 

фотосинтезу, посуха, дефіцит тепла, живлення та інші несприятливі умови 

середовища [14].  

Потепління клімату, яке вже протягом значного періоду 

спостерігається в умовах України, акцентує увагу на значенні адаптивності 

сорту. Тому посухостійкість сучасних сортів сої, відповідні агротехнічні 

прийоми для збереження та раціонального використання рослинами вологи 

стають важливими елементами характеристики новостворених сортів. Досить 

цінними особливостями сортів є розвиток міцної кореневої системи, 

скоростиглість, генетична можливість економно витрачати вологу ґрунту в 

процесі росту й розвитку рослин [134].  

Найбільш інтегральним показником посухостійкості є висока 

продуктивність сортів, яка визначається генетичною системою рослин [198]. 

В умовах посухи найбільший врожай можна отримати за наявності в сорті 

значної маси рослини, зниження маси 1000 насінин, кількості бобів і насіння.  
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За даними оцінки 526 форм і сортозразків світової колекції сої до 

посухи (В. І. Січкар, 2010) лише 14 достовірно перевищували середню 

врожайність стандарту Аркадії одеської. Чорнонасінні форми були 

стійкішими до дефіциту вологи, ніж сорти жовтого кольору. В скоростиглій 

групі найменше зниження маси 1000 насінин відмічено у сортів Аметист 

(8,6 %), Фаетон (13,2 %), Л–2 (13,4 %), Аполон (17,3 %) та Аркадія одеська 

(17,3 %) [171].  

Окремими дослідженнями, зокрема C. R. Weber і D. R. Morthy 

встановлено, що з висотою рослин існує позитивний зв'язок таких важливих 

господарсько-цінних ознак, як крупність насіння й урожайність 199. 

Генетичний контроль цієї ознаки, за даними C. M. Woodworth, здійснюється 

однією парою генів Ss і має моногенний характер, оскільки він отримав від 

схрещування високорослої рослини сої з низькорослою в потомстві F1 

домінування гену S (високорослість), а у F2 – генотиповий розподіл 1SS : 

2Ss : 1ss 200.  

Так, дослідженнями Д. П. Дамаскіна встановлено полігенний контроль 

висоти рослин 201, 202. В його дослідженнях 11 із 18 батьківських форм 

були віднесені до низькорослих, решта – до середньорослих. У процесі 

схрещування низькорослих форм гібриди F1 були вищими від батьківських 

форм із більшим вираженням цієї ознаки, а в комбінаціях схрещування 

низькорослих форм із середньорослими гібриди успадковували ознаку 

«висота рослин» за проміжним типом. Гетерозисний ефект за цією ознакою 

був низьким, а у більшості випадків – від’ємним.  

Іншими дослідженнями було встановлено ген Dt2 для 

напівдетермінантного стебла. Цей ген на 12–15 % знижував висоту рослин, 

тоді як ген dt1 – на 45–60 %, порівняно з індетермінантними рослинами. 

Відмічено також, що в F2 спостерігається дигібридне розщеплення у 

співвідношенні 1 – недетермінантний, 11 – напівдетермінантних, і 4 – 

детермінантних. Хоча відмінностей між цими формами не виявлено, все ж 

напівдетермінантні форми мають більшу стійкість до вилягання. Проте для 
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селекції скоростиглих сортів, придатних для вирощування за більш вузьких 

міжрядь і з більшою густотою стояння рослин, – краще проявляють себе 

детермінантні форми 203, 204.  

Дослідженнями В. Г. Михайлова встановлено: у більшості гібридних 

комбінацій існує дигібридний характер розщеплення і різні взаємодії генів, 

що контролюють висоту рослин 205.  

Селекційно-цінним джерелом оптимально високого прикріплення 

нижнього бобу для Приморського краю слугували колекційні зразки з 

Північного Китаю, а для умов Ставропілля використовували як вихідний 

матеріал сорт українського походження (Перемога К-6234), який поєднує цю 

ознаку із високою продуктивністю 206. Висота кріплення нижнього бобу 

відноситься до ознак структури рослини, – вона є полігенною. Її 

успадкування залежить від умов вирощування, проте суттєво пов´язане з 

генотиповими відмінностями батьківських форм. За даними окремих авторів, 

у першому поколінні 16 гібридних комбінацій за ознакою «висота кріплення 

нижнього бобу» було відмічено або проміжний тип успадкування, або ж 

від’ємний гетерозис [207].  

Генотипові відмінності між селекційними зразками виявити досить 

важко [201]. Деякими дослідженнями встановлено, що для селекційно-

генетичного вивчення сої необхідно звертати увагу на коефіцієнти 

успадкування, які розподіляються на високі (від 0,66 до 1,0), середні (від 0,33 

до 0,66) і низькі (від 0 до 0,33) [208]. До того ж ознаки із низьким рівнем 

модифікаційного варіювання, зазвичай, мають вищі коефіцієнти 

успадкування ніж ознаки із більш високою модифікаційною мінливістю 

[209–211].  

До ознак із середнім показником успадкування належить висота 

кріплення нижнього бобу, на що вказував П. П. Фісенко [211].  

Так, наприклад, Д. П. Дамаскін показав, що кількість продуктивних 

гілок успадковувалася за типом наддомінування і домінування високого 

значення ознаки 201. Дослідженнями М. Г. Міку встановлено, що у 
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більшості випадків коефіцієнт успадкування кількості гілок на рослині є 

середнім, однак зустрічаються гібридні комбінації з високим (більше 0,5), що 

свідчить про перспективність доборів за цією ознакою 202, 211. Вивчаючи 

успадкування ознак у гібридних популяціях сої третього і четвертого 

поколінь, наведено низькі коефіцієнти цієї ознаки: в F2 (h
2
 = 0,16…0,24) в F3 

(h
2
=0,20…0,51), що свідчить про значну залежність кількості гілок на рослині 

від умов середовища. З метою вивчення генетичної обумовленості цієї 

ознаки, було проведено топкросні схрещування. Такі ж схрещування «лінія х 

тестер» були проведені у відділі генетики сільськогосподарського 

університету Коімбатур (Індія). Встановлено, що за кількістю гілок 

досліджувані сорти походженням із США мали відʼємні ефекти ЗКЗ, а сорти 

з Австралії – показали достовірно високі позитивні ефекти 212.  

За даними М. Г. Міку, ознака «кількість продуктивних вузлів» має 

середню ступінь варіабельності, оскільки коефіцієнт варіації коливається від 

15,18 до 33,62 % 213, причому він був нижчим, ніж у ознак «кількість 

гілок» та «висота кріплення нижнього бобу». Проте коефіцієнт варіації дає 

можливість кількісно оцінити різноманітність біотипів (гетерогенність 

популяції), хоча не пояснює причинної обумовленості.  

За даними П. П. Фісенко, ступінь домінування ознаки «кількість 

продуктивних вузлів» був високим і змінювався в межах 2,7…26,1, а 

гетерозис – у межах 36…122%. Успадкування було вищим у більш пізніх 

поколіннях селекційного матеріалу, що свідчить: у гібридних популяціях 

добір буде більш ефективним у F4, порівняно з F3. Крім того, для цієї ознаки 

встановлена наступна закономірність: чим вища ступінь позитивної 

трансгресії, тим вища частота їх прояву в поколінні F4 214.  

Коефіцієнт успадкування, який показує частку генотипової мінливості у 

загальній фенотиповій, за ознакою «кількість продуктивних вузлів на 

головному стеблі», був у дослідженнях М. Г. Міку високим, що свідчить про 

ефективність доборів. Якщо ж такі коефіцієнти успадкування виявляються 

невисокими, то це доводить домінуючу роль середовища у генотиповому 
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прояві ознаки 215. Так, М. Г. Міку наводить коефіцієнти успадкування 

кількості бобів з рослини, які знаходилися в межах 0,25…0,86 і залежали від 

генотипу схрещуваних компонентів 216.  

У тестерних схрещуваннях «лінія х тестер» виділено сорт Мамлоксі, 

який мав найвищий, порівняно з іншими сортами і тестерами, ефект ЗКЗ за 

більшістю ознак, що є елементами структури урожайності 212.  

Експериментально доведено, що добір нових ліній із високою ЗКЗ буде 

ефективним із гібридних комбінацій, у яких одна з батьківських форм 

володіла високою комбінаційною здатністю, а інша – низькою. Авторам 

вдавалося отримати лінії з високою комбінаційною здатністю з тією 

частотою, як і у гібридів, у яких дві батьківські форми відрізнялися високою 

комбінаційною здатністю 217–220.  

Комбінаційна здатність інтерпретує різні дії й взаємодії генів. Вона 

виражається як загальна комбінаційна здатність (ЗКЗ) і як специфічна 

комбінаційна здатність (СКЗ). ЗКЗ використовують для визначення середньої 

цінності сорту у гібридних комбінаціях. СКЗ застосовують тоді, коли 

характеризують окремі комбінації, якщо вони виявляються кращими або 

гіршими, ніж очікувалося на основі середніх значень досліджуваних сортів. 

ЗКЗ визначається адитивними ефектами генів, а СКЗ – епістазом і 

домінуванням взаємодій генів 221, 222.  

Встановлено, що існує позитивна кореляція між величиною гетерозису 

в першому поколінні, ступенем і частотою трансгресій за масою (r = 0,75, r = 

0,31) й кількістю бобів із рослини (r = 0,35, r = 0,23), а також кількістю бобів 

на головному стеблі (r = 0,65, r = 0,42) 109.  

Проте, для статистичного аналізу експериментальних даних сортів за 

комбінаційною здатністю, необхідно використовувати певні системи 

схрещування – топкроси, сітьові, діалельні 198.  

Необхідно зазначити, що дослідженнями вчених доведено, що 

доцільним є добір перспективних рослин саме у тих гібридних комбінаціях, 

де у першому поколінні спостерігається гетерозис. В інших поколіннях F2–F4  
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добираються трансгресивні форми з істотним перевищенням показника ознак 

[223, 208].  

Гетерозис – це властивість гібридів перевищувати за окремими 

ознаками батьківські компоненти, залучені до схрещувань [216]. Це явище 

проявляється лише тоді, коли пари для схрещувань є комбінаційно здатними. 

З-поміж таких гетерозисних комбінацій добираються кращі (елітні) рослини, 

що підлягають подальшому селекційному опрацюванню.  

Вивчення успадкування кількісних ознак показало, що у гібридів F1, 

зазвичай спостерігається, проміжна, порівняно з батьківськими 

компонентами, величина ознаки. Відхилення її від середніх показників 

батьківських форм обумовлюється, передусім, ступенем домінування 

спадкових факторів одного із батьків [198].  

Якщо у генетичній формулі кількісної ознаки переважаючими є гени 

домінування, то середня величина ознаки у F1 наближається до середньої 

величини однієї з батьківських форм. Якщо ж наявна повна домінантність, то 

фенотипова цінність ознак у F1 є рівною фенотиповій цінності кращої 

батьківської форми [224].  

Проте зустрічаються й трансгресивні форми, прояв ознак у яких має 

суттєву перевагу, порівняно з батьківськими формами. Причиною цьому, 

очевидно, є ефект сумарної дії полімерних генів, який проявляється у 

стійкому збільшенні (позитивна трансгресія) або зменшенні (негативна 

трансгресія) значення будь-якої ознаки в окремих особин у потомстві 

порівняно з крайніми значеннями ознаки у батьківських форм [225].  

Для кількісної інтерпретації цього явища введено поняття частоти і 

ступеня трансгресії. Слід зауважити, що загальновизнаної теорії трансгресії 

ознак, яка пояснювала б природу цього явища, донині не існує, хоча у 

практичній селекції трансгресивні форми зустрічаються досить часто й є 

перспективним матеріалом для подальших доборів із метою створення як 

донорів цінних ознак, так і нових високопродуктивних сортів. 
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1.5 Сучасні аспекти поліпшення сортів сої 

 

Сорт залишається одним з основних резервів ресурсозбереження та 

інтенсифікації агропромислового виробництва у товаровиробників України 

[226, 227]. Ефективність вирощування культури значно зростає за умови 

внесення до Державного Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні високоврожайних сортів сої, стійких проти комплексу 

несприятливих чинників.  

До сучасних завдань селекції відносять створення адаптивних систем із 

розвинутими механізмами самоналаштування, які можуть забезпечувати 

стійкість функціонування і стабільність кінцевого продукту в конкретних 

умовах зовнішнього середовища. Управління адаптивними системами якісно 

інше – не через регулювання зовнішнього середовища, а через вплив на 

внутрішні процеси, тобто, управління біологічними процесами синтезу 

органічної речовини, перетворення його в корисну продукцію росту й 

розвитку і в цілому генотипової реалізації генетичної інформації 183.  

Отже, першочерговим завданням селекції є створення сортів, що 

поєднують високу врожайність із відносно високою стійкістю до 

несприятливих ґрунтово-кліматичних умов і мають достатньо високий рівень 

пристосованості до умов регіону вирощування [228–231]. Негативна дія 

несприятливих абіотичних чинників середовища може бути знівельована в 

результаті розширення різноманітності сортів і підвищення їх адаптивного 

потенціалу [232–236].  

Мета створення високопродуктивних сортів полягає в досягненні 

оптимального співвідношення основних елементів структури врожаю, 

максимального послаблення факторів, що негативно впливають на їх 

формування [237–239]. Відомо, що основними елементами структури 

насіннєвої продуктивності є кількість продуктивних вузлів, кількість бобів у 

вузлі, бобів і насінин із рослини, які пов’язані з висотою рослин, гіллястістю, 

облистяністю, товщиною стебла, розміру бобів і листочків, довжиною 
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міжвузлів і суцвіття китиці, відсотком абортивності бобів і насіння та 

іншими.  

Останнім часом відбуваються певні зміни у сучасному селекційному 

процесі : створені вітчизняні сорти сої мають своєрідний вигляд [240–246]. За 

оптимальної густоти стояння вони прямостоячі, слабо гілкуються, мають 

потовщене стебло, характерне трійчасте листя, крупне насіння, високе 

кріплення бобів нижнього ярусу, якісні показники насіння.  

Адаптивний потенціал характеризується здатністю рослин до 

виживання та відтворення функціонування генетичних систем 

онтогенетичної і філогенетичної адаптацій. Конструювання адаптивних 

біосистем за умов екологічної стабільності є гарантованою базою для 

значного підвищення продуктивності та екологічної стійкості [247, 248]. 

Найкращими сортами за адаптивним і продуктивним потенціалом для 

Лісостепу України з-поміж середньостиглих сортів є Артеміда та Агат [249, 

250].  

Внесок селекції рослин у кліматичний захист і адаптивність до змін 

клімату досить суттєвий [251–257]. Створені сорти сої з глибокою кореневою 

системою (понад 1,5 м), холодостійкі – для досить ранніх строків сівби, що 

дає можливість формувати врожай насіння до літніх посух [258].  

Дослідники стверджують, що на тлі змін клімату слід переглянути 

сучасні методи селекції та підходи для створення високоврожайних сортів 

[259]. Однак, для визначення генетичних основ підвищення врожайності та 

поліпшення їх стресостійкості проти кліматичних чинників потрібні окремі 

дослідження [260]. Так, більшість зарубіжних нових сортів із високою 

врожайністю досить страждають від змін клімату в умовах нашої країни.  

Численні літературні дані свідчать про те, що висока врожайність 

насіння сої може бути обумовлена різним поєднанням елементів структури 

урожаю [261–266]. Відомо, що, не дивлячись на наявність тісних 

взаємозв'язків між врожайністю і окремими його елементами, використання 
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останніх – як критерію відбору в конструюванні рослин – є малоефективним 

[267, 268].  

Розробка математично обґрунтованих моделей сучасних сортів сої 

допомагає оптимізації параметрів відселектованих генотипів [269–274]. 

Недоліком регресійного аналізу є те, що коефіцієнти регресійної моделі не є 

абсолютними, й залежать від групи генотипів. Більш коректні оцінки 

стабільності / пластичності можна отримати з використанням дисперсійного 

аналізу [275]. За більшого об’єму вибірки (до 100 варіантів) регресійний 

аналіз дозволяє домогтися вдалого співпадіння з дисперсійним.  

Кількість вузлів, як маркерна ознака, має більшу стабільність, ніж 

продуктивність або висота рослин. Низька варіабельність характерна й для 

маси 1000 насінин, однак, ця ознака практично не пов’язана з урожайністю й 

не може бути використана у ході відбору на продуктивність. Найтісніше 

пов’язано з продуктивністю кількість насіння з рослини (r =0,6–0,9), у зв’язку 

з чим є можливість використати цю ознаку за індивідуального добору [276]. 

Відмічена тісна коваріація продуктивності та кількості насіння з рослини, що 

свідчить про високу залежність ознаки від середовища. Цей зв’язок більш 

екологічний, ніж генетичний [269].  

Зміщення цвітіння сої на більш ранній строк, зі збереженням загальної 

тривалості вегетаційного періоду, дає змогу підвищити посухостійкість за 

рахунок раннього переходу до критичної з водоспоживання генеративної 

фази [277].  

Вченими-селекціонерами встановлено наявність багатьох суттєвих 

зв’язків між урожайністю та окремими їх елементами, але їх використання в 

якості критеріїв добору у процесі створювання сорту малоефективне [278]. 

Для окремих ґрунтово-кліматичних умов вирощування культури необхідно 

враховувати реальні еколого-економічні чинники. 

Моделювання сорту у селекційному процесі ставить за мету науково 

обґрунтувати набір ознак, якими має володіти сорт, для одержання заданої 

врожайності відповідної якості [279]. Одним із основних напрямів створення 
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моделі сорту є використання статистичного обґрунтування розміру окремих 

морфологічних ознак рослини [280].  

Розроблена модель сорту повинна містити таку інформацію: 

характеристику енергетичного потенціалу зони вирощування майбутнього 

сорту, опис селекційно-господарських ознак, які забезпечують високу 

продуктивність, якість насіння й стійкість проти несприятливих факторів 

середовища та ін. 281.  

Оцінка адаптивного потенціалу і надійності генетичного захисту 

врожаю набуває особливого значення. Тому за технології моделювання 

селекційного процесу вирішальними стають знання біологічних процесів і 

управління ними 282, 283, розробки генетичної моделі сорту або створення 

вихідного матеріалу. Варто розробляти параметри моделі основних 

показників для сортів конкретного екотипу 284, 285.  

Підхід до визначення ефективного моделювання сорту повинен бути 

емпіричний [269], що ґрунтується на попередньому статистичному аналізі 

достатнього значного об’єму вихідного матеріалу. Необхідно враховувати 

генетичні, морфологічні та фізіологічні особливості культури, взаємодію 

«сорт – середовище», а також природні взаємозв’язки в агроценозі. 

Визначення кореляцій дає змогу встановити шляхи підвищення 

продуктивності сорту, його пластичність і стабільність. Показано, що у 

ранньостиглих сортів сої серед усіх елементів структури врожаю найбільший 

внесок у продуктивність забезпечує показник кількості вузлів головного 

стебла. За даними вчених, коефіцієнт кореляції «кількість вузлів – 

урожайність» становить 0,45–0,55, у тому числі й за виключення впливу 

вегетаційного періоду – 0,46 [14, 278, 286]. Так, кількість вузлів, у свою 

чергу, пов’язана з індетермінантним типом росту та висотою рослини [286].  

Необхідно враховувати залежність урожайності й технологічних 

властивостей, тобто, сукупності морфологічних ознак сорту. Так, потенціал 

урожайності сортів з індетермінантним типом росту, в середньому, на 5–12 % 

перевищує його у детермінантних сортів, в основному, за рахунок більшої 
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кількості продуктивних вузлів 287. Навіть у регіонах, де селекцію сої 

ведуть десятки років, існує можливість подальшого підвищення потенціалу і 

урожайності сої 288. Так, була спроба створити обґрунтовану модель 

скоростиглого сорту в Інституті землеробства НААН 289. За сучасних умов 

селекційний процес можна прискорити на першому етапі, а саме: за 

маркерними ознаками 290. Доцільне створення таких сортів, які 

формуватимуть стабільно високу врожайність за рахунок достатньої 

пристосованості до ґрунтово-кліматичних умов регіону.  

Сучасні підходи у створенні високоврожайних сортів потребують 

постійного удосконалення й коректування, особливо за умов потепління 

клімату та нових вимог до них.  

 

1.6  Розробка моделі сорту сої для умов Лісостепу України 

 

Поняття про ідеальну модель сорту в науковій літературі, як відзначає 

В. А. Кумаков [291], вперше згадувалося ще L. H. Baily (1885 р.). а М. І. 

Вавиловим у 1935 р. уже достатньо чітко було сформульовано у його 

основних теоретичних положеннях про вихідний матеріал для селекції 

рослин [292] і згодом, доповнено Х. Шмальцем, яке включало 50 параметрів. 

Однак в його наукових працях термін «ідіотип» не застосовувався, він був 

введений значно пізніше C. M. Donald [293]. За В. А. Кумаковим, така 

модель, на його думку, має містити характеристику умов вирощування з 

доказом реальності планованого врожаю; опис всіх селекційно значимих 

ознак тощо. 

Власне, більш глибоке розуміння цього поняття важливе в плані 

розширення смислового навантаження, яке покладають дослідники на модель 

сорту. У ширшому, розумінні ідіотип можна вважати біологічною моделлю, 

що визначає найбільшу продуктивність сорту в певних умовах середовища 

[294].  
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Ідіотип є прототипом кращого ідеального сорту, що і є метою селекції 

рослин. Водночас, згідно з визначення В. А. Кумакова [291], модель – це 

науковий прогноз, який показує, яким поєднанням ознак мають володіти 

рослини, щоб забезпечити заданий рівень продуктивності та стійкості. З 

іншої точки зору, С. Бороєвич [224] вказує, що селекція на основі ідеальної 

моделі сорту – це, власне, селекція на усунення небажаних показників. Отже, 

прогнозований сорт за певних умов вирощування найкращим чином повинен 

відповідати виробництву [291], а розробка моделі для потреб конкретної 

ґрунтово-кліматичної зони дає можливість не тільки більш ефективно 

створювати сорти, а й, по мірі можливого, їх фізіологічні потреби та рівень 

продуктивності максимально наблизити до ідеальних [224, 228, 232, 295].  

Окремим напрямом моделювання параметрів сортів є технології для 

визначення їх адаптивного потенціалу, серед яких екологічному 

сортовипробуванню належить одне з провідних місць [296]. Так, на думку 

багатьох дослідників, для об’єктивної й повної характеристики сортів 

необхідно використовувати поєднання різних статистичних моделей і 

показників, а адаптивність сорту слід розглядати з позиції пластичності, 

стабільності та гомеостатичності [295]. Сільське господарство стає більш 

екологічно орієнтованим і для більш повноцінного використання 

біологічного потенціалу рослин, підвищуються вимоги до різноманітності 

селекційного матеріалу для отримання адаптивних, стабільно продуктивних 

сортів сільськогосподарських рослин [297, 298]. Саме тому спрямованість 

селекції на стійкість до несприятливих факторів середовища передбачає 

комплексне оцінювання селекційного матеріалу й має особливе значення за 

сучасних темпів зміни клімату [299–301].  

Систематизація й створення уніфікованих комп’ютерних моделей може 

значно підвищити рівень її точності [224, 302]. Так, існує уявлення, що 

модель сорту повинна будуватися на кращих сортах рослин, доповнених 

поглибленим знанням їх ознак і властивостей, які в селекції або зовсім не 

враховувалися, або ж оцінювалися лише емпіричним шляхом [291, 303–306].  
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Сорт рослин є складною системою сукупних генотипів, у той же час 

кожна рослина є складною сукупністю взаємопов’язаних ознак, де зміна 

одного викликає зміну інших або сукупності ознак, часом небажаних для 

селекціонера [224, 307–309]. Існує низка специфічних методичних підходів 

до створення моделей сортів: селекційний, екологічний, математичний і т. д. 

Однак, у більшості випадків модель сорту створюється на основі 

узагальнення знань і досвіду науковців отриманих емпіричним або 

експериментальним шляхом. Це забезпечує одержання моделі сорту без 

значних затрат, а також найбільш повне охоплення основних властивостей 

сорту. Однак, зауважимо, що недостатньо чітка наукова обґрунтованість 

призводить до недостатньої точності отриманих моделей [291, 310–312].  

Новим підходом до оптимізації побудови моделей сортів є 

використання інформаційних технологій, які можуть найповніше 

відображати складність реального об’єкту, даючи більш високу точність 

наукового прогнозу. Тому пошук компромісу між складністю й простотою у 

виборі параметрів, що враховуються в моделі, вимагає, передусім, 

професійних знань у галузі селекції та рослинництва досліджуваних культур 

[313, 314].  

Так, за методикою П. П. Літуна, простір модуля ознак у системі 

координат, які відображають етапи формоутворення макроознаки в часі, 

може розглядатися як елементарна одиниця функціонального простору, а 

закономірності його структури використані для обґрунтування системного 

аналізу на основі відповідних методик [315].  

Окреслений функціональний простір є простором можливих сполучень 

їхньої динаміки, тобто, різноманіття можливої генетичної організації 

макропроцесу. Адаптований метод просторового розміщення компонентних 

ознак у багатовимірній системі координат, сформованої комплексної ознаки, 

включає етапи: створення статистичних матриць ознакових комплексів 

колекційного розсадника та конкурсного випробування; встановлення 

маркерних ознак або їхніх комплементарних комплексів, що визначають 
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факторіальне поле максимального прояву або вектор максимального 

розвитку системних господарсько-цінних ознак; створення шкали параметрів 

морфологічних ознак для ідентифікації зразків за напрямами використання 

шляхом виявлення деструктивної (розривної) диференціації матриць 

функціональних просторів різних еколого-географічних груп колекції 

селекційного розсадника та дивергентних ліній місцевих популяцій 

конкурсного сортовипробування [316].  

Взагалі врожайність культури можна описати як взаємодію генетичних 

і екологічних факторів. Неправильне поєднання різноманітності, 

навколишнього середовища й технології вирощування прирікає на невдачу у 

досягненні високого врожаю. Якщо моделі здатні імітувати реальний стан 

рослин, це означає, що вони можуть добре ілюструвати взаємодії та 

взаємозв’язки двох факторів. Ці моделі слід використовувати для розуміння 

того, як буде поводитися певна культура, якщо вона піддається дії 

конкретних умов навколишнього середовища [317–319].  

Комп’ютерне моделювання дало можливість значно ширше залучати 

чинники в чисельні розрахунки, ставши інструментом історично 

безпрецедентної потужності [320–322]. Моделі рослин були розроблені як 

ключ до кращого розуміння екологічних процесів, а екофізіологічне 

моделювання стало важливим напрямом досліджень протягом останніх 

десятиліть [323–326].  

Залучення в модель усієї популяції, зі статистичної точки зору, не може 

дати теоретично обґрунтованого результату, оскільки відповідь не 

ґрунтується на теоретичних процесах, що лежать в основі рослини чи 

популяції [327].  

Функціональні моделі краще описують біологічні процеси з більш 

глибоким підходом до функціональних відносин. Це призводить до 

формування так званих модельних процесів або моделей на основі процесів 

BPMN (Business Process Modeling Notation). Не зважаючи на те, що існували 

кілька проміжних типів моделей, структурний компонент залишався в 
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значній мірі відсутнім у більшості загальних моделей рослин у минулому 

[324–326]. Близько середини 1990-х років інтеграція обох типів моделей 

стала більш характерною [328, 329].  

Моделі на основі процесів BPMN зосереджені, в основному, на 

прогнозі єдиного функціонального параметра, тобто, росту рослин [320–322]. 

У цьому випадку відсутня будь-яка морфологічна інтерпретація росту 

рослин, і ця величина є наслідком проходження різних фізіологічних 

процесів у межах моделі, як спроби емуляції метаболізму рослини якомога 

точніше. Найбільшим недоліком таких моделей є залежність певних процесів 

від їх просторового положення та орієнтації в рослині та її середовищі [324].  

У випадку, коли різноманітні взаємодії структурних елементів рослин, 

таких як їх габітус, розташування в просторі гілок та листків, надходження 

світла до листків, кут нахилу гілок і листків стають все важливішими, 

потрібна 3D–архітектура, і моделі BPMN стають менш продуктивними [327].  

Моделі на основі 3D–архітектури іноді також називають «віртуальними 

рослинами» і, власне вони є комбінацією BPMN із морфологічними 

моделями. Такі моделі допомагають зрозуміти інтенсивні взаємодії між 

морфологічною структурою рослини та різними фізичними й біологічними 

процесами, що сприяють її розвитку в просторі та часі [330–332].  

Після моделювання ці складні взаємодії дають змогу визначити 

реакцію рослини на зміни навколишнього середовища – функціональні та 

морфологічні [321, 322]. Обов’язковим є детальний та безперервний опис 

умов навколишнього середовища [333, 328], водночас це є вимогою для 

синхронізації взаємодій між функцією та структурою. Тип необхідних 

вимірювань (наприклад, умови освітлення, розвиток відносної вологості) 

залежить від функціональних можливостей моделі та процесів (наприклад, 

фотосинтез, транспірація), які будуть реалізовані, що, в свою чергу, залежить 

від мети моделі [328, 329]. Оскільки накопичення біомаси синхронізується з 

шкалою росту та розвитку рослин, а ці фази мають певну тривалість, то слід 
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враховувати перебіг конкретних погодних умов під час розробки моделі 

[334–336].  

Збільшення кількості процесів та їх складності в моделі може 

поліпшити точність моделі, але в такому випадку необхідно збільшити 

кількість вимірювань через збільшення кількості параметрів [328, 333], 

вимірювання більш складні – для проведення через необхідну точність [333], 

підвищена складність калібрування може вимагати нових методів, які 

виходять за межі стандартного параметра [337–339]. Отже, складність моделі 

повинна враховувати її цілі [328, 329]. Для моделей сорту на даний час 

розроблено декілька платформ, так L–Studio є найбільш універсально 

використовуваною платформою [321, 340]. Програмування в L–studio 

базується на формалізмі L–системи з використанням мови моделювання L + 

C [341, 342]. VLab – інша платформа, розроблена цією ж групою L–studio, 

але спеціально для систем Linux [343]. GroIMP (Інтерактивна платформа 

взаємодії з фенологічними фазами росту) використовує XL, яка є мовою 

програмування на основі RGG, спеціально створеною для моделювання 

сортів рослин [344–346]. Моделювання сортів рослин також можливе в 

інших платформах, навіть, якщо вони розроблені не спеціально для 

моделювання рослин. FPSM GreenLab [347] може бути реалізований у Matlab 

[348, 349] або Scilab (його еквівалент із відкритим кодом). Додатки GreenLab 

також були переведені на мову C ++ в програмному забезпеченні Digiplante 

[350, 351]. Таким чином, у створенні моделей сортів сучасні інформаційні 

технології не використовуються повною мірою в селекційній практиці. Крім 

того відсутні єдині підходи щодо алгоритмів комп'ютерного моделювання 

селекційного процесу.  

 

1.7 Взаємодія новостворених сортів сої з біопрепаратами комплексної дії 

 

На сучасному етапі економічно виправданим є застосування 

біоадаптивних технологій вирощування сої. Підвищення продуктивності цієї 
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культури можна досягти за рахунок застосування комплексу біологічних 

препаратів [352–356]. Їх використання доцільне, оскільки соя займатиме 10–

15 % у структурі посівних площ України [1]. У підвищенні врожайності та 

поліпшенні якості насіння окремі автори цілком виправдано акцентують 

увагу на провідній ролі сорту [357] й підбору для нього індивідуального 

біокомплексу. Сорти сої мають специфіку живлення залежно від 

скоростиглості, коренеутворювальної здатності, морфофізіологічної 

структури, особливостей ростових процесів, строків проходження фаз росту і 

розвитку, інтенсивності процесів фотосинтезу і біологічної фіксації азоту, 

родючості ґрунту, освітленості, вологозабезпечення тощо [25].  

Отримання високоякісної продукції значною мірою залежить від вмісту 

в ґрунті доступних для рослин сполук азоту [358–361], важливого чинника 

біологізації землеробства [355, 356, 362]. Варіабельність показників 

азотфіксуючої активності різних сортів рослин вчені пояснюють різницею у 

рівнях кореневої ексудації.  

Асоціативні азотфіксатори у процесі взаємодії з рослинами фіксують 

атмосферний азот, поліпшують живлення рослин за рахунок підвищення 

коефіцієнта використання мінерального азоту ґрунту, синтезують біологічно 

активні речовини, які стимулюють ріст і розвиток кореневої системи, 

підвищують стійкість рослин проти хвороб і шкідників [362–365]. Рослини 

сої в симбіозі з бульбочковими бактеріями мають можливість засвоювати з 

повітря, за вегетаційний період, до 70–280 кг/га азоту й сформувати врожай 

насіння до 3,0 т/га (без застосування азотних добрив). Бактерії Rhizobum 

здатні фіксувати 90–240 кг/га азоту. Інокуляція насіння сої перед посівом 

біологічними поліфункціональними препаратами сприяє активізації 

ґрунтової мікрофлори, поліпшує азотне живлення рослин і фітосанітарний 

стан посівів. Найбільш характерною ознакою бульбочок є швидкість росту 

бактерій на поживних середовищах. Бульбочкові бактерії сої відносять до 

повільно ростучих, колонії яких утворюються на 6–7-у добу. Врожайність сої 
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з обробкою насіння ризоторфіном (штам 646), у середньому, була вищою на 

0,55 т/га, або 28,4 %, ніж без інокуляції.  

Досить важливими є знання біологічних властивостей сорту та його 

реакції на різні біопрепарати з впливу комплексу погодних чинників [366–

370, 363].  

У загальних обсягах біологічного азоту, який фіксували з атмосфери 

зернові бобові культури, найбільшим є внесок сої – 18,1 млн т. У структурі 

обсягів фіксації біологічного азоту частка сої становила 68,7 % [1].  

Для сорту сої Аметист рекомендована інокуляція насіння 

Bradyrhizobium japonicum 626а, М-8, 71т, Х-9, 46, Д-2. Нітрагінізація 

збільшила показник вмісту сирого протеїну в насінні на 7,7 %, тоді як 

внесення азотних добрив – лише на 1,5–1,9 %, водночас зафіксовано значне 

зменшення олії (на 3,2 %).  

Для сої критичними періодами є бутонізація – цвітіння та формування 

бобів. Так, за дефіциту азоту вміст протеїну та врожайність культури помітно 

зменшуються. Економічні розрахунки показали, що для отримання врожаю 4 

т/га, необхідно внести 340 кг азоту. Затрати для передпосівної інокуляції 

насіння сої – 130–150 грн/га, а це приріст врожаю – 0,5–1,0 т/га, підвищення 

вмісту протеїну – 2–4 %, забезпечення біологічним азотом 50–200 кг/га по 

діючій речовині, покращення агрохімічних і фізичних показників ґрунту та 

покращання живлення рослин [46, 166].  

Здатність перетворювати фосфатовмісні сполуки як мінеральні, так і 

органічні, з вивільненням фосфору в навколишнє середовище властива 

більшості мікроорганізмів (актиноміцети, спороутворюючі бактерії, 

представники неспороносних бактерій родів Pseudomonas, Micrococcus, 

Corinebacterium, Alcaligenes). Під впливом мікробіологічних препаратів – 

азотфіксуючого (ризобофіт) та фосформобілізуючого (альбобактерин) у 

насінні сої спостерігали істотне збільшення вмісту протеїну на тлі певного 

зменшення вмісту олії та клітковини [371, 372].  

Сумісні препарати на основі мікроорганізмів здатні забезпечити 
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надходження біоазоту та біофосфору, стимуляцію росту й захист рослин від 

хвороб, дають змогу одержати високий якісний урожай насіння сої без 

застосування хімічних добрив і засобів захисту, тобто, без негативного 

впливу на довкілля [358, 362, 366, 373]. Багатьма дослідниками 

експериментально доведено й теоретично обґрунтовано, що максимальна 

реалізація потенціалу рослинно-мікробних взаємодій можлива лише за 

підбору комплементарних пар сорт рослини – штам мікроорганізмів [358, 

374]. Аналогічні питання для комплексного застосування біологічних 

препаратів різної функціональності ще недостатньо вивчені, отже, такі 

дослідження надзвичайно актуальні й спрямовані на удосконалення 

елементів біологізації сої [375–377].  

Мікробний ценоз, що утворюється в кореневій зоні рослин, є складним 

угрупованням різноманітних мікроорганізмів, яке упорядковане на основі 

екологічних та трофічних взаємодій і є важливою функціональною ланкою в 

системі ґрунт – мікроорганізм – рослина [373, 378–380].  

Знання біологічних властивостей сорту і його реакції на дію 

біопрепаратів за різноманітних погодних умов є досить важливими, особливо 

на тлі потепління клімату й впливу посух у різні періоди розвитку рослин.  

 

1.8  Економічна ефективність вирощування сої 

 

Економічне оцінювання технології вирощування сої є основою 

практичного застосування її в аграрному секторі. Оцінювання здійснюється 

за системою головних економічних показників (врожайність, вартість 

продукції з 1 га, виробничі та повні витрати на 1 га, собівартість 1 т 

продукції, прибуток на 1 га, рентабельність). Крім того застосовується ціла 

низка допоміжних показників: ґрунт, сорти, добрива, засоби захисту рослин, 

техніка, фінансові витрати, витрати праці. Оцінювання за показниками 

ефективності використання окремих виробничих ресурсів (нові сорти та 

перспективні лінії) надає змогу виявити їх вплив на кінцеві результати 
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виробництва і на основі цього визначати напрями зростання його 

ефективності [381–384].  

Питання економічної та енергетичної оцінки механізованого 

виробництва зерна сої опрацьовано в світовій практиці, в достатній мірі в 

працях науковців [385–391].  

На сьогодні, серед валових зборів технічних культур, на посіви сої 

припадає 25 %. Так, у 2016 р. було досягнуто рекордний обсяг виробництва 

зернобобових культур з рекордною врожайністю – майже 4,0 т/га. Умови 

спалювання решток визначають коефіцієнтом корисної дії, який існує в 

межах 0,75–0,84 відносних одиниць [392, 393]. За застосуванням 

загальноприйнятих [394, 395] і спеціальних [396] методів, визначали вихід 

побічної продукції за допомогою узагальненої оцінки енергетичного 

потенціалу біомаси [397, 398].  

Використання побічної продукції сої, як біосировини, не має 

негативного впливу на економічну, екологічну та продовольчу безпеки 

країни [399, 400]. З урахуванням агроекологічного обгрунтування, цей 

перспективний напрям використання решток сприятиме розширенню 

посівних площ під соєю, збільшенню її виробництва, відкриваючи нові 

перспективи для її виробників.  

Так, потенціал урожайності вітчизняних сортів сої досить високий. 

Нове покоління українських сортів дозволяє одержувати 2,8–5,0 т/га. За 

умови науково обґрунтуваного використання сучасних сортів, їх біологічних 

особливостей, удосконалених прийомів технології вирощування сої можливе 

динамічне збільшення її посівних площ [401–403].  

Ефективність виробництва як економічна категорія відображає дію 

об’єктивних економічних законів. Головне – це результативність 

виробництва. На сучасному етапі розвитку сільського господарства ставиться 

завдання впровадження у виробництво сучасних технологій вирощування 

культури сої, яка б забезпечувала при мінімальних затратах енергоресурсів 

високу їх прибутковість і низьку собівартість.  
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Висновки до розділу 1  

 

1. Аналіз сучасного стану селекційних досліджень із соєю свідчить, що 

ціла низка проблем, пов’язаних із комплексом чинників, які впливають на 

адаптивність культури, продуктивність, якість насіння, залишаються 

недостатньо дослідженими.  

2. Для забезпечення селекційних програм новими джерелами 

господарсько-цінних ознак і властивостей необхідно вести пошук серед 

зразків світової колекції та проводити подальші дослідження по їх створенню 

з метою розширення генофонду вихідного матеріалу сої.  

3. Надзвичайно актуальним завданням селекції є створення адаптивних 

сортів із стабільно високою врожайністю за роками в умовах нестійкого і 

недостатнього зволоження.  

4. Вище зазначене є доказом актуальності досліджень колекційних 

зразків сої, проведення міжсортових схрещувань та аналізу їх гібридів за 

господарсько-цінними ознаками для селекційно-генетичного поліпшення і 

створення нових високоадаптивних сортів сої різних напрямів використання 

для умов Лісостепу України.  

 

За матеріалами досліджень даного розділу автором опубліковано 

наукові праці [29–33, 55, 98–105, 110–111, 123–125, 129, 134, 142–143, 151, 

226–227, 238–245, 284–285].  
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РОЗДІЛ 2  

 

УМОВИ, МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Ґрунтово-кліматичні умови та агрометеорологічні умови зони 

проведення досліджень 

 

Експериментальну частину досліджень виконано у 1991–2018 рр.: на 

Красноградській дослідній станції Інституту зернового господарства УААН 

України (1991–2001 рр.) та у 2002–2018 роках – у селекційній сівозміні 

Дослідного поля Полтавської державної аграрної академії, яке розміщене в 

зоні Лісостепу України (Південно-східна частина Сумсько-Миргородського 

агроґрунтового району лівобережної Лісостепової ґрунтово-кліматичної зони 

України).  

Рельєф місцевості – рівнинно-ґрунтове плато з балками. Ґрунт 

дослідних ділянок представлений чорноземом опідзоленим, який 

характеризується такими морфологічними ознаками: верхній 

гумусоелювіальний горизонт – темно-сірого кольору, грудочко-пилоподібної 

структури в орному шарі й зернистої в підорному, важкосуглинкового 

механічного складу, перехід до наступного горизонту – поступовий.  

Вміст гумусу в орному шарі ґрунту (за Тюріним) – 3,07–3,63 %, 

об’ємна вага – 1,23 г/см
3
, питома вага – 2,7 г/см

3
. Ємність поглинання – 21–23 

мг-еквівалент на 100 г ґрунту, насиченість основами – 64 %. Кислотність 

ґрунту невисока (рН 5,8–6,0), гідролітична кислотність – 1,3–3,5 мг-

еквівалент / 100 г ґрунту. Польова вологоємкість – 27,6 %. Максимальний 

запас продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту – 184 мм. Молекулярна 

вологоємкість – 12,0–13,5 %, пластичність – від 19,4 до 31,6 %. Азотом, 

фосфором і калієм ґрунт у середньому забезпечений.  

Сума поглинутих основ – 242...297 мг/екв. на 100 г ґрунту; ступінь 

насиченості ґрунтів основами – 84...87 %. Вміст рухомих форм азоту (за 
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Корнфілдом) – 10,8 мг, вміст рухомого фосфору (за Кірсановим) – 7...10 мг, 

калію (за Масловою) – 12...18 мг на 100 г ґрунту.  

Фізико-географічне розташування України значною мірою визначає її 

досить складні мінливі кліматичні умови, до чого призводить часта зміна 

баричних утворень, які впливають на їх формування. Зміни річної 

температури в умовах Лісостепу за останні 100 років становлять 0,7–0,9°С у 

бік потепління. Взимку потепління становить 1,2°С, навесні – 0,8°С, влітку і 

восени зміни незначні.  

Клімат – це багаторічний режим погоди, який характеризує окремі умови 

місцевості у зв’язку з її географічним розташуванням. Зміни клімату 

відбуваються постійно. Вони характеризуються значними швидкостями й 

високою повторюваністю несприятливих метеорологічних процесів та явищ, 

які потребують постійного моніторингу [404–408]. Кліматичні умови за 

своєю природою мають такі властивості як відновлюваність (основні 

характеристики – режим температури, кількості опадів і їх характер) і 

циклічність (річний і триваліші цикли). Температура довкілля є однією з 

найважливіших умов існування життя.  

У літній період помітно збільшилася повторюваність і тривалість 

високих температур повітря (вище 30ºС). Важливою особливістю періоду 

потепління є постійна нерівномірність випадання опадів, що оптимізує 

характеристики екологічних чинників.  

На території України втрати урожаю від несприятливих погодних умов 

в окремі роки можуть досягати 45–50 %, а за збігу кількох несприятливих 

явищ – 70 % і більше [407]. За останніми прогнозами Гідрометцентру, в 

період 2030–2040 рр. середньорічна температура повітря в Україні зросте на 

2,0–2,2°С [405, 407, 408].  

Досить часто погодні умови окремого господарства відрізняються від 

умов району вирощування сої. У кожного сорту існують так звані межі 

витривалості. Вибираючи сорти для зони Лісостепу, головними критеріями 

слід вважати їх високу пластичність до строків сівби, стійкість проти 
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несприятливих умов, вилягання, розтріскування та здатність максимально 

реалізувати генетичний потенціал у конкретних грунтово-кліматичних 

умовах. За рахунок сортів рослин із новими властивостями можна значно 

компенсувати негативний вплив ґрунтово-кліматичних умов вирощування.  

Коливання основних кліматичних чинників за роками досліджень мало 

безпосередній вплив на розвиток і продуктивність сої. Особливо в роки з 

досить екстремальними умовами (1995, 1996, 1998–2002, 2005, 2006, 2009, 

2013–2014, 2017, 2018 рр.) впродовж вегетаційного періоду сої, які були 

стресовими, зі значним підвищенням температури повітря, та ґрунтовою і 

повітряною посухами.  

В умовах потепління клімату в Лісостеповій зоні спостерігається 

зменшення коливання кількості опадів у межах кліматичної норми [409]. 

Однак в окремі місяці збільшилася ймовірність випадання сильних дощів 

(зливи). Водночас простежується тенденція до збільшення посушливих явищ. 

За останні 30 років (із 1990 р.) річна сума опадів зросла у середньому на 

100 мм – із 525 до 625 мм, однак спостерігається тенденція до зменшення їх 

кількості в період вегетації. Така циклічність простежувалася кожні три роки 

(мінімум опадів був відмічений у 2010 році). У розподілі місячної кількості 

опадів спостерігаються наступні тенденції: зменшення їх кількості у зимові 

місяці й збільшення – у вересні та жовтні. У січні опадів випадає менше 

норми на 30 %, літня кількість опадів у середньому зменшилася на 5– 15 %. 

Середня багаторічна сума опадів за вегетаційний період (квітень - серпень) – 

268 мм (відповідно, 40 мм, 51 мм, 60 мм, 71 мм, 46 мм). Максимум опадів 

випадає (середня багаторічна) у липні – 71 мм. Підвищення частоти погодних 

аномалій в останні роки переконливо свідчить про актуальність проблеми 

потепління клімату.  

Аналіз динаміки агрометеорологічних показників Полтавської області 

дозволив встановити поступове збільшення суми ефективних температур. 

Показник ГТК традиційно вважається головним гідрометеорологічним 
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чинником. За роки посух середній показник ГТК у період вегетації рослин 

знизився з 1,2–1,4 (норма для умов Лісостепу) до 0,9–1,1.  

Особливо інтенсивно спостерігаються зміни клімату за останні 10 

років, за яких середньорічна температура повітря підвищилась на 1,1–1,2°С, 

що підтверджує зміни клімату й на регіональному рівні. Водночас із 

процесом підвищення температури повітря спостерігається підвищення 

випаровування та зменшення сумарних величин атмосферних опадів за 

період 1998–2014 рр. – в середньому на 55,5 мм в рік, у порівнянні з 

середньобагаторічними значеннями.  

Клімат – надзвичайно складна фізична система. Система може 

піддаватися зовнішнім природним діям, пов’язаних зі змінами потоку 

сонячної радіації, викидами газів і аерозолей в атмосферу. Зокрема, значний 

вплив на клімат має діяльність людини.  

Вперше клімат Полтавської губернії описав Н. А. Арандаренко 

(1848 р.). А на базі найстарішої науково-дослідної установи України – 

Полтавського дослідного поля (Полтавська ДСГДС ім. М. І. Вавилова 

НААНУ) – була організована метеорологічна станція – Полтавський Центр 

Гідрометеорології (ПЦГМ) – 1886 рік (м. Полтава, вул. Шведська 84). З того 

часу результати наукових досліджень безпосередньо пов’язані з 

багаторічною базою даних Полтавського ГМЦ. Кількість опадів за рік 

становить в середньому 450–500 мм, сума за квітень - серпень – 240 мм. 

Середньорічна температура повітря становить 7,2–8,2ºС, середня 

температура найтеплішого місяця – липня становить 20,5–21,7ºС, 

найхолоднішого – січня – -6,6–5,5ºС. Сума ефективних температур вище 10º 

дорівнює 2850–3000ºС.  

Середня багаторічна тривалість сонячного сяйва (1991–2010 рр.) 

становила 1931 годину. Проте цей показник суттєво залежить від хмарності й 

в різні роки значно коливається. Максимальна тривалість сонячного сяйва у 

липні – 293, у червні – 280 години. Переміщення повітряних мас – 
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циркуляція атмосфери і перерозподіл на території тепла і вологи викликає 

нерівномірне прогрівання земної поверхні.  

Суми температур із показниками вище 5°С характеризують кількість 

тепла за весь період вегетації польових культур. Вище 10°С – за період 

вегетації теплолюбних культур. У 1999 р. у Полтавській області сума 

активних температур вище 0°С становила 3195°С, вище 5°С – 3100°С, 

ефективних вище 10°С – 2810°С, вище 15°С – 2265°С.  

За час проведення наукових досліджень умови років значно 

відрізнялися за температурним режимом і рівнем вологозабезпеченості (рис. 

2.1, 2.2, додаток А.1). Кожний із років мав характерні відмінності й 

особливий вплив на ріст і розвиток рослин сої.  

 

Рис. 2.1 Динаміка середньомісячної температури повітря за період 

вегетації (травень – вересень), 2001–2014 рр.  

 

Підвищеними температурами, порівняно з багаторічними, впродовж 

усього вегетаційного періоду сої, відрізнявся 2007 р. Помірними 

температурами, дещо нижчими за багаторічні, характеризувався 2008 р., лише 

в період формування насіння спостерігалося значне підвищення температури. 
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Травень 2009 р. вирізнявся низькими температурами в першій і другій 

декадах, порівняно з середньобагаторічними, що призвело до затримки 

проростання насіння й отримання сходів. Умови 2010 р. були з аномально 

високими температурами в період цвітіння та формування насіння на тлі 

значної повітряної й ґрунтової посух. Взагалі погодні умови років досліджень 

мали значні особливості впродовж вегетаційного періоду; найоптимальнішим 

для росту й розвитку рослин сої був 2011 рік. Посушливими та 

несприятливими для культури були 2013 та 2014 роки. Найбільш 

посушливими були 2009 і 2010 роки, особливо в другій частині вегетаційного 

періоду, в той же час у 2009 р. склались менш жорсткі умови у зв’язку з 

порівняно невисокими температурами. Взагалі, погодні умови років досліджень 

мали значні особливості впродовж вегетаційного періоду.  

 

Рис. 2.2 Динаміка опадів за період вегетації (травень – вересень), 

2001–2014 рр. 

 

Дослідні поля розміщені в зоні лівобережного Лісостепу України, яка 

характеризується умовами недостатнього зволоження з посушливим літом і 

теплою зимою.  
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Гідротермічний коефіцієнт (ГТК) розраховано за формулою, 

запропонованою Г. Т. Селяніновим (1930) [410]. Загальновідомо, що кожній 

природно-кліматичній зоні України відповідають окремі визначені межі 

чинника ГТК: Лісостеп – 1,2–1,4; Степ – 0,8–1,2; Полісся та Карпати – 1,4–

1,8. При ГТК 0,4–0,7 (дуже посушливий період) продуктивність культур 

зменшується на 20–25%; 0,8–1,0 – посушливий; 1,1–1,3 – слабко 

посушливий; 1,4–1,6 – оптимальний; більше 1,6 – перезволожений [407]. 

Взагалі, ступінь вологозабезпеченості (ГТК) може змінюватися від 2,6 на 

північному заході до 0,5 – на півдні. У наших дослідженнях цей показник 

коливався й мав конкретні особливості (рис. 2.3).  

 

Рис. 2.3 Гідротермічні коефіцієнти за вегетаційний період, 2002–2014 рр. 

 

В цілому, перезволоженням характеризувалися 1992, 1993, 1997, 2003, 

2004, 2005, 2008, 2010 роки; несприятливий температурний режим – у 1992, 

1998, 1999, 2002, 2007 роках. До оптимальних умов із вологозабезпечення 
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віднесені 2000, 2001, 2006, 2011, 2012, 2016, 2018–2019 рр. Посушливими 

були 1995, 1996, 1998–2002, 2006, 2009, 2013, 2014, 2017 роки.  

Річна кількість опадів – 500–600 мм. Кількість опадів за вегетаційний 

період – 220–250 мм. Сума ефективних температур (СЕТ) вище 10
о
С за 

вегетаційний період 1400–1700
о
С (рис. 2.4). Суми активних та ефективних 

температур (різниця між середньодобовою активною температурою і 

біологічним мінімумом) для різних рослин неоднакові, тому що в них 

звичайно різні біологічні мінімуми. Наприклад для сої – біологічний мінімум 

у початкову фазу розвитку (проростання) дорівнює 10°С. В агрономічній 

практиці враховують суму ефективних температур та її розподіл по території. 

У Полтавській області, на розвиток культури також мають вплив кількість 

похмурих днів й перепади денних і нічних температур.  

За оптимального поєднання в одну систему усіх складових кліматичних 

та погодних компонентів ми можемо очікувати високу продуктивність 

культури, що є головною ознакою факторіальної дії систем потенційної 

продуктивності та екологічної стійкості. Найкращими агрокліматичними 

показниками для вирощування сої у Лісостепу України є:  

– суми ефективних температур повітря вище 10°С: ранньостиглих і 

скоростиглих сортів – 1400–1600°С;  

– тривалість безморозного періоду – 130 діб і більше;  

– сумарна кількість сонячної радіації за вегетаційний період 2700–3200 

мДж/м
2
;  

– фотосинтетично активна радіація (ФАР) за вегетаційний період 1200–

1500 мДж/га;  

– запаси продуктивної вологи в 0–20 см шарі грунту – 20–60 мм;  

– гідротермічний коефіцієнт – 1,1–1,4.  

Аналіз ґрунтово-кліматичних показників за період вегетації показав, 

що найбільш несприятливими (посушливими) були роки з кількістю опадів 

(квітень – серпень) менше 280 мм (2006–2010, 2012–2013, 2015, 2017 р.). У 

2004, 2005, 2011 роках – кількість опадів була від 400 мм і більше.  
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Рис. 2.4 Динаміка суми ефективних температур вище 10°C за 

вегетаційний період, 2002–2014 рр.  

 

У 2011 р. отримано максимальні врожаї сої – в межах 3,5–4,5 т/га. У 

середньому, в Полтавській області – 2,3 т/га, в Україні – 2,4 т/га. Слід 

звернути увагу на важливу особливість цього року: рівномірний (наближений 

до оптимального) розподіл кількості опадів відповідно для кожної фази 

розвитку культури протягом періоду вегетації рослин.  

Відтавання ґрунту починається в кінці березня, а повністю ґрунт 

розмерзається в перших числах квітня. Літо тепле, з сумою температур вище 

0
о
С – 3195

о
С. Кількість діб із суховіями досягає 11.  

 

2.2  Матеріал для проведення досліджень 

 

Матеріалом для проведених досліджень слугувала колекція зразків сої 

різного еколого-географічного походження (Китай, Японія, Молдова, Росія, 

Швеція, Канада, Білорусь, провідні наукові селекційні установи НААН 

України), різних груп стиглості, а також представлений джерелами 
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комплексу господарсько-цінних ознак, зокрема, стабільно високих за роками 

значень елементів продуктивності та якості насіння. Значна частина 

селекційного матеріалу є особисто накопичена автором у процесі наукової 

праці, зокрема, гібридні популяції від міжсортових схрещувань.  

Гібридні популяції отримані від схрещування високоадаптивних, 

високопродуктивних сортів, із високою якістю насіння, із сортами, що є 

джерелами, стабільного за роками прояву, високого значення елементів 

продуктивності. За стандарт використовували сорти різних груп стиглості:  

ультраскоростиглі (75–80 діб, стандарт – сорт Аннушка), дуже скоростиглі 

(80–90 діб, стандарт – сорт Юг-30), скоростиглі (91–110 діб, стандарт – сорт 

Устя), середньоскоростиглі (111–120 діб, стандарт – сорт Васильківська), 

середньостиглі (121–130 діб), середньопізньостиглі (131–150 діб), 

пізньостиглі (151–160 діб), дуже пізньостиглі (161–170 діб), надто 

пізньостиглі (більше 170 діб) [157, 411–413].  

Вивчали та залучали до гібридизації, отриманий із НЦГРРУ 

колекційний зразок Кобра (UD0200651), у якого відсутнє опушення на всіх 

частинах рослини, насіння чорне, а боби з високим ступенем розтріскування.  

 

2.3  Методика досліджень 

 

Колекційні зразки вивчали у 2001–2014 pp. у польових і лабораторних 

дослідах лабораторії селекції, насінництва та сортової агротехніки сої 

навчально-виробничого підрозділу з селекції та насінництва Полтавської 

державної аграрної академії МОНУ на чорноземних ґрунтах селекційної 

сівозміни згідно з загальноприйнятою методикою польового експерименту та 

урахуванням зональних особливостей вирощування сої (табл. 2.1).  

Попередник – пшениця озима. Висівали чотири рядкові ділянки 

довжиною 1 м із міжряддями 45 см. Вивчення показників господарської 

придатності проводили у конкурсному сортовипробуванні; площа ділянок – 
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25 м
2
, повторність – чотириразова. За стандарт слугували сорти Аннушка, 

Юг-30, Устя, Васильківська.  

Таблиця 2.1 

Схема і середньорічні обсяги селекційної роботи з соєю, 2001–2018 рр. 

1  Щорічне вивчення колекції за комплексом ознак і властивостей 250–

300 зразків сої та підбір кращих батьківських форм для схрещувань.  

2  Схрещування 20–25 комбінацій за різними типами: прості, складні, 

потрійні, беккроси. Вивчення генетичної детермінації елементів 

структури врожаю і комбінаційної здатності компонентів 

гібридизації.  

3  Визначення господарсько-цінних ознак і кореляційних зв’язків між 

ними у потомствах гібридних популяцій F1.  

4  Вивчення фенотипового прояву кількісних ознак у гібридних 

популяцій F1.  

5  Встановлення мінливості кількісних ознак сої в потомствах F2 і F3 та 

прояву трансгресії  господарсько-цінних ознак у потомствах 

міжсортових гібридів.  

6 Визначення напрямів селекції сої (зерновий, кормовий, овочевий). 

Виявлення особливостей ліній без опушення та шляхів їх 

селекційного поліпшення. Оцінювання селекційного матеріалу за 

біохімічними показниками.  

7 Випробування новостворених сортів. Оформлення документації для 

передачі їх на державну експертизу з метою реєстрації. Отримання 

охоронних документів на зареєстровані сорти. 

8 Впровадження сортів у виробництво шляхом реалізації насіння 

суб’єктам насінництва. Розробка елементів сортової технології 

вирощування. Налагодження системи насінництва нових сортів та 

схеми виробництва їх еліти. 

Багаторічне випробування створених сортів, у порівнянні з іншими 

українськими та іноземними сортами на демонстраційних полігонах 

наукових установ України, Польщі, Німеччини. 

9 Розробка сучасних моделей дуже скоростиглих і скоростиглих 

сортів сої. Побудовані графічні моделі за параметрами ознак 

продуктивності, які обумовлені біологічними особливостями 

конкретного сорту.  

Визначення головних кореляційних зв’язків між кількісними та 

якісними показниками сої й встановлення їх кореляційних зв’язків із 

кліматичними чинниками.  

10  Оцінювання економічної ефективності вирощування новостворених 

сортів та перспективних ліній сої.  
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Енергетична оцінка вирощування сучасних сортів сої 

 

Польові дослідження проводили відповідно до “Методики польових 

досліджень” [359, 414] та згідно з вимогами методики Державного 

сортовипробування для визначення фенологічних фаз [415–418]. 

Дослідження колекційних зразків проводили згідно з відповідними 

методичними розробками [419–421]; морфологічний опис зразків, їх 

класифікація за господарськими, біологічними властивостями та хімічним 

складом – за класифікатором роду Glycine [411–413]. Фенологічні 

спостереження й аналіз елементів структури врожаю здійснювали за 

Широким уніфікованим класифікатором СЕВ роду Glycine max. [411–412]. 

Під час вегетації робили фенологічні спостереження та аналіз елементів 

структури врожайності [412, 261]). Ідентифікацію морфологічних ознак сої 

проводили за методикою UPOV. Штучні схрещування проводили за 

загальноприйнятою методикою, з кастрацією та ізоляцією запилених бутонів. 

Аналіз структури врожаю здійснювали згідно загальноприйнятої методики й 

кількісно-ваговим методом [422].  

Структурний аналіз за елементами продуктивності проводили у 25-и 

рослин із кожного повторення.  

Тривалість вегетаційного періоду обчислювали від дати повних сходів 

до дати дозрівання (господарської стиглості).  

За тривалістю вегетаційного періоду, згідно міжнародної класифікації 

ФАО, сорти розподіляють на 13 груп: від ультраскоростиглих до дуже 

пізньостиглих. В Україні (Международный классификатор СЭВ рода Glycine 

Willd.), використовують іншу бальну шкалу визначення тривалості періоду 

вегетації:  

1-2 – дуже коротка (дуже скоростиглі, ультраскоростиглі) – до 90 діб;  

3-4 – коротка (ранньостиглі) – 91–110 діб;  

5-6 – середня (середньостиглі) – 111–130 діб;  

7-8 – довга (пізньостиглі) – 131–150 діб;  
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9 – дуже довга (дуже пізньостиглі) – більше 150 діб.  

Сходи відмічали за появи на поверхні сім’ядолей у 75 % рослин. 

Початок достигання відмічали за пожовтіння 1–2 нижніх бобів у 10–15 % 

рослин, а господарчу стиглість – за достигання 2/3 бобів.  

Ідентифікували морфологічні ознаки сої згідно з Методикою 

проведення експертизи сортів на відмітність, однорідність та стабільність 

(ВОС) [423]. Облік продуктивності визначали поділяночно, суцільним 

методом та вручну за повного достигання насіння.  

Облік урожайності здійснювали кількісно-ваговим методом. Для 

визначення якості насіння з кожної ділянки відбирали середній зразок. 

Повний зоотехнічний аналіз зразків робили в лабораторіях моніторингу 

якості кормів та сировини Інституту кормів НААНУ, СГІ–НЦНС НААНУ, 

Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААНУ. Аналізи вмісту сирого 

протеїну визначали за методом К’єльдаля, олії в насінні – за методом С. В. 

Рушковського та жирнокислотного складу олії – за модифікованою 

методикою Пейскера в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва [424, 425].  

Використовували основний метод створення вихідного матеріалу в 

селекції сої – внутрішньовидову гібридизацію з подальшим індивідуальним 

добором поміж гібридного потомства. Досліджували гібридні комбінації F1–

 F4 від міжсортових схрещувань сортів сої різного еколого-географічного 

походження, які у першому поколінні проявили гетерозис [426]. 

Материнською формою слугував сорт місцевої селекції Аметист, як 

найбільш пристосований для умов Полтавщини. Батьківськими формами 

залучалися сорти та колекційні зразки, які за високого рівня урожайності є 

носіями більш вираженого значення складових елементів продуктивності 

(кількість бобів, кількість вузлів, кількість насінин, маса 1000 насінин, маса 

насіння з рослини) – українські сорти: Альтаїр, Агат, Романтика, Краса 

Поділля та китайський сорт Мяо-ян-доу.  

Параметри трансгресії визначали за частотою, тобто за відсотком 

особин у наступному поколінні, які переважають значення ознак 
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батьківських форм, і за ступенем, що визначається як відношення переваги 

максимального значення кількісної ознаки в наступному поколінні над 

максимальним значенням його у попередньому, до того ж трансгресія 

спостерігається у тому випадку, коли один або два батьки не мають 

генотипи, що забезпечують пограничну ступінь фенотипової ознаки. Частоту 

і ступінь трансгресивних форм визначали за формулами, наведеними В. И. 

Глазко, Г. В. Глазко [427].  

Аналізували по 25 рослин батьківських форм та гібридні рослини F1–

F4. Для вивчення характеру успадкування й рівня гетерозису визначали 

ступінь домінування hp, який розраховували за формулою B. Griffinq [428].  

hp = Fn-MP/HP-MP,                                                                                  (1) 

де: hp – оцінка ступеня домінування;  

F1– середня арифметична ознаки у рослин гібрида 1-го покоління;  

MP – середня арифметична ознаки в обох батьківських форм;  

HP – значення ознаки у батька з максимальним його проявом.  

Для всебічного вивчення гібридних рослин F1 розраховували 

гіпотетичний та істинний гетерозис та ступінь домінування ознак (G. M. Beil, 

R. E. Atkins, 1965) [429], ступінь та частоту трансгресії кількісних ознак – за 

формулами Г. С. Воскресенської і В. І. Шпоти (1967) [364], А. П. Орлюка і В. 

В. Базалія (1998) [359].  

Для передпосівної інокуляції насіння сої використовували біологічні 

препарати, рекомендовані Інститутом агроекології і природокористування 

НААНУ. Вивчали 6 різних варіантів на кожному з трьох сортів (Аметист, 

Агат, Алмаз) сої. Площа ділянки – 17,5 м². Норма висіву сої 650–700 тис. 

насінин на 1 га. Обробляли насіння за 3 години до сівби різними сумішами 

біопрепаратів. Попередник за час проведення досліджень змінювався 

(чорний пар, соя, пшениця озима, ячмінь).  

Варіантами досліду з вивчення поліфункціональних комплексів 

біопрепаратів [Ризобофіт (бактерії штаму М-8), Фосфоентерин (бактерії 
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штаму ФМБ 32-3), Біополіцид (біозахист від хвороб), Флавобактерин 

(біостимуляція та асоціативна азотфіксація)] слугували: 

1. Варіант 1 – Контроль (обробка водою);  

2. Варіант 2 – А* – Ризобофіт (бактерії штаму М-8);  

3. Варіант 3 – А+Б+В (Ризобофіт + Фосфоентерин + Біополіцид);  

4. Варіант 4 – А+Б+Г (Ризобофіт + Фосфоентерин + Флавобактерин).  

Ризоактив, Ризобофіт, Азотофіт, Діазотобактерин, Ризогумін, Ековітал, 

Фосфоентерин, Поліміксобактерин, Альбобактерин, Біополіцид, Триходермін 

офіційно внесені до Переліку пестицидів та агрохімікатів, дозволених до 

використання в Україні та надані Інститутом агроекології та 

природокористування НААН для визначення доцільності їх впливу на 

урожайні властивості і посівні якості сої. Препарати надані у вигляді, 

готовому для використання, з рекомендованої формою застосування та 

нормою витрати. Метод обробки – інокуляція насіння перед сівбою.  

Відбір зразків ґрунту на агрохімічну характеристику в горизонтах 1–10 

та 10–20 см перед закладанням дослідів і перед збиранням врожаю (по всіх 

дослідах) проводили за методикою В. В. Волкогона [353] та Л. В.  Маслиенко 

[430].  

Технологія підготовки ґрунту, сівби та догляду за посівами сої була 

загальноприйнятою для зони Лісостепу України. Обробіток ґрунту 

передбачав заходи з метою максимального знищення бур’янів, накопичення 

вологи та створення сприятливих умов для росту і розвитку рослин сої. 

Використовували широкорядний спосіб сівби з міжряддям 45 см. Варіанти 

розміщували систематично у триразовій повторності в одному ярусі. Сіяли 

сівалкою Клен.  

Гібридний розсадник сіяли вручну в першій декаді травня. Ширина 

міжрядь – 45 см, відстань між рослинами у рядку – 10 см. Площа ділянки – 

2,25–5,40 м
2
.  

Для визначення структури фенотипової продуктивності сортів сої 

застосовували еколого-генетичну модель кількісних ознак [54, 414, 431]. В 

основу побудови моделі покладено ієрархічність прояву ознак 

продуктивності в онтогенезі та відповідність їх прояву в органогенезі.  
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Модель складається з трьох модулів ознак – результуючої і дво- 

компонентних, що відображають фенотипову реалізацію генетичної 

формули.  

Обробку експериментальних даних здійснювали на основі методів 

визначення комбінаційної здатності за параметрами: висота рослин (см), 

висота прикріплення нижнього бобу (см), кількість на рослині гілок (шт.), 

кількість вузлів на головному стеблі (шт.), кількість вузлів на гілках (шт.), 

кількість бобів на рослині (шт.), кількість насінин із рослини (шт.), маса 

насінин із рослини (г), маса 1000 насінин (г).  

Математичну обробку урожайних даних проводили методами 

дисперсійного, варіаційного, кореляційного аналізів, методом оцінювання 

істотності різниці середніх вибірки за t-критерієм [359, 414].  

Агроекологічну оцінку сортів сої робили за методикою S. A. Eberhart & 

W. A. Rassel (1966) [254]. Адаптивність сортів визначали за результатами 

багаторічних і екологічних досліджень : 

,                                                            (2) 

де bi – коефіцієнт регресії врожаю кожного (і-го) сорту у середовищі з 

поліпшенням або погіршенням умов; Хij – урожайність і-го сорту у будь-яких 

j-умовах; Ij – індекс j-их умов, що є різницею середньої врожайності всіх 

сортів у цих умовах і загальної середньої врожайності серед усіх дослідів. 

Для визначення гомеостатичності та агрономічної стабільності 

користувалися формулами: 

– середня арифметична ,                                             (3) 

де     Х – варіанта, n – кількість варіант (показників); 

– дисперсія          ,                                               (4) 

де f  – частота; х – середня арифметична; 

– стандартне відхилення ,                                             (5) 

– похибка середньої арифметичної ,                       (6) 
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– екологічний коефіцієнт варіації (%) характеризує ступінь мінливості 

ознаки , 

– гомеостатичність – показник селекційної цінності генотипу 

,                                                                          (7) 

– коефіцієнт агрономічної стабільності; найбільш цінними для 

виробництва є сорти, в яких коефіцієнт стабільності перевищує 70 % 

                                                                                               (8) 

Обробку даних здійснювали на ПК за допомогою пакета ліцензійних 

програм Microsoft Office, програми MS Excel 7.0 та Statistica 6,0 – методами 

дисперсійного, варіаційного, кореляційного аналізів та методом оцінювання 

істотності різниці середніх вибірки по t-критерію [414]. Достовірність різниці 

даних оцінювали за критеріями Стьюдента і Фішера (1978).  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Метеорологічні умови років досліджень були різними за 

температурним режимом та вологозабезпеченістю як за фазами розвитку, так 

і за вегетаційний період сої. Це характеризує особливості умов зони 

лівобережної частини Лісостепу України і дає змогу отримати достовірні 

дані сприятливості умов вимогам культури, рівня їх відповідності для 

реалізації потенційних можливостей сої і достовірної оцінки селекційного 

матеріалу за властивостями й ознаками.  

2. Застосовані загальноприйняті селекційні та генетичні методи аналізу 

досліджуваного матеріалу, сучасні методи статистичної обробки, що дало 

можливість проаналізувати новостворений селекційний матеріал і створити 

перспективні лінії та адаптивні сорти, які занесено до Реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні.  

За матеріалами досліджень даного розділу автором опубліковано 

наукові праці [413, 422].  
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РОЗДІЛ 3 

 

СТВОРЕННЯ СОРТІВ СОЇ, АДАПТОВАНИХ ДО УМОВ 

ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

3.1 Селекційна робота з соєю в період з 1991 по 2001 роки та 

формування напрямів і завдань в селекції 

 

Селекційно-генетичні дослідження з соєю проводились із 1991 по 2001 

рр. на Красноградській дослідній станції  Інституту зернового господарства 

УААН (нині ДП ДГ «Красноградське» ДУ ІЗК НААН України), яка 

розташована в північному Степу України. Ця наукова установа заснована у 

1910 р., як філія Полтавської дослідної станції з метою обслуговування 

найбільш посушливої частини Полтавської губернії. Ґрунт – чорнозем 

глибокий, важкосуглинковий на лесi з вмiстом в орному шарi гумусу 5,5–

5,7 %, азоту – 0,21–0,23 %, фосфору – 0,12–0,13 %, калiю – 2,1–2,2 %, рН – 

6,8–7,0. Клімат зони – помiрно-континентальний. У роки проведення 

дослiджень погоднi умови в перiод вегетацii сої вiдрiзнялись контрастнiстю.  

Вивчали питання адаптивної селекції (1987–1990 рр.). 

Використовували селекційний матеріал, створений на станції, колекційні 

зразки ВІРу, які різнилися за походженням (Україна, США, Канада, Швеція, 

Молдова, Польща, Японія, Росія, та ін.) і морфо-біологічними показниками.  

З метою виявлення джерел адаптивності до несприятливих факторів 

навколишнього середовища вивчали реакцію колекційних і селекційних 

зразків сої на тривалість дня, температуру повітря під час вегетації рослин за 

різних строків сівби, понижену температуру під час проростання насіння, 

знижену інсоляцію.  

За результатами досліджень характеру фотоперіодичної реакції 

виявлено, що у колекції було 48 % фотоперіодично нейтральних зразків, 

23 % слабко– , 11 % середньо–, 2 % сильно–, та 16 % дуже сильно реагуючих 
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на тривалість дня. Фотоперіодично нейтральними виявились Fiskeby 840-5-3, 

Maple Presto, Bravalla, Білосніжка, Бєльці 3/86, добір із Терезинської 24 та ін.  

Виділено форми, які в умовах затінення істотно не знижували рівень 

показників елементів продуктивності, що дало підставу вважати їх 

адаптованими до зниження рівня інсоляції, тобто, тіньовитривалими. Це такі 

форми, як Fiskeby 840-5-3, добір із Красноградської 1, добір з 0507 И 

№422108, Красноградська 86.  

Серед колекційних номерів виділена значна кількість зразків, які в 

лабораторних умовах при +10°С мали схожість насіння 90–98 %, тобто на 

рівні схожості за оптимальної температури (+25°С). Холодостійкими у фазі 

проростків виявились Hobbit, Рання-10, Fiskeby 840-5-3, Прикарпатська 81.  

Встановлено, що досліджена нами колекція представлена значним 

різноманіттям за фотоперіодичною реакцією, холодостійкістю, 

тіньовитривалістю та стійкістю до комплексу несприятливих факторів, 

тривалістю вегетаційного періоду (90–130 діб) та міжфазних періодів 

(зацвітали на 30–51 добу після сходів), що дало нам підставу вважати 

можливим створення адаптивних до несприятливих факторів середовища 

сортів різних груп стиглості.  

Протягом зазначеного періоду щорічно вивчали 100–300 колекційних 

зразків української та іноземної селекції, які надавав ВІР та селекційні 

установи України. За 1991–2001 роки розподіл зразків був наступний :  

1991 р. – 350 шт., 1992 р. – 150 шт., 1993 р. – 140 шт., 1994 р. – 105 шт., 1995 

р. – 50 шт., 1996 р. – 100 шт., 1997 р. – 75 шт., 1998 р. – 135 шт., 1999 р. – 140 

шт., 2000 р. – 90 шт., 2001 р. – 125 шт.  

На першому етапі селекційно-генетичного поліпшення сої з матеріалу, 

створеного на станції, виділені високопродуктивні лінії з прийнятною 

нормою реакції до лімітуючих факторів навколишнього середовища, які за 

результатами державного сортовипробування зареєстровані (Аметист, Агат, 

Артеміда).  
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Особливої уваги заслуговує сорт Аметист, який з 1998 року занесений 

до Реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні (додаток В. 1). 

Апробаційна група abenaria. Тривалiсть вегетацiйного перiоду становить 

100–105 діб. Норма висіву – 500–600 тис. штук схожих насінин на гектар. 

Сорт зернового типу використання, ранньостиглий, не потребує десикації та 

післязбирального досушування. Урожайність сорту в умовах Степу i 

Лісостепу України складала 2,0–2,8 т/га, що підтверджує його 

посухостійкість. Вміст протеїну в насінні 38–40 %, жиру 19–22 %. У 

виробничих умовах та на дослідних ділянках Полтавської ДСГДС ім. М. І. 

Вавилова та Устимівської дослідної станції рослинництва НААН у 2003 році 

сорт Аметист забезпечив урожайність 2,7 т/га. В СГІ–НЦНС НААН сорт 

Аметист показав наступні результати: у 2007 р. – 0,37 т/га, у 2008 р. – 0,72 

т/га, у 2010 р. – 0,85 т/га, у 2011 р. – 1,75 т/га. Серед 43 сортів сої, що вивчали 

у екологічному сортовипробуванні в цій установі, він формував максимальну 

врожайність (2007 р. та 2011 р.).  

Посівні площі сорту сої Аметист у Полтавській області в 2010 році 

склали 5342,3 га. За період 2002–2005 рр. сорт мав наступну якість насіння : 

вміст білку – 38 %, жиру – 21 %. Результати демонстраційного полігону сої в 

ІК і СГП НААН (2011 р., м. Вінниця) показали урожайність сорту на рівні 

1,93 т/га. В умовах Полтавщини (2016 р.) – максимальний врожай – 2,9 т/га.  

Особливо в посушливі роки, сорт показує стабільні врожаї – 2,2-2,5 

т/га, що підтверджує його адаптивність до погодних умов регіону.  

Сорт Агат занесений з 2000 року до Державного реєстру сортів 

рослин придатних для поширення в Україні (додаток В. 2). Апробаційна 

група sordida. Сорт зернового типу використання, середньопізньостиглий. 

Тривалість вегетаційного періоду 135–145 діб. Урожайність в умовах 

Лісостепу України – 2,3–2,7 т/га, максимальна – 3,5 т/га. Вміст протеїну в 

зерні 39–41 %, жиру – 22–23 %.  

Рекомендований для вирощування в південному Лісостепу і Степу 

України. Сорт високопродуктивний, у середньому, за 2006–2007 рр. 
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формував 2,98 т/га. В посушливих умовах Степу (м. Одеса) сорт Агат показав 

– у 2007 р. – 0,17 т/га, у 2008 р. – 1,0 т/га, у 2010 р. – 1,32 т/га. Якість насіння 

склала: 38 % білку і 24 % жиру.  

Сорт сої Артеміда з 2001 року занесений до Державного реєстру 

сортів рослин придатних для поширення в Україні (додаток В. 3). 

Апробаційна група abenaria. Сорт зернового типу використання. Тривалість 

вегетаційного періоду 120–125 діб. Урожайність насіння в умовах Лісостепу 

України 2,2–2,7 т/га, у Північному Степу – 2,2–2,7 т/га, максимально – 3,3–

3,5 т/га. Вміст протеїну в насінні 38–39 %, жиру – 19–20 %. В умовах Степу, 

якість насіння склала: протеїну – 37 % і жиру – 23 %. Рекомендований для 

вирощування в зонах Лісостепу та Степу України.  

Результати демонстраційного полігону сої в ІК і СГП НААН (2011 р., 

м. Вінниця) показали наступну урожайність : сорт Артеміда – 2,8 т/га, сорт 

Агат – 2,7 т/га. Висока врожайність була у сорту Артеміда – за 

широкорядного посіву із внесенням добрив N30P45K45 – і становила 3,05 т/га. 

В умовах Подільського ДАТ університету – вищий вміст сирого протеїну – у 

насінні сорту Артеміда – 36,6 % порівняно з сортом Агат – 36,0 %. 

Максимальний вміст сирого протеїну одержано у варіанті з обробкою 

насіння ризогуміном та внесенням N30P60K60 – 40,4 % у сорту Артеміда і 

39,9 % у сорту Агат. Контроль показників якості насіння сої і продуктів її 

переробки у 2012 році показав: вміст протеїну у сортів Агат і Артеміда – 

36,9 і 35,8 %, жиру – 20,0 % і 17,5 %, відповідно. Вміст золи – на рівні 5,4–

5,7 %. Високий вміст клітковини спостерігали у сорту Агат – 15,1 %, але 

вміст БЕР був досить низьким – лише 22,6 %. Оцінюючи сортову реакцію, 

найвищу врожайність забезпечував середньстиглий сорт сої Артеміда, який 

формував врожайність на рівні 1,7–3,5 т/га, за умов інокуляції насіння та 

внесення добрив у дозі N45P45K45.  

За даними Української асоціації виробників і переробників сої, з 126 

сортів, які вирощувались в Україні у 2006 році, третє місце за площами 

займав сорт Агат (36157 га), одинадцяте – Аметист (17640 га) і двадцять 
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п’яте – Артеміда (7980 га). Поширеність цих сортів мала місце в різних 

ґрунтово-кліматичних зонах країни, що практично доводить їх екологічну 

пластичність та високу цінність. Ці сорти фотоперіодично нейтральні, 

холодостійкі, тіньовитривалі, високопродуктивні, їх доцільно вирощувати в 

тих зонах, де ці фактори є лімітуючими.  

Найціннішими батьківськими компонентами для створення вихідного 

матеріалу методом міжсортової гібридизації сої були українські сорти 

Терезинська 24, Бiлоснiжка, Юг-30, шведські – Bravalla, Fiskeby 840-5-3, 

молдавський сорт Бєльці 3/86.  

Із новоствореного гібридного вихідного матеріалу, отриманого від 

схрещування молдавської фотоперіодично нейтральної, посухостійкої, 

високопродуктивної форми Бєльці 3/86 зі зразком Fiskeby 840-5- 3, який є 

теж фотоперіодично нейтральним, холодостійким і тіньовитривалим методом 

індивідуального добору виділили лінію №2/99. Результати дослідження лінії 

2/99 (3/86×Fiskeby 840-5-3) представлені в табл. 3.1.  

Таблиця 3.1 

Лінія №2 / 99 в конкурсному сортовипробуванні 

Сорт, 

лінія 

Урожайність, т/га Вегетаційний період, діб 

1999 р. 2000 р. 2001 р. середнє 1999 р. 2000 р. 2001 р. середнє 

Юг-30, st 2,10 2,04 2,10 2,08 100 100 97 99 

№2/99  2,28 2,26 2,27 2,27 100 100 97 99 

  +0,18 +0,22 +0,17 +0,19 0 0 0 0 

HIP0,05 т/га  0,175 
 

Тривалість вегетаційного періоду лінії №2/99 була така як у 

національного стандарту Юг-30, а за урожайністю вона достовірно його 

перевищувала. Подальше вивчення та розмноження лінії проводили в умовах 

Полтавщини. У 2004 році лінію №2/99 під назвою Алмаз, передано на 

Державну експертизу. За результатами дворічного випробування його 

занесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні з 2007 року (додаток В. 4).  
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У 1997 р. було відмічено надзвичайний спалах склеротиніозу на 

селекційних посівах сої (попередник – соняшник, 80–90 % ураження 

хворобою), що було викликано надлишком опадів під час дозрівання бобів. 

За результатами проведеного оцінювання колекційного та селекційного 

матеріалу сої на ураженість склеротинією встановлена така інтенсивність 

розвитку хвороби: 

1 – розвиток хвороби до 25 % (сорти Аметист, Білгородська 48, 

Подолянка, Київська 91 та ряд новостворених селекційних ліній);  

2 – розвиток хвороби 25–50 % (сорти Альтаїр, Білосніжка, Білгородська 

143, Київська 451, Ніка та ін.);  

3 – розвиток хвороби понад 50 % (сорти Юг-30, Харківська 

скоростигла, Харківська 66, Київська 27, Київська 730 та ін.).  

Із 30 новостворених селекційних ліній, які вивчались у попередньому 

та конкурсному сортовипробуванні, тільки 4 були умовно стійкими (розвиток 

хвороби 5–10 %). У контрольному та селекційному розсадниках із 

новоствореного гібридного вихідного матеріалу, отриманого від 

схрещування шведського фотоперіодично нейтрального, холодостійкого, 

тіньовитривалого зразка Bravalla із українським сортом Білосніжка, який є 

фотоперіодично нейтральним, холодостійким і тіньовитривалим, були 

відібрані одиничні рослини без ознак ураження цією хворобою. Їх 

розмножене потомство вивчали вже в умовах Полтавщини. Одну з цих ліній 

передали на Державну кваліфікаційну експертизу з метою державної 

реєстрації у 2008 році, а у 2011 році сорт Антрацит занесено до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (додаток В. 5).  

Ще одну лінію з вищезгаданої комбінації та лінію, виділену з гібридної 

комбінації від схрещування Білосніжки і Fiskeby 840-5-3, передали на 

Державну кваліфікаційну експертизу з метою державної реєстрації у 2012 р., 

а у 2015 р. сорти Аквамарин і Авантюрин занесені до Державного реєстру 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні (додаток Б. 11, Б. 12).  
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Частина нового селекційного матеріалу була передана в Інститут 

кормів УААН, з якого співробітники інституту створили та зареєстрували 

сорти Вежа і Вінні (додатки В. 7, В. 8).  

Поширення сої пояснюється універсальністю її використання як 

важливої продовольчої, технічної і кормової культури й зумовлено 

поєднанням у її насінні органічних і мінеральних речовин. Різноманіття 

природно-кліматичних зон в Україні спонукає вести селекційну роботу сої в 

різних напрямах, особливо на адаптивність. Сучасні сорти повинні бути не 

тільки високоврожайними, що дають продукцію високої якості, але і 

стійкими до впливу несприятливих факторів середовища.  

За результатами аналізу динаміки врожайності сортів сої за період 

2010–2017 рр. [57, 58] виявлено, що максимальну урожайність (вище за 5 

т/га) мали лише 5 сортів : Sigalia (Франція) – 5,4 т/га, Kofu (Канада) – 5,03 

т/га, Естафета (Україна, 2011 р.) – 5,07 т/га, Терек (Україна, 2011 р.) – 5,06 

т/га та сорт Авантюрин (Україна, 2013 р.) – 5,11 т/га. Також, у 2013 р. сорт 

Аквамарин показав урожайність 4,62 т/га. Так, урожайність сої за 

оптимальних умов вирощування може перевищувати 4 т/га [10, 11]. Зміни 

клімату ще більше загострюють значення адаптивності сорту. Поступово 

змінюються та поглиблюються знання з напрямів використання сої. У зв’язку 

з цим нами сформовано чотири відповідних напрями селекції: кормовий, 

зернофуражний, харчовий, овочевий, біосировинний. Для конкретного 

напряму обов’язково необхідно конкретизувати основні, найбільш важливі, 

завдання і такі, що піддаються вирішенню на даному етапі, враховуючи 

взаємозв’язок ознак, які селектуються.  

Регіональні завдання зумовлені специфікою ґрунтово-кліматичних 

умов (тривалість безморозного періоду, терміни та інтенсивність дії 

негативних факторів, різні типи посух), рівнем інтенсифікації землеробства, 

комплексом шкідливих організмів. Все це вносить свої особливості в 

специфіку зональних проблем селекції і шляхи їх вирішення. Тому для 
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кожної зони необхідно розробити модель конкретного екотипу, яка містила 

основні показники та параметри сорту.  

До специфічних завдань відносимо ті, що ставляться до сортів певного 

напряму використання. Сорти харчового напряму використання повинні мати 

крупне насіння (маса 1000 насінин – 200 г і більше), високу вирівняність (85–

90 %), жовтий колір насіннєвої оболонки та рубчика. Суттєве значення в 

селекції харчових сортів мають кулінарні якості насіння: швидкість 

набухання, розм’якшення насіння в процесі волого-теплової обробки, смак, 

запах. У процесі виведення харчових сортів – із метою поліпшення поживної 

цінності їх насіння – необхідно контролювати вміст антипоживних речовин 

(трипсин, лектини, ліпоксигеназа та ін.), а також оптимізувати вміст білка і 

покращити його якість. Так, поживна цінність насіння сої залежить не тільки 

від вмісту білка і його амінокислотного складу, а й від наявності речовин, що 

погіршують його перетравлюваність.  

Вимоги до якості насіння сортів фуражного напряму використання 

менш жорсткі. Такі сорти можуть мати насіння будь-якої крупності, перевага 

надається дрібнонасінним, тому, що це дозволяє витрачати меншу кількість 

посівного матеріалу. Забарвлення, форма, кулінарні якості насіння не мають 

значення. Кормові сорти сої повинні мати високий вміст білка та дефіцитних 

для сої амінокислот (лізин, триптофан, метіонін). Доцільно виводити кормові 

сорти сої з кольоровою насіннєвою оболонкою (чорною, зеленою, 

коричневою, строкатою), що вказуватиме на їх цільове призначення. Сорти 

укісного напряму використання повинні мати гарну облистяність, швидко 

накопичувати значну кількість вегетативної маси з вмістом білка понад 20 %, 

збалансованого по амінокислотах, вітамінах, мати тонке і довго негрубіюче 

стебло, високу облистяність та низький вміст клітковини, а також бути 

стійкими до затінення, вилягання і мати високу насіннєву продуктивність.  

Головні вимоги до овочевої сої: зелений колір бобу, сіра слабка 

опушеність, насіння – темно-зелене, без дефектів; довжина й ширина бобу – 
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більше 5,0 і 1,4 см відповідно; соя повинна мати солодкий присмак (більше 

10% сахарози). Маса 100 сухих зерен повинна бути більше 30 г.  

Для біосировинного багатоцільового промислового використання 

необхідно створювати сорти з урожайністю насіння 3,0–3,2 т/га, вмістом олії 

в насінні 23–25 %, вмістом гліцеридів пальмітинової кислоти до 15–20 %, 

гліцеридів олеїнової кислоти близько 30–35 % та гліцеридів лінолевої 

кислоти – близько 60–65 %.  

За результатами досліджень стосовно питань адаптивної селекції сої, 

виділені високопродуктивні лінії зі сприйнятою нормою реакції до 

лімітуючих факторів навколишнього середовища, створено нові 

високопродуктивні сорти. Новий гібридний матеріал, одержаний від 

схрещування джерел адаптивності, вивчається у різних ланках селекційного 

процесу в навчально-виробничому підрозділі з селекції та насінництва ПДАА 

МОН. Він характеризується бажаними ознаками та властивостями, що 

відповідають напрямам селекції сої. Із новоствореного гібридного матеріалу 

відселектовані лінії без опушення, частина з них передана у Інститут кормів 

у 2005 р. для створення сортів кормового напряму використання. Новий 

матеріал вирізняється підвищеним вмістом жиру – понад 24 %, високим 

вмістом білка (40–45 %), низьким вмістом інгібіторів трипсину, високою 

масою 1000 насінин (220–380 г), високим рівнем дегідратації під час 

достигання насіння, високою стійкістю проти підвищеної кислотності ґрунту 

(pН 5,5–5,0).  

 

3.2 Господарсько-цінні ознаки колекційних зразків сої різного 

еколого-географічного походження 

 

Для створення сортів, які б поєднували високу продуктивність та 

адаптивність, до селекційної роботи варто залучати широкий спектр 

вихідного матеріалу. Це уможливить комбінування в одному генотипі 

значної кількості генів, що позитивно впливатимуть на кількісні й якісні 
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показники сорту. Це, в першу чергу, культурні та дикі види рослин, які 

існують у природі, одержані в процесі гібридизації експериментальні лінії, 

мутанти та поліплоїди, що виникли спонтанно або індуковані шляхом 

використання різних видів радіації, хімічних сполук, температури та інших 

чинників [45, 46].  

Протягом 2002–2014 рр. продовжували досліджувати колекційні зразки 

сої, що надавав НЦГРРУ, а також сучасні сорти наукових установ НААНУ та 

форми, отримані автором упродовж селекційної практики, з метою вивчення 

та виділення джерел основних біологічних та господарсько-цінних ознак й 

подальшого їх використання в селекційному процесі (рис. 3.1).  

За тривалістю вегетаційного періоду, згідно міжнародної класифікації 

ФАО, сорти розподіляють на 13 груп: від ультраскоростиглих до дуже 

пізньостиглих. В Україні, використовують 9 груп стиглості сої [157]:  

1 – дуже скоростиглі (< 90 діб);  

2 – скоростиглі (91–100 діб);  

3 – ранньостиглі (101–110 діб) 

4 – середньоранньостиглі (111–120 діб);  

5 – середньостиглі (121–130 діб);  

6 – середньопізньостиглі (131–140 діб);  

7 – пізньостиглі (141–150 діб);  

8 – від пізньостиглих до дуже пізньостиглих (151–160 діб);  

9 – дуже пізньостиглі (> 160 діб). 

За роки дослідження колекції чітко визначилася диференціація сортів 

за строками їх дозрівання.  

Так, дуже скоростиглими (вегетаційний період до 90 діб) були – 

Bravalla, Fiskeby 840- 5-3 (Швеція); Чернятка (Україна);  

Скоростигла група з тривалістю вегетаційного періоду 91–100 діб: 

Аннушка, Юг-30, Діона, Харківська скоростигла, Антрацит, Устя, Легенда  
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Рис. 3.1 Загальний вигляд колекційних зразків, перспективних 

ліній та сортів на селекційних ділянках: А і Б – колекційні зразки; В і Г –

перспективні лінії; Д – ділянки сортів 
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(Україна); Сєвєрянка 4, Соєр 2-95, Єсенія (Росія); ОАС Vision, Maple Presto 

(Канада); Бельці 3/86 (Молдова).  

Ранньостигла група з тривалістю вегетаційного періоду 101-110 діб: 

Медея, Романтика, Краса Поділля, Білосніжка, Ворскла, Харківська 

зернокормова, Чорнобура, Київська 98, Прикарпатська 1, Аметист, Алмаз, 

Адамос, Александрит, Авантюрин, Аквамарин, Терезинська 24, Вільшанка 

(Україна), Рассвєт, Кобра, Пєрвєнєц, Восход, Ласточка (Росія), Maple arrow 

(Канада).  

До групи середньоранньостиглих (111–120 діб) віднесені: Кивін, Мрія, 

Артеміда, Агат, Вінні, Вежа, Красноградська 86, Фортуна, Поема, Хвиля, 

Мрія, Подільська 1, Київська 27, Подільська 216, Золотиста, Сонячна, Либідь, 

Прикарпатська 96, Юг-40, Аркадія Одеська, Анатоліївка, Знахідка, Фея, 

Васильківська, Альтаїр, Чернівецька 8, Горизонт (Україна).  

До середньостиглих (121–130 діб) віднесені: Чернівецька 8, Деймос, 

Іванка, Чернівецька 9, Маша, Подолянка, Галина, Полтава, Фаетон, Феміда, 

Херсонська 908, Одеська150, Донька, Успіх, Фарватер, Берегиня (Україна), 

Равніца, Бояна, Луна, Лена, Протеїнка (Сербія), ВНИИМК 9186 (Росія), 

Hardin, Hobbit (США).  

Коливання ознаки «кількість насінин із рослини» в умовах 2003–

2004 рр. відмічено у сортів Чернятка, Аметист, Васильківська, Харківська 

зернокормова, Харківська 35. Високу й стабільну продуктивність мали сорти 

Аметист, Романтика, Харківська зернокормова.  

Найвищий вміст білка за роками досліджень спостерігали у сортів 

Устя, Васильківська, Берегиня, Харківська зернокормова (37–39%). 

Стабільно високий вміст олії (понад 22 %) мали сорти Київська 27, Юг-30, 

Агат, Чернятка, Артеміда, Іванка.  

В процесі оцінювання виявлено, що сорти Медея, Феміда, Харківська 

35 були нестійкими проти вилягання. Найбільш придатними для 

вирощування в лівобережному Лісостепу України за комплексом прояву 



108 

 

господарсько-цінних ознак і властивостей визначено сорти Аметист, 

Романтика, Агат.  

У результаті багаторічної селекційної практики вихідний матеріал 

створювали методами добору, внутрівидової, зокрема, міжсортової, 

гібридизації. Підбір батьківських форм для гібридизації здійснювали за 

еколого-географічним принципом, на основі відмінностей показників 

продуктивності та якості насіння.  

Останнім часом, відбуваються певні зміни і в селекційному процесі. 

Існуючі нині вітчизняні сорти сої характеризуються новітньою 

архітектонікою рослин. За оптимальної густоти рослин вони прямостоячі, 

слабко гілкуються, мають потовщене стебло, характерне трійчасте листя, 

насіння середнього розміру, високе кріплення бобів нижнього ярусу, 

підвищені якісні показники насіння. Так, у гібридизацію були залучені сорти: 

Аметист, Краса Поділля, Білосніжка, Альтаїр, Бельці 3, Fiskebi 840-5-3, 

Bravalla, Красноградська 86, Алмаз, Антрацит, Мяо-Ян-Доу, Агат, Юг-30, 

Кобра, Романтика, Аквамарин.  

 

3.3 Екологічна стабільність та пластичність сортів сої під впливом 

погодних умов регіону досліджень 

 

Екологічна стабільність і пластичність сортів сої в сучасних 

технологіях її вирощування набуває першочергового значення [5, 432].  

Інтенсивним сортом є Алмаз, який упродовж трирічних випробувань за 

врожайністю переважав інші сорти, формуючи урожайність, відповідно, 2,66; 

2,72 і 2,93 т/га. Цей же сорт був і найбільш пластичний, тому, що в роки 

випробувань мав найвищу середню врожайністю (2,77 т/га). Найбільш 

наближалися до Алмазу сорти Антрацит і Аметист із середньою врожайністю 

2,58 і 2,39 т/га, відповідно. Найнижча – у сорту Білосніжка – 2,05 т/га (табл. 

3.2).  

Стабільними за врожайністю також були сорти Білосніжка, Діона і 
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Сузір’я; за роки досліджень різниця між максимальною та мінімальною 

врожайністю у них була найменшою, відповідно, 0,04; 0,15 і 0,18 т/га. У цих 

же сортів було й найменшим стандартне відхилення від середньої 

врожайності, відповідно 0,02; 0,08 і 0,10 т/га.  

Коефіцієнти регресії дали можливість оцінити екологічну пластичність 

сортів сої (рис. 3.2). Величина цього коефіцієнта в різноманітних умовах 

характеризує загальну тенденцію зміни врожаю кожного сорту. Якщо 

коефіцієнт регресії наближений до 1 (bi  1,0), то зазвичай, сорти такого типу 

вважаються пластичними за наявності комплексу несприятливих умов.  

 

Таблиця 3.2 

Урожайність сортів сої залежно від впливу погодних умов регіону 

досліджень, т/га 

Сорт 

Рік 

 

 

S max min 

R = 

max - 

min 
2009 2010 2011 

Аннушка 2,00 2,36 2,36 2,24 0,21 2,36 2,00 0,36 

Легенда 1,98 1,92 2,41 2,10 0,27 2,41 1,92 0,49 

Діона 2,07 2,22 2,21 2,17 0,08 2,22 2,07 0,15 

Ворскла 2,34 2,29 2,09 2,24 0,13 2,34 2,09 0,25 

Алмаз 2,66 2,72 2,93 2,77 0,14 2,93 2,66 0,27 

Аметист 2,26 2,38 2,53 2,39 0,14 2,53 2,26 0,27 

Антрацит 2,35 2,67 2,71 2,58 0,20 2,71 2,35 0,36 

Білосніжка 2,06 2,02 2,06 2,05 0,02 2,06 2,02 0,04 

Романтика 2,05 2,25 2,40 2,23 0,18 2,40 2,05 0,35 

Київська 98 2,15 2,11 2,43 2,23 0,17 2,43 2,11 0,32 

Сузір’я 2,39 2,21 2,38 2,33 0,10 2,39 2,21 0,18 

НІР05 0,17 0,20 0,21      

 

Тому з досліджуваних сортів сої пластичними є Діона, Романтика, 

Київська 98, Ворскла, Аннушка і Сузір’я; а високопластичними виявилися сорти 

x
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Аметист, Антрацит і Алмаз.  

Ступінь стабільності врожайності характеризується показником 

відхилення від загальної дисперсії: чим більший від’ємний показник 

відхилення від загальної дисперсії, тим вищу стабільність врожайності має 

сорт.  

Сорти з відхиленнями від регресії, що наближені до нуля, є 

пластичними. Ті, що з позитивним знаком, істотно віддалені від нуля, є 

високопластичними. Стабільність і пластичність сортів сої залежно від 

екологічних умов регіону вирощування наведено на рис. 3.3.  

 

Рис. 3.2 Оцінка сортів сої за коефіцієнтом Еберхарта і Рассела,  

2009–2011 рр.  

 

Ступінь стабільності врожайності характеризується показником 

відхилення від загальної дисперсії: чим більше негативний показник 

відхилення, тим сорт має максимальну стабільність урожайності (Білосніжка, 

Легенда, Діона); за наближенням до нуля – пластичні (Романтика, Київська 

98, Ворскла, Аннушка, Сузір’я).  

Висока позитивна ступінь відхилення від загальної дисперсії 
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встановлена у сортів Аметист, Антрацит, Алмаз – високопластичні.  

 

Рис. 3.3 Ступінь стабільності врожайності сортів сої за показником 

відхилення від загальної дисперсії в різних екологічних умовах 

регіону вирощування, 2009–2011 рр.  

 

Екологічне оцінювання сортів сої проведено в 6 провінціях (кліматичне 

районування в межах ґрунтово-кліматичних зон України: Provinces in Ukraine 

(map) [Electronic  sourse]: // access: https://www.bagazhznaniy.ru/obrazovanie 

) за наступними статистичними показниками: /zapadnoukrainskaya-provinciya

середня врожайність, дисперсія та стандартне відхилення від середньої 

арифметичної; максимальне, мінімальне значення та розмах коливання 

врожайності, похибка середньої арифметичної; визначення гомеостатичності 

та коефіцієнта агрономічної стабільності сортів (табл. 3.3).  

Порівняно з середньою врожайністю у досліді (2,47 т/га), кращими 

сортами екологічного сортовипробування сої були: Алмаз і Діона : 2,73 і 2,50 

т/га, відповідно. Близьким до них був сорт Юг-30 – 2,44 т/га.  

Серед досліджуваних регіонів найбільш сприятливими для 

вирощування нових сортів сої були Вінницький ДЕЦ, Первомайська і 

Костянтинівська ДСДС; порівняно з середньою врожайністю в досліді 

середні прирости в них становили, відповідно, 1,06, 0,10 і 0,01 т/га.  

https://www.bagazhznaniy.ru/obrazovanie%20/zapadnoukrainskaya-provinciya
https://www.bagazhznaniy.ru/obrazovanie%20/zapadnoukrainskaya-provinciya
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Таблиця 3.3 

Урожайність сортів сої (т/га) за результатами державного 

сортовипробування України, 2005 р. 

Державна  

сортовипробувальна станція 

Сорти сої 

С
ер

ед
н

є 

Р
із

н
и

ц
я 

 

Н
ІР

0
5
 

Ю
г-

3
0
 

А
л
м

аз
 

Д
іо

н
а 

А
н

ж
ел

ік
а 

Вінницький ДЕЦ 3,59 3,84 3,62 3,05 3,53 1,06* 0,05 

Первомайська ДСДС 2,56 3,02 2,84 1,85 2,57 0,10* 0,02 

Костянтинівська ДСДС 2,38 2,82 2,3 2,41 2,48 0,01* 0,02 

Золотоніська ДСДС 1,77 2,18 2,03 1,87 1,96 -0,51 0,03 

Вовчанська ДСДС 2,26 2,31 2,04 2,18 2,20 -0,27 0,11 

Дніпропетровський ДЕЦ 2,10 2,22 2,19 1,84 2,09 -0,38 0,09 

Середнє 2,44 2,73 2,50 2,20 2,47   

Стандартне відхилення 0,62 0,64 0,62 0,47    

Max – максимальна врожайність 3,59 3,84 3,62 3,05    

Min – мінімальна врожайність 1,77 2,18 2,03 1,84    

R - розмах коливання врожайності 1,82 1,66 1,59 1,21    

похибка середньої арифметичної 0,25 0,26 0,25 0,19    

Vе,%  – коефіцієнт варіації 2,55 2,35 2,49 2,16    

Hom – гомеостатичність 0,10 0,12 0,10 0,10    

As – коефіцієнт агрономічної 

стабільності 
97,45 97,65 97,51 97,84 

  

 

Примітка: * Р, % – рівень значущості менше 5%  

За розмахом варіації (різницею між максимальною та мінімальною 

врожайністю) зроблено висновок про ступінь стабільності сорту до впливу 

різних екологічних умов регіонів : чим цей показник нижчий, тим сорт 

стабільніший. За цим показником сорти розподілялися в такій послідовності : 

Анжеліка, Юг-30, Діона і Алмаз.  

Похибку середньої арифметичної використовують для характеристики 

середньої арифметичної на п’ятивідсотковому рівні значущості (x ± t05sx) – 

чим менші коливання в межах середньої, тим більш достовірний результат. 

За похибкою середньої арифметичної сорти сої розподілилися в 

послідовності, аналогічній розмаху варіації, – Анжеліка, Юг-30, Діона і 

Алмаз.  

Екологічний коефіцієнт варіації характеризує ступінь мінливості 

середньої арифметичної (близько 10 % – низька строкатість, 10–20 – середня 
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і >20 – висока); усі досліджувані сорти сої вкладаються в групу з низьким 

ступенем мінливості – близько 10 %.  

Гомеостатичність характеризує селекційну цінність генотипу сорту: 

чим цей показник вищий, тим вище оцінюється сорт за придатністю до 

залучення до наступної селекційної роботи. За гомеостатичністю 

досліджувані сорти розподілилися так: найбільш цінним є сорт Алмаз, 

рівноцінними – Анжеліка, Юг-30 і Діона.  

Коефіцієнт агрономічної стабільності характеризує господарську 

цінність сорту; за ним найбільш цінними для виробництва є сорти, у яких 

коефіцієнт стабільності перевищує 70 %. Такому рівню відповідають усі 

сорти сої. В межах досліджуваної групи вони мають наступну послідовність 

– Анжеліка, Алмаз, Діона і Юг-30.  

Оцінка специфічної значущості сорту, яку обумовлюють як генетичний 

(Еі) потенціал сорту, так і стабільність його реалізації (Ri), дають змогу 

виявити значення кожного з них і дати комплексну оцінку за рівнем 

врожайності зерна, низки показників технологічної якості та стійкості до 

хвороб.  

Зразок розрахунків специфічної значущості сорту за врожайністю зерна 

надано у табл. 3.4. Порівняння Еі і Ri  проводять за відношенням до 

середнього значення у досліді екологічного сортовипробування, яке для Еі = 

0, а Ri = 1.  

Критерій Кохрана використовують для порівняння незалежних 

нормально розподілених вибіркових сукупностей рівних обсягів  

(N = const si
2
). Вибіркові дисперсії різняться істотно, якщо критерій Кохрана 

Gфакт < G05, що знаходиться за ступенями волі r i N-1. За розрахунками 

Gфакт. < G05  (0,28 < 0,51), тобто, вибіркові дисперсії суттєво відрізняються. 

Чим нижче ранг випробовуваного сорту порівняно зі сортом-стандартом, тим 

він має вищу господарську цінність.  

За врожайністю зерна за генотиповим ефектом більшість сортів, які 

досліджували, за винятком Анжеліки, належать до другого рангу.  
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Таблиця 3.4 

Оцінка специфічної значущості сорту за врожайністю зерна (т/га), 2005 р.  

Сорт сої, 

№№ 

Пункт випробувань, r 

  

Ei Ri βi
2
 

В
ін

н
и

ц
ь
к
и

й
 Д

Е
Ц

 

П
ер

ао
м

ай
сь

к
а 

Д
С

Д
С

 

К
о
ст

я
н

ти
н

ів
сь

к
а 

Д
С

Д
С

 

З
о
л
о
то

н
іс

ь
к
а 

Д
С

Д
С

 

В
о
в
ч
ан

сь
к
а 

Д
С

Д
С

 

Д
н

іп
р
о
п

ет
р
о
в
сь

к
и

й
 

Д
Е

Ц
 

Юг-30 3,59 2,56 2,4 1,77 2,26 2,1 14,7 2,4 -0,03 1,09 0,04 

Алмаз 3,84 3,02 2,8 2,18 2,31 2,2 16,4 2,7 0,26 1,12 0,06 

Діона 3,62 2,84 2,3 2,03 2,04 2,2 15,0 2,5 0,03 1,06 0,14 

Анжеліка 3,05 1,85 2,4 1,87 2,18 1,8 13,2 2,2 -0,27 0,73 0,27 

 
10,3 9,90 7,90 8,80 8,40 10,3 59,3  

 

 

 
0,51 

 2,60 2,50 2,00 2,20 2,10 2,60 2,5 Gфакт. =  0,41 

 

 
0,10 0,01 -0,51 -0,27 -0,38 0,1 

G05 за ст. волі 3 і 6 0,71 

N = 4 r = 6        

 

За пластичністю всі сорти відносяться до другого рангу. За сумою 

рангів кращими були Алмаз, Діона і Юг-30 (по 4); у Анжеліки загальний ранг 

– 5.  

За масою 1000 насінин сорти відрізнялися лише за генотиповим 

ефектом: переваги за рангами мали сорти Анжеліка – ранг 1, Алмаз і Діона – 

ранг 2 і Ю-30 – ранг 3. За пластичністю всі сорти відносяться до другого 

рангу. У такій же послідовності розподілялися сорти й за сумою рангів.  

За вологістю насіння всі сорти як за генотиповим ефектом, так і за 

пластичністю та загальною сумою рангів належали до однієї групи. За 

тривалістю вегетаційного періоду за генотиповим ефектом до першого рангу 

відноситься сорт Анжеліка, інші – до другого; за адаптивністю – суттєвих 

різниць між сортами не виявлено. Усі сорти за генотиповим ефектом, 
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пластичністю і загальною сумою рангів (висота рослин, висота прикріплення 

нижніх бобів) належали до однієї групи – загальний ранг 4. За стійкістю до 

вилягання сорт сої Алмаз був кращим: за екологічною пластичністю він мав 

ранг 1 і генотиповим ефектом – 2; за загальною сумою рангів (3) йому 

належало перше місце, далі йшли Анжеліка (4), Діона і Юг-30 (5).  

За стійкістю до осипання та посухи за показником ступінь пластичності 

перший ранг мав Алмаз, другий – Анжеліка, Діона і Юг-30 – третій; у такій 

же послідовності сорти розподілялися і за сумою рангів. Аналогічно 

розподілялися сорти й за сумою рангів.  

За стійкістю до аскохітозу і септоріозу кращим був сорт Алмаз, який за 

генотиповим ефектом, пластичністю і загальною сумою рангів він 

характеризується показниками, відповідно, 1, 1 і 2. За стійкістю до 

пероноспорозу досліджувані сорти практично не відрізнялися і мали 

загальний ранг 4.  

За сумою рангів за генотиповим ефектом сорти сої розділялися: 

першим був сорт Алмаз (22), далі йшли Анжеліка, Діона і Юг-30 (відповідно, 

24, 26 і 27). За сумою рангів екологічної пластичності сорти сої розділялися в 

такий спосіб: першим був сорт Алмаз (19), далі йшли Анжеліка (25), Діона і 

Юг-30 (відповідно, 26 і 27). За сумою рангів обох ефектів перше місце 

посідає сорт Алмаз (41), друге – Анжеліка (49), третє – Діона (53) і четверте 

Юг-30 (54).  

 

3.4 Неопушені форми сої та їх використання в селекційному процесі 

 

Цінною складовою генетичних ресурсів є сорти і форми, що 

створюються у процесі селекції та наукових експериментів за 

безпосереднього використання Національного генного банку рослин [433]. 

На базі таких зразків створюються нові сорти, які, у свою чергу, самі є 

генофондом, на яких базується майбутній прогрес селекції культури. У 

процесі селекції та поширення в нові райони вирощування значно 
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розширився діапазон спадкової мінливості сої, виникли нові центри її 

різноманіття, тобто еволюція культури продовжується.  

У генофонді сої наявні унікальні колекційні зразки з нетиповим 

розвитком: п´ятилисточкові, зі стрічкоподібним стеблом (фасційовані) та 

неопушені [434, 435]. У колекції НЦГРРУ є зразок сої Кобра № UD0200651, 

особливістю якого є відсутність опушення на всіх частинах рослини, а також 

чорне забарвлення насіннєвої оболонки. Рослини зразка мають низьку 

насіннєву продуктивність і високий ступінь розтріскування бобів.  

У результаті гібридизації Кобри (рис. 3.4) з кращими лініями 

вітчизняної селекції, які мають комплекс господарських ознак і властивостей 

(високу врожайність, крупне жовте насіння, боби яких не розтріскуються під 

час достигання) отримали унікальні неопушені форми, які відрізняються 

кольором насіннєвої оболонки (рис. 3.5), тривалістю вегетаційного періоду, 

біохімічним складом насіння та зеленої маси.  

  

А Б 

Рис. 3.4 Вигляд рослин сої без опушення: А – рослина сої Кобра,  

Б – рослини сої сорту–стандарту (Юг-30), Анаконда, а також 

вихідної форми (сорт Кобра), 2009–2010 рр.  
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У таблиці 3.5 подано кількісну оцінку господарських ознак зразка 

Анаконда у порівнянні із материнською формою Кобра та національним 

стандартом Юг-30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5 Зразки насіння новостворених неопушених ліній сої, 2009 р.  

 

Так, зразок Анаконда за тривалістю вегетаційного періоду належить до 

групи скоростиглих (91–100 діб), а Кобра – до групи ранньостиглих (101–110 

діб) [157, 434, 436].  

Частина ліній у 2005 р. передана в Інститут кормів УААН. Так, лінія 

Анаконда (Кобра × Аметист) перевищувала стандарт Юг-30 за показниками 

господарської придатності. Зразок Анаконда – більш високий, мав 3–4 гілки, 

значно більшу кількість бобів, продуктивних вузлів, насінин з рослини. 

Висота прикріплення нижнього бобу та урожайність у Анаконди вища, а маса 

1000 насінин менша, ніж у вихідної форми та стандарту.  

Колір насіння, отриманих неопушених ліній, був різноманітним: 

чорний, чорно-коричневий, коричневий, рудий, оливковий, оливково-

коричневий, жовто-чорний, жовто-рудий, жовтий (рис. 3.5).  
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Таблиця 3.5 

Кількісна оцінка господарських ознак нової лінії сої Анаконда, 

2009–2010 рр. 

Господарсько-цінна ознака 

Рівень вираження ознак 

Юг-30, st. Анаконда 

Кобра, 

вихідна 

форма 

п
о
к
аз

н
и

к
 

±
 д

о
 л

ін
ії

 

А
н

ак
о
н

д
а 

Н
ео

п
у
ш

ен
а

л
ін

ія
 

п
о
к
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н
и

к
 

±
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о
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ії

 

А
н

ак
о
н

д
а 

Вегетаційний період, діб  95 -5 100 105 +5 

Висота рослини, см 85 +5 80 70 -10 

Прикріплення нижнього бобу, см 10 -2 12 8 -4 

Кількість бобів на рослині, шт. 40 -15 55 32 -18 

Маса насіння з рослини, г 14 -4 18 9 -9 

Маса 1000 насіння, г 185 +20 165 170 +5 

Урожайність, т/га 2,1 -0,3 2,4 1,0 -1,4 

 

Форма насіння куляста, округло-випукла, овальна, овально-видовжена, 

овально-плоска. Розмір насіння від малого до дуже великого (6-12 мм і 

більше). Пігментація насіннєвої оболонки досить мінлива: мілкокрапчаста, 

крупнокрапчаста, крупноплямиста, суцільна. Форма, величина та колір 

рубчика також різноманітні. Неопушені частини таких рослин відрізняються 

повною відсутністю волосків (рис. 3.6). Опушення відсутнє на всіх частинах 

рослини: бобах, стеблі, листі.  

Повний агрохімічний аналіз (табл. 3.6) насіння Анаконда в порівнянні з 

національними стандартами, показав, що у її насінні міститься більше 

протеїну ніж у сортів Аннушка, Устя, Юг-30, вміст жиру у насінні Анаконди 

вищий ніж у вихідної форми.  

Усі зразки, що підлягали аналізу, мали середньо-високий та високий 

вміст олії. Вміст лінолевої кислоти в олії новоствореної форми Анаконди та 

вихідної форми Кобра (до стандарту Юг-30) середній.  
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Рис. 3.6 Неопушені частини рослин нових ліній: А – неопушені боби, Б – 

опушені боби, В – квіти на неопушених рослинах, Г – неопушені листя 

 

Вміст олеїнової кислоти в олії Анаконди та Кобри достовірно вищий, 

ніж у національних стандартів. Таким чином, новостворена неопушена лінія 
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Анаконда за основними показниками господарської придатності переважала 

національні стандарти Аннушка та Юг-30, Устя [434, 436, 437].  

Таблиця 3.6 

Хімічний склад насіння сої у абсолютно сухій речовині, %  

(середнє за 2009–2010 рр.) 

Сорт, сорт (st.), 

зразок 
Білок Жир Клітковина Зола 

Безазотисті 

екстрактивні 

речовини 

Адамос – сорт 32,38 22,18 6,91 5,96 32,57 

Алмаз – сорт 33,61 22,54 7,77 5,97 30,11 

Аметист – сорт 30,58 23,31 7,98 6,20 31,93 

Анаконда – лінія 36,83 21,25 7,01 5,60 29,31 

Аннушка, st. 29,57 24,27 8,42 6,47 31,25 

Антрацит – сорт 35,71 25,52 6,92 5,48 26,37 

Кобра – вихідна форма 33,78 20,68 8,37 6,34 30,83 

Устя, st. 35,63 21,92 8,84 6,15 27,46 

Юг-30, st. 32,05 23,12 8,46 6,07 30,30 

НІР05 0,61 1,13 0,13 0,12 0,37 

 

3.5 Розробка моделі овочевого сорту сої 

 

Основна причина збільшення виробництва сої полягає у високій 

харчовій та кормовій цінності компонентів її насіння – білка та олії. Насіння 

сої містить фізіологічно повноцінний для людини білок (у 1,5–2 рази більше, 

ніж у м’ясі і в 3–4 рази більше, ніж у пшениці, просі, ячмені, кукурудзі). 

Білок сої є подібним до білків тваринного походження, оскільки містить всі 

незамінні амінокислоти, легко засвоюється. Насіння сої містить і жири. У сої 

міститься понад 20 % вуглеводів, чимало мінеральних речовин (фосфор, 

калій, кальцій, залізо, кобальт, мідь, йод та ін.). Соя вважається єдиним 

природним джерелом лецитину, містить фосфатиди, пектин, а також значний 

набір вітамінів: В1, В2, В3, В6, D2, Е, Р1, РР, С, К, U, провітамін А [10, 25, 51].  

Використання насіння сої для кормових, харчових і технічних цілей 

потребує специфічних селекційних шляхів для створення сучасних сортів із 

відмінною якістю. Основна маса сортів сої характеризується підвищеним 
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рівнем олії та білка. Для виготовлення соєвих харчових продуктів (молоко, 

концентрати) необхідна високобілкова продукція з вмістом білка 42–50 % та 

жиру – 22–26 %.  

Вихідний матеріал без опушення відповідає специфічним вимогам 

моделі овочевого сорту так як має: 

– широкий спектр кольору насіннєвої оболонки (бажано – темно-зелений);  

– високі смакові якості запах, текстуру, насіння;  

– опушення слабке або відсутнє; 

– кількість насінин у бобі – більше 2-х, насіння без дефектів;  

– вміст цукрози у насінні технічної стиглості (фаза розвитку R6–R7) повинно 

бути вище 10 %; 

– довжина бобу понад 4–5 см, а ширина – понад 1,2–1,4 см; 

– насіннєвий рубчик – світлий або сірий; 

– високий вміст білка (більше 40 %) та водорозчинних фракцій;  

– маса 1000 біологічно стиглих насінин – 200–300 г; 

– колір насіннєвої оболонки стиглого насіння – жовтий або зелений;  

– тривалість вегетаційного періоду (100–110 діб).  

Порівняно з овочевим горохом (Pisum sativum L.), овочева соя багатша 

на білок, жири (без холестерину), тіамін, рибофлавін, фолієву кислоту, 

ізофлавони та харчові волокна. Порівняно з зерновою, в овочевої сої 

активність інгібітора трипсину не така висока. Після кип’ятіння протягом 

пʼяти хвилин активність інгібіторів трипсину знижується на дві третини. 

Соєві ізофлавони, генистеїн, даідзеїн і, в меншій мірі, гліцитеїн та β-

глікозиди мають антиканцерогенну дію, знижуючи вірогідність виникнення 

раку.  

Новий вихідний матеріал сої без опушення, із широким кольоровим 

спектром насіннєвої оболонки, різниться за масою 1000 насінин (150–300 г), 

тривалістю вегетаційного періоду та біохімічним складом. Лінії вивчаються, 

оцінюються та аналізуються.  
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У державному Реєстрі сортів рослин придатних для поширення в 

Україні, відсутні сорти овочевої сої. У нас, поки що, це новий напрям 

використання цінної стратегічної культури світового землеробства. Тому цей 

інноваційний напрям в селекції сої є перспективним, а отриманий вихідний 

селекційний матеріал дає можливість створити сорти нового покоління [438].  

 

3.6 Особливості формування якості зерна та зеленої маси у 

неопушених ліній 

 

Соя – головна і, ймовірно, найперспективніша культура для 

використання її у кормовиробництві. Висока продуктивність, скоростиглість 

і різнобічне використання (борошно, зелений корм, жмих, шрот, сіно, силос, 

білкові концентрати, соєве молоко) підтверджує високі можливості у 

зміцненні кормової бази тваринництва [431–434, 439–442].  

Сорти, в яких відсутнє опушення, є цінним вихідним матеріалом для 

створення сортів кормового напряму використання [434]. Відсутність 

опушення контролює домінантний ген Р1 [443–446]. Сорти, без опушення, 

використовують як кормову культуру – на силос із кукурудзою та іншими 

високорослими злаковими культурами.  

Укісні сорти сої повинні бути високорослими (85–100 см) із 

незакінченим типом росту і підвищеним кріпленням гілок, стійкими проти 

затінення. Сорти сої на сіно і трав’яне борошно мають давати високий вихід 

сухих речовин і протеїну, мати тонкі, але невилягаючі стебла, добре 

гілкування, дрібні листки, боби і насіння. Силосні сорти сої повинні 

забезпечувати високий урожай зеленої маси за найбільшого виходу сухих 

речовин і зольних елементів, мати високий вміст протеїну в вегетативних 

органах і недозрілому насінні на пізніших фазах росту, підвищений вміст 

цукрів, давати смачний поживний силос; бути оптимально високорослими, 

листя повинно жовтіти і міцно триматися на рослині, рівномірно розміщені 

по ярусах боби, добре витримувати затінення в змішаних посівах з 
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кукурудзою. Стебло повинне бути товстіше й грубіше, ніж у сортів на сіно, 

стійким проти вилягання та обламування гілок [447].  

Зола має чимале значення для ефективного засвоєння поживних 

речовин кормів, сприяючи дії ферментів і гормонів. Так, перетравність і 

рівень засвоюваності всіх поживних речовин корму в організмі тварин є 

найвищими за вмістом у сухій речовині сирої золи – не менше 5–8 % [448] і 

не більше 12 % [449]. Клітковина необхідна всім травоїдним тваринам як 

фактор, що стимулює розвиток і моторну функцію травного тракту. Корми, 

що мають високий вміст клітковини, є менш поживними. Чим ближче фаза 

розвитку до дозрівання, тим більше накопичується клітковини й знижується 

перетравність корму [450, 451].  

Олія засвоюється організмом на 98 %. Із насичених жирних кислот у 

соєвій олії містяться: пальмітинова (7–10 %), стеаринова (25 %), бегенова (1–

 3% і більше), меристинова (0,1–0,3 %), лігноцеринова (0,1 %) та ін. Із 

ненасичених – олеїнова (22–35 %), лінолева (43–59 %), ліноленова (0,5–

12,5 %) [452].  

У результаті гібридизації нами отримані лінії та унікальні гібриди з 

оптимізованими показниками господарсько-цінних ознак і властивостей 

(висока врожайність, крупне жовте насіння, боби яких не розтріскуються при 

достиганні). Високоврожайні неопушені лінії відрізнялися різним кольором 

насіннєвої оболонки, тривалістю вегетаційного періоду, стійкістю проти 

хвороб, біохімічним складом насіння і зеленої маси. Частина новостворених 

неопушених ліній перевищували стандарт Юг-30 за урожайністю насіння на 

15–20 %, зеленої маси – на 20–25 %, були стійкими до фузаріозу, бактеріозу 

та осипанню – 9 балів, із вегетаційним періодом – 100–120 діб.  

Попередній аналіз насіння неопушених ліній засвідчив, що вони 

суттєво відрізняються від зареєстрованих і перспективних сортів вмістом 

білка, жиру, золи (рис. 3.7, рис. 3.8, рис. 3.9). Аналіз вмісту олії в насінні 

нових ліній та сортів показав досить високий її рівень.  
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Рис. 3.7 Вміст жиру в зразках і сортах сої, 2009–2010 рр.  

 

Повний агрохімічний аналіз проведено лабораторією моніторингу 

якості кормів та сировини Інституту кормів УААН (нині Інститут кормів та 

сільського господарства Поділля НААН). Згідно Широкого уніфікованого 

класифікатора роду Glycine max. (L.) Merr. вміст жиру в сухій речовині 

менше 18% – низький, середній – 18,1–22,0%, високий – 22,1–26,0%, дуже 

високий – більше 26% [413]. Із літературних джерел відомо, що вміст жиру в 

зерні сучасних сортів сої становить у середньому, 19–21 %.  

Результати випробувань показали, що в наших зразках їх вміст 

коливався в межах 21,38–25,83 %. Мінімальний вміст жиру спостерігали у 

зразка Кобра – 20,88 %. У лінії 305 – 23,73 %, лінії 22 – 25,02% (неопушені). 

Високим вмістом жиру характеризувалися сорти Алмаз і Антрацит – 24,08–

25,83 %. Взагалі, дані проведених аналізів на вміст жиру в насінні сої 

ілюструють стабільно високі показники.  

Також визначали вміст клітковини і золи (рис. 3.8). Аналіз показників 

хімічного складу дав можливість встановити, що неопушені лінії № 1 

(Аметист × Кобра), № 2 (Алмаз × Кобра), № 3 (Адамос × Анаконда), № 8 

(Антрацит × Анаконда), № 9 (Алмаз × Анаконда) не відрізняються від сортів-
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стандартів (Устя, Юг-30, Аннушка), а в окремих випадках значно їх 

перевищують.  

 

Рис. 3.8 Хімічний склад насіння сортів сої та неопушених ліній 

(клітковина, зола, %) Полтавської селекції в абсолютно сухій  

речовині (2009–2012 рр.) 

Примітка: лінії № 1 (Аметист × Кобра), № 2 (Алмаз × Кобра),  

№ 3 (Адамос × Анаконда), № 8 (Антрацит × Анаконда),  

№ 9 (Алмаз × Анаконда) 

 

У сортів сої відбуваються значні варіації за кількістю білка, наявного в 

різних зразках і наборах амінокислот. Дані вчених свідчать про певні 

відмінності показників енергетичної цінності різних сортів [422, 434]: вміст 

протеїну в межах 33,2–38,0 %, клітковини – 4,1–6,0 %, золи – 4,2–5,0 %, жиру 

– 17,5–18,0 %.  

Водночас вміст протеїну в насінні ліній Анаконда, № 1 (Аметист × 

Кобра) і № 9 (Алмаз × Анаконда) знаходився на рівні 36–37 % (у сортах і 

стандартах – 29,0–35,7%). Досить високий вміст олії спостерігали в 

ліній  № 2 (Алмаз × Кобра), і № 3 (Адамос × Анаконда) – 25,8–25,9 %.  
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У лабораторії моніторингу якості кормів і сировини (2013–2014 рр.) 

Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААНУ проведено 

аналіз показників якості насіння перспективних ліній. Проаналізовано вміст 

протеїну, жиру, золи, клітковини, безазотистих екстрактивних речовин (БЕР) 

(рис. 3.9 і 3.10).  

 

Рис. 3.9 Хімічний склад (протеїн, жир, %) цінних ліній у абсолютно сухій 

речовині зеленої маси (дані лабораторії моніторингу якості кормів і 

сировини (2013–2014 рр.) ІК та СГ Поділля НААНУ) 

 

За класифікатором [411], вміст білка у зеленій масі всіх зразків 

знаходився в класі з досить низьким показником – близько 16 % (табл. 3.7). 

Вище 15 % мали зразки № 4 (Аквамарин × Анаконда), № 5 (Авантюрин × 

Анаконда), № 7 (Аметист × Анаконда), № 8 (Анаконда). Вкрай низький 

показник був у зразка № 1 (Аметист × Кобра). Вміст жиру знаходився у 

межах 2,1–5,3 %. Максимальний – спостерігали у зразків № 3 (Адамос × 

Анаконда) і № 7 (Аметист × Анаконда), відповідно 4,67 і 5,26 %. Дуже 

низький вміст відмічено у зразків № 4, № 5 і № 8 (2,1–2,9 %). У неопушеного 
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сорту Анаконда вміст протеїну був більшим, ніж у сортів–стандартів, а жиру 

– вищий, ніж у вихідної форми Кобра.  

 

Рис. 3.10 Хімічний склад безазотистих екстрактивних речовин (%) цінних 

ліній у абсолютно сухій речовині, 2013–2014 рр. (дані лабораторії 

моніторингу якості кормів і сировини ІК та СГ Поділля НААНУ) 

 

Таблиця 3.7 

Хімічний склад зеленої маси у цінних ліній в абсолютно сухій речовині (%),  

2013–2014 рр.  

Лінія Походження 
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р
о
те

їн
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№ 1 Аметист × Кобра 12,95 4,12 30,98 8,50 43,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2 (Юг-30×Fiskeby) × Кобра 13,32 3,19 30,36 8,17 44,96 

№ 3 Адамос × Анаконда 14,80 4,67 30,08 7,74 42,70 

№ 4 Аквамарин × Анаконда 15,74 2,93 31,03 7,01 43,29 

№ 5 Авантюрин × Анаконда 15,57 2,81 32,06 6,90 42,66 

№ 6 Александрит × Анаконда 14,83 4,40 31,35 9,04 40,39 

№ 7 Аметист × Анаконда 15,22 5,26 29,58 7,17 42,76 

№ 8 Анаконда 15,60 2,10 30,59 8,75 42,96 

варіювання 12,95–15,74 2,10–5,26 29,58–32,06 6,90–9,04 40,39–44,96 

НІР05 0,8 1,1 0,8 0,5 2,1 
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Вміст золи в зразках сої був у межах 6,9–9,0 %. Вище 8 % її було у 

зразках № 1 (Аметист × Кобра), № 2 ((Юг-30 × Fiskeby) × Кобра), № 6 

(Александрит × Анаконда), № 8 (Анаконда). Відмічено, що більше всього 

клітковини у зеленій масі (фаза наливу бобів), було у зразків № 4 (Аквамарин 

× Анаконда), № 5 (Авантюрин × Анаконда), № 6 (Александрит × Анаконда).  

Жирнокислотний склад олії сучасних сортів сої не відповідає вимогам 

повноцінного харчування [434, 452]. Високий вміст в олії гліцеридів 

насичених кислот (пальмітинової) підвищує ризик виникнення тромбозів і 

атеросклерозу [453], ліноленової – приводить до функціональних аномалій 

[454, 455]. Вирішити ці питання може наявність різноманітного вихідного 

матеріалу та нові селекційні цінні зразки. На рис. 3.11 представлені 

результати якісного складу жиру неопушених сортів Кобра та Анаконда.  

 

Рис. 3.11 Жирнокислотний склад олії в насінні сої різних сортів (2009 р.) 

 

В українських сортів вміст пальмітату становив 9,8–11,8 % (зниженим 

вмістом відрізнялися сорти Устя і Кобра), пальмітолеїну – 0,1–0,2 %, 

стеарину – 4,3–5,0 %, олеату – 23,5–35,0 % (підвищений вміст мали сорти 
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Адамос і Алмаз), линоляту – 44,2–50,5 %, ліноленату – 5,5–7,3 % 

(мінімальний вміст у сортів Адамос і Алмаз).  

Близько 50 неопушених ліній та сорт Анаконда оцінюються в різних 

ланках селекційного процесу (якісний склад насіння та зеленої маси 

неопушених рослин) з метою створення кормових сортів укісного та 

зернофуражного напрямів використання.  

 

Висновки до розділу 3 

1. Виділено для залучення у гібридизацію сорти різного еколого-

географічного походження: Аметист, Краса Поділля, Білосніжка, Альтаїр, 

Бельці 3, Fiskebi, Bravalla, Красноградська 86, Алмаз, Антрацит, Мяо-Ян-Доу, 

Агат, Юг-30, Кобра, Романтика, Аквамарин та ін., які за роки досліджень 

формували стабільно високу врожайність. 

2. Встановлено, що за результатами екологічної оцінки найбільш 

інтенсивним був сорт Алмаз. За роки спостережень цей сорт показав високу 

пластичність (середня врожайність – 2,77 т/га). За рангового оцінювання по 

сумі рангів генотипових і екологічних ефектів перше місце посів сорт Алмаз 

(41), друге – Анжеліка (49), третє – Діона (53) і четверте Юг-30 (54).  

3. Створено шляхом гібридизації новий вихідний матеріал без 

опушення. Нові селекційні лінії мають широкий спектр кольору насіннєвої 

оболонки, масу 1000 насінин – 110–230 г, різну тривалість вегетаційного 

періоду та біохімічний склад. Неопушені перспективні лінії № 2 ((Юг-30 × 

Fiskeby) × Кобра), № 3 (Адамос × Анаконда) і № 7 (Аметист × Анаконда) 

переважали за показниками господарської придатності національні стандарти 

і відповідали вимогам використання у кормовиробництві. Доведено, що 

новостворена неопушена лінія – Анаконда – перевищувала за основними 

показниками господарської придатності національні стандарти Аннушка, 

Юг-30, Устя.  

За матеріалами досліджень даного розділу автором опубліковано 

наукові праці: [5, 432, 434, 436–438].  
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РОЗДІЛ 4 

 

СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОДУКТИВНОСТІ СОЇ 

 

4.1 Генетична детермінація елементів структури врожаю сої й 

комбінаційна здатність компонентів гібридизації 

 

Селекційна робота, спрямована на підвищення урожайності, потребує 

оцінювання сортів, вибраних для гібридизації, за комбінаційною здатністю 

[456–462].  

У наших дослідах використовували двотестерний топкрос, який дав 

змогу оцінити як ЗКЗ-, так і СКЗ-ефекти п’яти досліджуваних сортів: Агат, 

Романтика, Краса Поділля, Мяо-ян-Доу та Альтаїр, які відрізняються рівнем 

прояву господарсько-цінних ознак і еколого-географічним походженням. 

Оцінювання здійснювали за такими ознаками: «висота рослин», «висота 

прикріплення нижнього бобу», «кількість гілок на рослині», «кількість 

продуктивних вузлів на головному стеблі», «кількість бобів на рослині», 

«кількість насінин на рослині» [456, 460].  

Висота рослин сої має важливе значення в селекційній роботі, тому що 

цей показник значною мірою характеризує придатність сорту до інтенсивних 

технологій.  

У наших дослідженнях для виявлення генетичної детермінації ознаки 

«висота рослин» застосовували двотестерний метод – топкрос, де 

материнською формою слугували сорти Агат, Романтика, Краса Поділля, 

Мяо-ян-Доу, Альтаїр і два сорти Аметист і Алмаз, які були тестерами 

(батьківською формою).  

Значення висоти рослин у міжсортових гібридів на фоні двох тестерів 

показали значну варіабельність ознаки (76-117 см) при 90 см у стандартного 

сорту Юг-30 (табл. 4.1). Високорослими були гібридні комбінації Агат × 

Алмаз (117 см) і Альтаїр × Аметист (109 см), які відхилялися від 
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середньопопуляційного значення, відповідно, на 21,9 см (23,0 %) і 13,9 см 

(або 14,6 %).  

Таблиця 4.1  

Висота рослин у міжсортових топкросних гібридних комбінаціях сої на 

фоні двох тестерів, 2005–2006 рр. 

Примітка: * Статистично достовірні відхилення на 5 %-му рівні значущості;  

** Від середнього значення ознаки всіх комбінацій 
 

Ці ж комбінації на 30,0 і 21,1% мали відхилення від стандарту Юг-30. 

Середньорослими були гібриди Краса Поділля × Алмаз (76 см) і Романтика × 

Алмаз (79 см). Вони були достовірно нижчими від середньої по гібридах на 

19 і 16 см, або, відповідно, на 20,1 і 16,9 %.  

Між цими гібридами виявлено достовірні відмінності, оскільки F 

фактичне  F теоретичне і становило 51,71 і 2,35. Значення НІР05 також 

свідчать про істотність відмінностей між ними (Додаток Б. 1). Зроблено 

дисперсійний аналіз комбінаційної здатності за відмінностями між 

гібридами. Цим аналізом встановлено, що варіації, пов’язані як із ЗКЗ сортів і 

ЗКЗ тестерів, так і їх взаємодією, були значущими; це вказує на те, що ця 

ознака генетично обумовлена різними діями та взаємодіями генів і що можна 

виділити кращі форми для її селекційного покращення.  

Гібридні 

комбінації 

Висота 

рослин,  

см 

Відхилення  
від середньої**  від стандарту 

см %  см %  

Агат × Аметист 102 6,909* 7,3 12,0* 13,3 

Агат × Алмаз 117 21,909* 23,0 27,0* 30,0 

Романтика × Аметист 83 -12,091* -12,7 -7,0* -7,8 

Романтика × Алмаз 79 -16,091* -16,9 -11,0* -12,2 

Краса Поділля ×  Аметист 104 8,909* 9,4 14,0* 15,6 

Краса Поділля × Алмаз 76 -19,091* -20,1 -14,0* -15,6 

Мяо-ян-Доу × Аметист 101 5,909* 6,2 11,0* 12,2 

Мяо-ян-Доу × Аметист 98 2,909 3,1 8,0* 8,9 

Альтаїр × Аметист 109 13,909* 14,6 19,0* 21,1 

Альтаїр × Алмаз 87 -8,091* -8,5 -3,0 -3,3 
Юг-30, st 90 -5,091* -5,4 0 0 
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На рис. 4.1 надано достовірні відмінності між гібридами (гібридні 

комбінації) з висоти рослин.  

 

Рис. 4.1 Висота рослин у топкросних гібридних комбінаціях в 

порівнянні з сортом Юг-30 (st), 2005–2006 рр.  

 

Порівняння показників висоти рослин із сортом-стандартом Юг-30 

дозволило встановити достовірне перевищення у наступних комбінацій: Агат 

× Аметист, Агат × Алмаз, Краса Поділля × Аметист, Мяо-ян-Доу × Аметист, 

Мяо- ян-Доу × Алмаз, Альтаїр × Аметист.  

Високі достовірні ефекти СКЗ, що обумовлюють найвищу висоту 

рослин, були у сортів Агат (+13,9) та Мяо-ян-Доу (+3,9). Від’ємними 

ефектами ЗКЗ характеризувалися сорти Романтика (-14,6) та Краса Поділля  

(-5,6) (табл. 4.2).  

Тестер Аметист мав достовірно високий ефект ЗКЗ (+4,20*), а тестер 

Алмаз – суттєво низький, це слід використовувати в селекції залежно від 

цілей.  
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Таблиця 4.2 

Комбінаційна здатність за висотою рослин сортів сої, 2005–2006 рр.  

Сорти Ефект ЗКЗ 

сортів 

Ефект СКЗ Константа (Варіанса) 

тестер 1 

Аметист 

тестер 2 

Алмаз 

СКЗ  

сортів 

ЗКЗ  

сортів 

Агат 13,90* -11,70* 11,70* 131,47 188,87 

Романтика -14,60* -2,20 2,20 -0,58 208,82 

Краса 

Поділля 

-5,60* 9,80* -9,80* 90,62 27,02 

Мяо-ян-Доу 3,90* -2,70 2,70 1,87 10,87 

Альтаїр 2,40 6,80* -6,80* 40,82 1,42 

Ефекти ЗКЗ тестерів 4,20* -4,20* середні варіанси 

Варіанси ЗКЗ тестерів 16,56 16,56 СКЗ сортів = 52,84 

Варіанси СКЗ тестерів 49,58 49,58 СКЗ тестерів = 49,58 

Примітка: * Ефекти достовірні на 5%-му рівні значущості 
 

Комбінація Агат × Алмаз успадкувала високе значення висоти рослин 

унаслідок високої адитивної дії материнської форми, незважаючи на низьке 

значення ефекту ЗКЗ (-4,20) батьківської форми. Ця комбінація мала також і 

високі ефекти неадитивної взаємодії генів (СКЗ = 11,7).  

У сорту Краса Поділля з тестером Алмаз ефект СКЗ був низьким  

(-9,8). Такі ж від’ємні статистично істотні ефекти були характерними для ЗКЗ 

обох батьківських форм, що й обумовило низькорослість цього гібрида.  

Аналіз генотипової структури мінливості показав, що адитивні ефекти 

генів досліджуваних сортів були більш значущими порівняно з тестерами. Їх 

внесок оцінювався, відповідно, у 54,7 і 10,5 %. Вклад неадитивної частки 

генотипової варіанси теж був високим і становив 34,8 % (рис. 4.2).  

Таким чином, на основі експериментальних даних встановлено, що у 

генотиповому контролі висоти рослин домінуючий вплив мали адитивні 

ефекти материнських форм (сортів) і неадитивні ефекти їх взаємодії з 

тестерами. Виділено сорти зі значущими ефектами адитивної взаємодії, що 

обумовлюють низькорослість (Романтика, Краса Поділля), і Мяо-Ян-Доу, 
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схрещування з якими обумовлює високорослість. Тому для покращення цієї 

ознаки їх необхідно залучати до гібридизації.  

 

 

Рис. 4.2 Структура генотипової мінливості ознаки «висота рослин» 

(%), 2005–2006 рр. 

 

Ознака «висота рослин» обумовлена сумісною (сумарною) дією 

адитивних і неадитивних ефектів генів.  

У селекції сої вагоме значення має вихідний матеріал, який є джерелом 

генів, що контролюють ознаки, необхідні для створення високотехнологічних 

сортів. 

У генетичних ресурсах наявні зразки української і зарубіжної селекції, 

що характеризуються селекційно-цінними ознаками для комплексної 

механізації вирощування в конкретних регіонах: висота прикріплення 

нижнього бобу, відсутність втрат від зламу бокових гілок, із бобами, що не 

розтріскуються.  

У наших дослідженнях генетичну обумовленість висоти прикріплення 

нижнього бобу вивчали за топкросними гібридами, отриманими на фоні двох 

тестерів: Аметист (тестер 1) і Алмаз (тестер 2). Середні значення цього 
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показника у топкросних гібридних комбінаціях п´яти сортів: Агат, 

Романтика, Краса Поділля, Мяо-ян-Доу та Альтаїр представлені у табл. 4.3.  

 

Таблиця 4.3 

Висота прикріплення нижнього бобу у топкросних гібридних  

комбінаціях сої (см), 2005–2006 рр.  

Топкросні 

гібридні комбінації 

Висота 

прикріплення 

нижнього 

бобу, см  

Відхилення  
від середньої** від стандарту 

см %  см %  

Агат × Аметист 6,0 -0,909 -13,2 -3,0* -33,3 

Агат × Алмаз 8,0 1,091 15,8 -1,0 -11,1 

Романтика × Аметист 6,0 -0,909 -13,2 -3,0* -33,3 

Романтика × Алмаз 5,0 -1,909* -27,6 -4,0* -44,4 

Краса Поділля ×  Аметист 8,0 1,091 15,8 -1,0 -11,1 

Краса Поділля ×  Алмаз 6,0 -0,909 -13,2 -3,0* -33,3 

Мяо-ян-Доу × Аметист 6,0 -0,909 -13,2 -3,0* -33,3 

Мяо-ян-Доу × Алмаз 6,0 -0,909 -13,2 -3,0* -33,3 

Альтаїр × Аметист 12,0 5,091* 73,7 3,0* 33,3 

Альтаїр × Алмаз 4,0 -2,909* -42,1 -5,0* -55,6 
Юг-30, st 9,0 2,091* 30,3 0,0 0,0 
НІР 05 2,0     

Примітка: * Статистично достовірні відхилення на 5 %-му рівні 

значущості; ** Від середнього значення ознаки всіх комбінацій 

 

Як показав аналіз даних, всі гібридні комбінації за цим показником, 

окрім гібрида Альтаїр × Аметист, мали нижчі значення порівняно зі 

стандартом Юг-30. До того ж для гібридів Агат × Аметист, Романтика × 

Аметист, Романтика × Алмаз, Краса Поділля × Алмаз, Мяо-ян-Доу × 

Аметист, Мяо-ян-Доу × Алмаз та Альтаїр × Алмаз ці відхилення були 

достовірними (рис. 4.3).  

Від середньопопуляційної досліджуваного набору відхилення у бік 

зменшення ознаки були значущими для двох комбінацій: Альтаїр × Алмаз і 

Романтика × Алмаз (додаток Б. 2).  
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Рис. 4.3 Висота рослин у топкросних гібридних комбінаціях в 

порівнянні з сортом Юг-30 (st), 2005–2006 рр.  

 

Достовірно вищим показником висоти прикріплення нижнього бобу 

характеризувалася комбінація Альтаїр × Аметист: до середньопопуляційної 

5,0 або 73,7 %, до стандарту – 3,0 або 33,3 %.  

Дещо вищі значення ознаки (+1,0) були у гібридів Агат × Алмаз і Краса 

Поділля × Аметист, проте вони були істотно недоведеними.  

Дисперсійний аналіз висоти прикріплення нижнього бобу показав, що 

між усіма досліджуваними гібридами існують відмінності: F факт. = 8,68  

F  теорет.  = 2,35.  

Дисперсійний аналіз комбінаційної здатності довів, що ці відмінності 

обумовлені різною генетичною цінністю батьківських форм: у ЗКЗ ліній F 

факт. =3,21  F теорет.=2,93, у ЗКЗ тестерів: F факт. = 13,67  F теорет. = 4,41 

та їх взаємодією: F факт.=11,98  F теорет. =2,93. Значущість генетичних 

варіанс дала змогу оцінити комбінаційну здатність досліджуваних сортів. Як 
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показали ефекти комбінаційної здатності (табл. 4.4), найбільш генетично 

цінним за ознакою «висота прикріплення нижнього бобу» виявився сорт 

Альтаїр (ефект ЗКЗ становив 1,30, при НІР05 =1,02.  

Таблиця 4.4  

Ефекти ЗКЗ і СКЗ сортів і тестерів сої за ознакою «висота прикріплення 

нижнього бобу», 2005–2006 рр.  

Сорти 
Ефект ЗКЗ 

сортів 

Ефект СКЗ Константа (Варіанса) 

Тестер 1 

Аметист 

Тестер 2 

Алмаз 
СКЗ сортів ЗКЗ сортів 

Агат 0,30 -1,90* 1,90* 2,72 -0,62 

Романтика -1,20* -0,40 0,40 -0,73 0,73 

Краса Поділля 0,30 0,10 -0,10 -0,88 -0,62 

Мяо-ян-Доу -0,70 -0,90 0,90 -0,08 -0,22 

Альтаїр 1,30* 3,10* -3,10* 8,72 0,98 

Ефекти ЗКЗ тестерів 0,90* -0,90* середні варіанси 

Варіанси ЗКЗ тестерів 0,63 0,63 СКЗ сортів = 1,95 

Варіанси СКЗ тестерів 1,42 1,42 СКЗ тестерів = 1,42 

Примітка: * Ефекти достовірні на 5%-му рівні значущості 

 

 Цей сорт виділився і у специфічній комбінації з тестером 1 (Аметист), 

СКЗ цієї комбінації була істотно високою і становила +3,1 (НІР05 для 

попарного порівняння СКЗ для гібридів +2,3).  

Гіршими сортами для комбінування за цією ознакою виявився сорт 

Агат (з тестером 1 – Аметист) і сорт Альтаїр (з тестером 2 – Алмаз), у яких 

ефекти СКЗ були істотно низькими і становили, відповідно, – 1,90 і – 3,10. Із 

тестером Алмаз добре комбінувався сорт Агат (СКЗ=+1,9).  

Проте кращим тестером, який характеризувався високою ЗКЗ, виявився 

сорт Аметист (тестер 1), його ефект був достовірно високим: +0,9.  

Аналіз генетичної обумовленості високогетерозисної комбінації Альтаїр 

× Аметист показав, що вона залежить як від позитивних адитивних ефектів 

обох батьківських форм, так і неадитивних ефектів взаємодії алелів всередині 

локусів, що контролюють цю ознаку. З тестером Алмаз, Альтаїр 

комбінувався погано.  
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Необхідно зазначити, що ця ознака у сорту Альтаїр буде піддаватися і 

надалі ефективному селекційному покращенню. Прояв гетерозису у 

комбінації Агат × Алмаз залежав від високої неадитивної взаємодії генів. За 

участю сорту Мяо-ян-Доу внаслідок незначущих ефектів ЗКЗ і СКЗ було 

сформовано гібриди, які не вирізнялися за висотою прикріплення нижнього 

бобу від середньопопуляційних значень досліджуваного набору. Аналіз 

часток впливу різних генних дій і взаємодій показав, що у мінливість ознаки 

«висота прикріплення нижнього бобу» найбільший внесок (64,4 %) належить 

неадитивним ефектам. Внесок адитивних ефектів досліджуваних сортів і 

тестерів був майже однаковим і становив 17,2 і 18,4 % (рис. 4.4).  

 

Рис. 4.4 Структура генотипової мінливості висоти прикріплення 

нижнього бобу (%), 2005–2006 рр. 

 

Таким чином, на основі проведених тестерних схрещувань 

встановлено, що сорт Альтаїр є носієм сприятливих адитивних генів, що 

контролюють ознаку «висота прикріплення нижнього бобу» і його варто 

залучати у селекційний процес для гібридизації з метою покращення даної 

ознаки. Гетерозис за цією ознакою у комбінації Альтаїр × Аметист залежав 

від сумарних позитивних адитивних і неадитивних ефектів батьківських 

64,4 

17,2 

18,4 

СКЗ ЗКЗ сортів ЗКЗ тестерів 
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форм. У генетичному контролі зазначеної ознаки переважаючий вплив мали 

неадитивні ефекти взаємодії генів (64,4 %).  

Кількість гілок на рослині характеризує її архітектоніку, проте вона 

безпосередньо впливає й на врожайність. Це кількісна ознака, тому вона 

може мати характер успадкування адитивний, домінування (повне і неповне) 

і наддомінування.  

У наших дослідженнях у міжсортових топкросних гібридів на фоні 

двох тестерів ознака «кількість гілок на рослині» змінювалася у значних 

межах – від двох до восьми (у стандарту – 3). Проте достовірні відхилення від 

середньопопуляційної у бік збільшення мала комбінація Альтаїр × Алмаз 

(+2,5 або 44,3 %), а в сторону зниження – комбінація Альтаїр × Аметист  

(– 3,5 або – 63,9 %) (табл. 4.5).  

Таблиця 4.5 

Кількість гілок на рослині у топкросних гібридних комбінаціях сої та їх 

відхилення від середньої й стандарту, 2005–2006 рр. 

Топкросні 

гібридні комбінації 

Кількість 

гілок,  

шт. 

Відхилення  

від середньої** від стандарту 

шт. %  шт. % 

Агат × Аметист 5,0 -0,545 -9,8 2,0 66,7 

Агат × Алмаз 5,0 -0,545 -9,8 2,0 66,7 

Романтика × Аметист 7,0 1,455 26,2 4,0* 133,3 

Романтика × Алмаз 7,0 1,455 26,2 4,0* 133,3 

Краса Поділля × Аметист 5,0 -0,545 -9,8 2,0 66,7 

Краса Поділля × Алмаз 5,0 -0,545 -9,8 2,0 66,7 

Мяо-ян-Доу × Аметист 7,0 1,455 26,2 4,0* 133,3 

Мяо-ян-Доу × Алмаз 7,0 1,455 26,2 4,0* 133,3 

Альтаїр × Аметист 2,0 -3,545* -63,9 -1,0 -33,3 

Альтаїр × Алмаз 8,0 2,455* 44,3 5,0* 166,7 
Юг-30, st 3,0 -2,545* -45,9 0,0 0,0 

Примітка: * Статистично достовірні відхилення на 5 %-му рівні 

значущості; ** Від середнього значення ознаки всіх комбінацій 

 

Від стандарту достовірно відхилялися 5 комбінацій, а гіршою від 

стандарту за кількістю гілок на рослині виявилась лише одна комбінація – 

(Альтаїр × Аметист).  
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Різниця між гібридами була істотною (рис. 4.5).  

 
Рис. 4.5 Кількість гілок у топкросних гібридних комбінаціях сої в 

порівнянні з сортом Юг-30 (st), 2005–2006 рр.  

 

Критерій Фішера фактичний був більшим, ніж теоретичний (6,16 проти 

2,35), про що свідчать НІР05 і результати аналізу джерел дисперсій (Додаток 

Б. 3). Аналізом даних встановлено, що генотипові варіації достовірно 

залежали як від ЗКЗ – дисперсій обох батьківських форм, так і від їх 

взаємодії, тобто від СКЗ – дисперсій, оскільки F фактичне більше F 

теоретичного (табл. 4.8).  

Аналіз ефектів комбінаційної здатності сортів сої за кількістю гілок 

(табл. 4.6) показав, що найвищий достовірний ефект ЗКЗ мали два сорти – 

Романтика і Мяо-ян-Доу. Вони були однаковими (+1,20).  

Високою й істотно доведеною СКЗ із тестером 2 (Алмаз) 

характеризувався сорт Альтаїр (+2,40).  
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Найвища варіанса СКЗ цього сорту (+4,87) також вказувала на те, що 

він може утворювати комбінації, що будуть нижчими або вищими, ніж 

можна було очікувати на основі середньої цінності сортів.  

Кращим за кількістю гілок на рослині виявився тестер Алмаз, його ЗКЗ 

була достовірно високою (+0,60). Високий гетерозис (тобто до стандарту) 

показала комбінація Альтаїр × Алмаз (166,7%), що було обумовлено високою 

СКЗ (+2,40), і високою ЗКЗ тестера (+0,60) за ЗКЗ сорту, що була нижчою, 

але знаходилася в межах середньопопуляційного значення (додаток Б. 3).  

 

Таблиця 4.6  

Ефекти ЗКЗ і СКЗ тестерів і сортів сої за кількістю гілок 

Сорти 
Ефект ЗКЗ 

сортів 

Ефект СКЗ Константа (Варіанса) 

тестер 1 

Аметист 

тестер 2 

Алмаз 
СКЗ сортів ЗКЗ сортів 

Агат -0,80 0,60 -0,60 -0,53 -0,07 

Романтика 1,20* 0,60 -0,60 -0,53 0,73 

Краса Поділля -0,80 0,60 -0,60 -0,53 -0,07 

Мяо-ян-Доу 1,20* 0,60 -0,60 -0,53 0,73 

Альтаїр -0,80 -2,40* 2,40* 4,87 -0,07 

Ефекти ЗКЗ тестерів -0,60* 0,60* середні константи 

Константи (варіанси)  

ЗКЗ тестерів 
0,18 0,18 СКЗ сортів = 0,55 

Константи (варіанси)  

КЗ тестерів 
0,02 0,02 СКЗ тестерів = 0,02 

Примітка: * Ефекти достовірні на 5%-му рівні значущості 

 

Аналіз структури генотипової мінливості ознаки «кількість гілок на 

рослині» показав переважаючий вплив неадитивних ефектів (52,2 %). Внесок 

материнських форм був 34,8 %, а вплив адитивних ефектів тестерів 

оцінювався у 13,0 %, будучи вчетверо нижчим, порівняно з ефектами від 

взаємодії компонентів (рис. 4.6).  

Таким чином, на основі аналізу генетичної цінності сортів за кількістю 

гілок на рослині встановлено, що високим ефектом ЗКЗ характеризувалися 

сорти Романтика і Мяо-ян-Доу; їх можна залучати у схрещування для 

покращення ознаки. 
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Рис. 4.6 Внесок адитивних і неадитивних ефектів у генетичний контроль 

кількості гілок на рослині (%), 2005–2006 рр. 

 

Добір у цих комбінаціях доцільно вести за фенотипом. Сорт Альтаїр 

може формувати комбінації на основі високих неадитивних ефектів лише з 

певними батьківськими компонентами. У генетичному контролі ознаки 

переважають неадитивні ефекти (52,2 %), що свідчить про необхідність 

цілеспрямованого добору батьківських пар для гібридизації.  

За використання тестерних (топкросних) схрещувань у наших 

дослідженнях визначали генетичну цінність сортів сої за кількістю 

продуктивних вузлів на головному стеблі. Міжсортова гібридизація показала, 

що значення цієї ознаки у гібридів було значно вищим порівняно зі 

стандартом Юг-30 і становило 16–21 шт. проти 12 шт. у стандарту (табл. 4.7).  

У гібридів Агат × Алмаз спостерігали достовірно високе відхилення за 

цією ознакою від середньопопуляційного значення даного набору, що 

становить 19,5 %, проте всі гібридні комбінації достовірно відрізнялися від 

стандарту Юг-30 (перевищення становило від 33,3 до 75 %) (рис. 4.7).  

У результаті статистичного аналізу нами встановлена істотність 

відмінностей між гібридами за кількістю продуктивних вузлів на головному 

стеблі: F факт.=3,82  F теорет. = 2,35, а також значення НІР05  для 
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порівняння між парами і з середніми для ефектів ЗКЗ і СКЗ. Це дозволило 

провести дисперсійний аналіз комбінаційної здатності.  

 

Таблиця 4.7 

Кількість вузлів на головному стеблі у внутрішньовидових тестерних 

гібридних комбінаціях сої, 2005–2006 рр. 

Топкросні 

гібридні комбінації 

Кількість 

вузлів,  

шт.  

Відхилення  

від середньої** від стандарту 

шт. %  шт. %  

Агат × Аметист 19,3 1,758 10,0 7,3* 61,1 

Агат × Алмаз 21,0 3,424* 19,5 9,0* 75,0 

Романтика × Аметист 16,0 -1,576 -9,0 4,0* 33,3 

Романтика × Алмаз 16,0 -1,576 -9,0 4,0* 33,3 

Краса Поділля ×Аметист 17,0 -0,576 -3,3 5,0* 41,7 

Краса Поділля × Алмаз 16,0 -1,576 -9,0 4,0* 33,3 

Мяо-ян-Доу × Аметист 19,0 1,424 8,1 7,0* 58,3 

Мяо-ян-Доу × Алмаз 19,0 1,424 8,1 7,0* 58,3 

Альтаїр × Аметист 18,0 0,424 2,4 6,0* 50,0 

Альтаїр × Алмаз 20,0 2,424 13,8 8,0* 66,7 

Юг-30, st 12,0 -5,576* -31,7 0,0 0,0 

Примітка: * Статистично достовірні відхилення на 5%-му рівні значущості;  

** Від середнього значення ознаки всіх комбінацій 

 

Як показав аналіз даних, достовірними були варіанси, пов’язані з 

впливом адитивних ефектів досліджуваних сортів, оскільки F факт. =3,95  

F  теорет. = 2,93. ЗКЗ – дисперсії тестерів, а також СКЗ дисперсії за 

значеннями критерія Фішера були неістотними.  

У табл. 4.8 наведено ефекти комбінаційної здатності сортів за ознакою 

«кількість вузлів на головному стеблі», проте тільки ефекти ЗКЗ сортів 

істотно відрізнялися між собою.  

Ефекти ЗКЗ тестерів були недостовірними: це свідчить про те, що за 

цією ознакою тестери були генетично рівноцінними.  

 



144 

 

 
Рис. 4.7 Кількість вузлів у топкросних гібридних комбінаціях у 

порівнянні з сортом Юг-30 (st), 2005–2006 рр. 

 

Таблиця 4.8  

Ефекти ЗКЗ і СКЗ сортів і тестерів сої за ознакою «кількість вузлів на 

головному стеблі», 2005–2006 рр.  

Сорти 
Ефект ЗКЗ 

сортів 

Ефект СКЗ Константа (Варіанса) 

тестер 1 

Аметист 

тестер 2 

Алмаз 
СКЗ ліній ЗКЗ ліній 

Агат 2,03* -0,57 0,57 -2,12 2,18 

Романтика -2,13* 0,27 -0,27 -2,37 2,60 

Краса Поділля -1,63 0,77 -0,77 -1,85 0,72 

Мяо-ян-Доу 0,87 0,27 -0,27 -2,37 -1,20 

Альтаїр 0,87 -0,73 0,73 -1,90 -1,20 

Ефекти ЗКЗ тестерів -0,27 0,27 середні константи 

Константи (варіанси)  

ЗКЗ тестерів 
-0,42 -0,42 СКЗ сортів = -2,12 

Константи (варіанси)  

СКЗ тестерів 
-3,58 -3,58 СКЗ тестерів =-3,58 

Примітка: * Ефекти достовірні на 5%-му рівні значущості 

 

Аналіз отриманих результатів показав, що достовірно високим ефектом 

ЗКЗ характеризувався сорт Агат (+2,03), а достовірно низьким – сорт 
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Романтика (-2,13). Це свідчить про те, що добір за фенотипом у першого сорту 

буде ефективним, а у другого – ні, отже його не варто залучати до схрещувань.  

Ефекти СКЗ відхилялися від середньопопуляційних значень по тестеру 

1 (Аметист) у межах – 0,73…+0,27, по тестеру 2 (Алмаз) – 0,27…+0,73, проте 

вони були достовірними, тому їх характеризувати недоцільно (додаток Б. 4).  

Внесок неадитивних ефектів був невисоким (10,8 %), а частка дисперсії 

тестерів була найнижчою, становлячи 2,4 %. Проте вся генотипова варіанса 

гібридів на 86,7 % залежала від адитивних генів досліджуваних сортів 

(рис. 4.8).  

 

Рис. 4.8 Внесок адитивних і неадитивних дій і взаємодій генів у 

генетичний контроль ознаки «кількість вузлів на головному 

стеблі» (%), 2005–2006 рр.  

 

Таким чином, генетично цінним за кількістю продуктивних вузлів на 

головному стеблі виявився сорт Агат. У наших дослідженнях у 10 

топкросних гібридів від 5 досліджуваних сортів на фоні двох тестерів 

виявлена значна варіабельність кількості бобів із рослини залежно від 

комбінації (69–321 шт.). Усі вони перевищували значення ознаки стандарту 

Юг-30 (табл. 4.9, рис. 4.9).  

10,8 

86,7 

2,5 

СКЗ ЗКЗ сортів ЗКЗ тестерів 



146 

 

Таблиця 4.9  

Кількість бобів із рослини у внутрішньовидових топкросних гібридних 

комбінаціях сої, 2005–2006 рр.  

Топкросні 

гібридні комбінації 

Кількість 

бобів із 

рослини, шт. 

Відхилення  

від середньої** від стандарту 

шт. %  шт. %  

Агат × Аметист 178 7,8* 4,6 136* 328,8 

Агат × Алмаз 150 -20,2* -11,9 108* 257,1 

Романтика × Аметист 208 37,8* 22,2 166* 395,2 

Романтика × Алмаз 208 37,8* 22,2 166* 395,2 

Краса Поділля × Аметист 120 -50,2* -29,5 78* 185,7 

Краса Поділля × Алмаз 155 -15,2* -8,9 113* 269,0 

Мяо-ян-Доу × Аметист 211 40,8* 24,0 169* 402,4 

Мяо-ян-Доу × Алмаз 210 39,8* 23,4 168* 400,0 

Альтаїр × Аметист 69 -101,2* -59,5 27* 64,3 

Альтаїр × Алмаз 321 150,8* 88,6 279* 664,3 

Юг-30, st 42 -128,2* -75,3 0 0 

Примітка: * Статистично достовірні відхилення на 5%-му рівні значущості;  

** Від середнього значення ознаки всіх комбінацій 

 

У шести гібридних комбінацій значення ознаки «кількість бобів на 

рослині» достовірно позитивно відхилялися від середньопопуляційного, у 

решти були суттєві відхилення у сторону зниження ознаки.  

Між гібридами, що досліджувались відмінності були достовірними, 

оскільки F факт.  F теорет., що дало можливість перейти до дисперсійного 

аналізу комбінаційної здатності сортів за кількістю бобів із рослини.  

Дисперсійний аналіз показав високодостовірність відмінностей між 

ЗКЗ-варіансами сортів і тестерів, а також СКЗ-варіанс, пов’язаних із 

взаємодією компонентів.  
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Рис. 4.9 Кількість бобів на рослині у гібридних комбінаціях сої в 

порівнянні з сортом Юг-30 (st), 2005–2006 рр. 

 

Визначено ефекти комбінаційної здатності сортів за цією ознакою (табл. 

4.10).  

Таблиця 4.10  

Ефекти ЗКЗ і СКЗ сортів і тестерів за кількістю бобів із рослини 

 

Сорти 

Ефект 

ЗКЗ 

сортів 

Ефект СКЗ Константа (Варіанса ) 

тестер 1 

Аметист 

тестер 2 

Алмаз 

СКЗ 

сортів 

ЗКЗ  

сортів 

Агат -19,0* 39,8* -39,8* 1581,8 359,18 

Романтика 25,0* 25,8* -25,8* 663,4 623,18 

Краса Поділля -45,5* 8,3* - 8,3* 66,6 2068,43 

Мяо-ян-Доу 27,5* 26,3* -26,3* 689,4 754,43 

Альтаїр 12,0* -100,2* 100,2* 10037,8 142,18 

Ефекти ЗКЗ тестерів -25,8* 25,8* середні константи 

Константи (варіанси) ЗКЗ 

тестерів 
665,19 665,19 СКЗ сортів = 2607,79 

Константи (варіанси) СКЗ 

тестерів 
2606,42 2606,42 

СКЗ тестерів = 

2606,42 

Примітка: * Ефекти достовірні на 5%-му рівні значущості 
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Високими адитивними ефектами характеризувалися сорти Романтика, 

Мяо-ян-Доу та Альтаїр (+ 25,0; + 27,5; + 12,0), достовірно низькими – Краса 

Поділля (- 45,5 і Агат (-19,0).  

Кращим тестером виявився сорт Алмаз, у якого ефект ЗКЗ становив 

+25,8. Ефекти СКЗ сортів на фоні тестера 1 (Аметист) у комбінацій, крім 

сорту Альтаїр, були значущими (8,3–39,8).  

Цікаво, що один і той самий сорт Альтаїр дуже добре комбінувався з 

тестером 2 (Алмаз), показавши найвище значення ознаки у гібриді – 312 шт. 

бобів із рослини, проте у комбінації з тестером 1 (Аметист) проявив себе 

найгірше (69 шт.) бобів із рослини. У найкращого гібрида Альтаїр × Алмаз 

високий гетерозисний ефект був обумовлений сумарною позитивною дією як 

адитивних ефектів батьківських форм, так і неадитивними ефектами від їх 

взаємодії. Аналіз генотипової мінливості кількості бобів показав, що 

неадитивним взаємодіям генів належить провідна роль (64,1 %) у 

детермінації даної ознаки. Частки адитивності батьківських форм були 

нижчими або майже однаковими – 19,5 % і 16,4 %, відповідно, для сортів і 

тестерів (рис. 4.10).  

 

Рис. 4.10 Внесок адитивних і неадитивних ефектів генів у генетичний 

контроль ознаки «кількість бобів на рослині (%),  

2005–2006 рр. 
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Таким чином, на основі проведених експериментальних досліджень 

встановлено, що у генетичній обумовленості ознаки «кількість бобів на 

рослині» 2/3 частки припадає на неадитивні ефекти генів, а 1/3 – сумарно на 

адитивні ефекти генів обох батьківських форм. 

Залучені до топкросних схрещувань тестери добре диференціювали 

сорти за ознакою «кількість бобів на рослині»; тестером із високою ЗКЗ 

виявився Алмаз. Виділено сорти з високими ефектами ЗКЗ і СКЗ, які можна 

використовувати для цілеспрямованого підбору пар для гібридизації.  

Значення кількості насінин у рослин міжсортових гібридів на фоні двох 

тестерів показали значну варіабельність ознаки (158–737 шт.) при 95 шт. у 

стандартного сорту Юг-30 (табл. 4.11, рис. 4.11).  

Найбільш продуктивною була гібридна комбінація Альтаїр × Алмаз 

(737  шт.) з відхиленням від середньопопуляційного значення 412,6 шт. 

(127,6 %).  

Таблиця 4.11 

Кількість насінин на рослині у внутрішньовидових топкросних 

гібридних комбінаціях сої, 2005–2006 рр.  

Топкросні 

гібридні комбінації 

Кількість 

насінин на 

рослині, шт. 

Відхилення  
від середньої** від стандарту 

шт. %  шт. %  

Агат × Аметист 327 2,6 0,8 231,7* 243,0 

Агат × Алмаз 314 -10,4* -3,2 218,7* 229,4 

Романтика × Аметист 392 67,6* 20,8 296,7* 311,2 

Романтика × Алмаз 400 75,6* 23,3 304,7* 319,6 

Краса Поділля × Аметист 253 -71,1* -21,9 158,0* 165,7 

Краса Поділля × Алмаз 352 27,6* 8,5 256,7* 269,2 

Мяо-ян-Доу × Аметист 273 -51,4* -15,9 177,7* 186,4 

Мяо-ян-Доу × Алмаз 267 -57,4* -17,7 171,7* 180,1 

Альтаїр × Аметист 158 -166,4* -51,3 62,7* 65,7 

Альтаїр × Алмаз 737 412,6* 127,2 641,7* 673,1 
Юг-30, st 95 -229,1* -70,6 0 0 

Примітка: * Статистично достовірні відхилення на 5%-му рівні 

значущості; ** Від середнього значення ознаки всіх комбінацій 

 



150 

 

 

Рис. 4.11 Кількість насінин на рослині, у гібридних комбінаціях в 

порівнянні з сортом Юг-30 (st), 2005–2006 рр.  

 

За цією ознакою комбінаційно здатними виявилися сорти Краса 

Поділля і Мяо-ян-Доу, які мали від’ємно високий ефект ЗКЗ (-44,67 і -77,3), а 

також сорт Агат (-26,83), проте сорти Альтаїр і Романтика у процесі 

гібридизації підвищували значення ознаки (ефекти ЗКЗ були +48,67 і 100,17).  

У даному досліді сорт Алмаз, який слугував тестером, був 

комбінаційно здатним (ефект+66,67) (табл. 4.12).  

У ході випробування даного набору з’ясувалося, що внесок взаємодії 

батьківських компонентів був найвищим і становив 59,7 %, у той час як 

адитивні ефекти сортів і тестерів були втричі нижчими й майже рівними, 

відповідно, 19,6 і 20,7 % (рис. 4.12).  

Таким чином, вклад адитивних ефектів батьківських компонентів у 

значення ознаки «кількість насінин на рослині» був рівноцінним, однак 

неадитивні ефекти втричі перевищували адитивні. У сортів Краса Поділля і 

Мяо-ян-Доу селекція на пониження, а у сортів Альтаїр і Романтика – на 

підвищення значення цієї ознаки передбачається бути ефективною. Нами 

доведено, що селекційно-генетичне покращення сої необхідно здійснювати з 

урахуванням структури генотипової мінливості кількісних ознак. 
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Таблиця 4.12 

Ефекти ЗКЗ і СКЗ сортів і тестерів із ознакою «кількість насінин на 

рослині» 

Сорти 

Ефект 

ЗКЗ 

сортів 

Ефект СКЗ 
Константа 

(Варіанса) 

тестер 1 

Аметист 

тестер 2 

Алмаз 

СКЗ 

сортів 

ЗКЗ 

сортів 

Агат -26,83* 73,17* -73,17* 5345,04 713,38 

Романтика 48,67* 62,67* -62,67* 3918,79 2361,79 

Краса Поділля - 44,67* 17,33* -17,33* 292,13 1988,46 

Мяо-ян-Доу -77,33* 69,67* -69,67* 4845,13 5973,79 

Альтаїр 100,17* -222,83* 222,83* 49646,38 10026,71 

Ефекти ЗКЗ тестерів -66,67* 66,67* середні константи 

Константи (варіанси) ЗКЗ 

тестерів 
4442,78 4442,78 

СКЗ сортів 

=12809,5 

Константи (варіанси) СКЗ 

тестерів 
12804,50 12804,5 

СКЗ тестерів 

=12804,5 

Примітка: * Ефекти достовірні на 5%-му рівні значущості  

 

Встановлено, що переважаючими у генетичному контролі ознак 

«висота рослин» та «кількість вузлів на головному стеблі» були адитивні 

ефекти генів, а ознак «висота прикріплення нижнього бобу», «кількість гілок 

на рослині», «кількість бобів на рослині» та «кількість насінин на рослині» – 

неадитивні ефекти взаємодії генів.  

 

Рис. 4.12  Структура 

генотипової 

мінливості ознаки 

«кількість насіння на 

рослині» (%), 2005–

2006 рр. 
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Отримано гетерозисні гібридні комбінації, які слугували вихідним 

матеріалом для доборів у наступних поколіннях трансгресивних форм. 

Виділено сорти з істотно високими ефектами ЗКЗ, у яких селекційне 

покращення кількісних ознак можна вести за фенотипом, а також сорти з 

істотно високою СКЗ, які можна використовувати для цілеспрямованого 

підбору пар для гібридизації.  

 

4.2 Рівень господарсько-цінних ознак і кореляції між ними в 

потомствах гібридних популяцій сої 

 

Одним із важливих завдань селекції сої є поєднання в одному генотипі 

комплексу господарсько-цінних ознак, які забезпечують високу 

продуктивність культури [457]. Проте виконати його можливо за умови 

знання генетичного контролю господарсько-цінних ознак, свідомо 

застосовуючи при цьому сучасні методи оцінювання і добору селекційних 

зразків.  

Нами у парні схрещування в ролі материнської форми було залучено 

сорт Аметист, який за рахунок посухостійкості й високої стійкості проти 

різкого коливання температур протягом доби та фотоперіодичної 

нейтральності формує стабільно високу урожайність високої якості протягом 

усіх років досліджень. У ролі батьківської форми використовувався сорт 

Краса Поділля, який відрізнявся холодостійкістю, підвищеною кількістю 

насіння та бобів на рослині.  

Вивчали основні генетичні характеристики потомства Аметист × Краса 

Поділля за 16 ознаками. Основні господарсько-цінні ознаки наведено в табл. 

4.13. Так, висота рослин була на рівні 89,6 см, довірчий інтервал на 5 %-му 

рівні значущості становив 89,9÷89,3 см. Модальний клас – 80,0 см. Розподіл 

емпіричних значень, одержаних у дослідах, наближався до нормального.  

Висота прикріплення нижнього бобу за абсолютним значенням була не 

дуже високою (+9,66) з довірчим інтервалом 9,91÷9,41 см; з медіаною і  
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Таблиця 4.13 
 

Рівень господарсько-цінних ознак у потомстві гібридів сої Аметист × Краса Поділля та їх генетична 

характеристика, 2005–2006 рр.  
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Середнє 

значення 
89,6 9,7 8,5 5,2 2,7 12,5 13,8 34,8 26,2 61,0 2,7 41,2 28,5 19,6 151,0 128,4 0,5 

Дисперсія 174,1 17,4 2,4 0,5 3,6 3,2 101,7 96,1 497,8 720,2 5,8 381,2 195,0 96,0 631,8 3181,5 0,0 

Середньо- 

квадратичне 

відхилення 

13,2 4,2 1,6 0,7 1,9 1,8 10,1 9,8 22,3 26,8 2,4 19,5 14,0 9,8 25,1 56,4 0,1 

Довірчий 

інтервал 95% 
0,3 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,6 0,6 1,4 1,6 0,2 1,2 0,9 0,6 1,5 3,4 0,0 

Медіана 89,0 10,0 8,0 5,0 2,0 12,0 11,0 34,0 20,0 55,0 2,0 36,0 25,0 17,0 146,5 117,0 0,5 

Мода 80,0 10,0 8,0 5,0 1,0 12,0 7,0 27,0 0,0 45,0 2,0 28,0 23,0 9,0 142,9 100,0 0,5 

Ексцес 0,3 3,7 -0,1 0,6 0,8 0,2 1,5 0,2 2,8 1,4 11,5 2,5 1,7 2,2 7,6 1,3 22,6 

Асиметрія 0,1 1,3 0,4 0,3 1,0 0,2 1,1 0,6 1,4 1,1 2,1 1,3 1,1 1,2 1,8 1,0 2,2 
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модальним класом 10,0 см. За цією ознакою розподіл значень окремих 

рослин суттєво відрізнявся від теоретичного, оскільки була явно виражена 

правостороння асиметрія (+1,27). Коефіцієнт ексцесу характеризував пік 

(+3,70) порівняно з положенням найбільш високої частини кривої 

нормального статистичного розподілу.  

Розподіл у експериментальній популяції був близьким до нормального, 

оскільки коефіцієнт асиметрії хоч і зміщував розподіл вліво, проте був 

незначним (А=+0,43). Ексцес характеризувався несуттєвим провалом  

(Е= – 0,12).  

Товщина стебла у середній частині була меншою у порівнянні з 

нижньою і становила 5,23 мм, проте розподіл емпіричних значень був 

зміщений вправо (+0,34) з ексцесом у +0,64 порівняно з нормальним 

статистичним розподілом. Товщина стебла в нижній частині 

характеризувалася значенням 8,45 мм.  

Кількість гілок на рослині в середньому по потомству становила 2,71, 

проте у потомстві зустрічалися рослини з великою кількістю гілок (11 шт.). 

Ця ознака була маломінливою, оскільки V=3,6 %. Асиметрія – правостороння 

(А= 0,99), а ексцес мав пік: Е= 0,82. Кількість бобів (стебло) – ознака теж 

досить варіабельна (V= 96 %).  

Середнє значення цього показника у потомстві становило 34,8 шт. із 

довірчим інтервалом 34,2÷35,4, до того ж емпіричний розподіл наближався 

до нормального, оскільки значення коефіцієнта асиметрії ексцесу було 

незначним – 0,58 і 0,22 відповідно.  

Середньопопуляційне значення ознаки «кількість бобів на гілках» 

становило 26,2 з довірчим інтервалом 24,8÷27,5 шт. У потомстві зустрічалися 

рослини із високими показниками цієї ознаки – 149 шт., тому ця ознака 

також належала до високомінливих. Розподіл експериментально отриманих 

значень характеризувався правосторонньою асиметрією (А=1,44) зі значним 

змішенням по центру в порівнянні з положенням найбільш високої частини 

кривої нормального статистичного розподілу (Е= 2,79).   
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Ознака «кількість бобів на рослині» відносилася до високомінливих 

ознак із середнім значенням 61,0 шт. Максимальне значення цього показника 

становило 206 шт., мінімальне – 15 шт. Довірчий інтервал був: 59,4÷62,6 шт., 

асиметрія ж і ексцес, відповідно, +1,43 (правостороннє зміщення) і +1,06 

(пік), тобто відрізнялися від теоретичного розподілу значень.  

Ознака «кількість пустих бобів» у гібридній популяції Аметист × Краса 

Поділля була невисокою: у середньому становила 2,69 із довірчим 

інтервалом 2,55÷2,84, проте зустрічалися рослини з високим значенням цього 

показника – 27 шт. Розподіл емпіричних значень рослин значно відрізнявся 

від теоретичного: спостерігали правосторонню асиметрію (А=2,11) і 

виражений пік (Е =11,54).  

Маса рослини в середньому в популяції становила 41,19 г. (довірчий 

інтервал 40,01÷42,38), однак максимальне значення було вчетверо більше й 

становило 162 г. Пік емпіричного розподілу був вищим від нормального 

статистичного (Е= 2,50), а зміщення – правостороннім (Л= 1,28).  

Маса бобів із насінням становила 28,49 г із довірчим інтервалом 

27,64÷29,33. Ця ознака варіювала у широких межах – від 7 до 110 г із 

правостороннім зміщенням (А=1,11) і піком (Е=1,66). Модальний клас 

становив 23,0 г.  

Маса насіння становила у гібридних популяцій 19,62 г. З-поміж 

гібридного потомства можна виділити рослини з високим значенням ознаки, 

оскільки зустрічалися рослини з рівнем ознаки 80 г. Ознака – досить 

варіабельна. Зміщення розподілу отриманих значень було правостороннім 

(А=1,21) із вираженим піком (Е=2,16).  

Середньопопуляційне значення ознаки «маса 1000 насінин» становило 

151 г. із довірчим інтервалом 149,5÷152,5. Проте зустрічалися крупноплідні 

рослини з масою 1000 насінин у 338,7 г. Зміщення було правостороннє, 

незначне (А=1,75), водночас спостерігали у розподілі емпіричних значень 

яскраво виражений пік (Е= 7,55).  

Середньопопуляційне значення ознаки «кількість насінин на рослині» 

становило 128,4 шт. із довірчим інтервалом 125,0÷131,8. Добір рослин за 
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цією ознакою може бути перспективним, оскільки у популяції зустрічалися 

рослини зі значною кількістю насінин (451 шт.). Розподіл емпіричних 

значень був несуттєвим: А=1,01 і Е=1,28 порівняно з теоретичним. Вони, 

крім інших причин генетичної детермінації, характеризують рослинний 

організм як цілісну збалансовану систему. Проте штучний добір викликав у 

сортах, популяціях, лініях певні зміни, які є наслідком дії тиску добору і його 

напряму у конкретних генотипів селекційного матеріалу, з яким працює 

селекціонер.  

Як показав аналіз даних коефіцієнтів кореляції між основними 

господарсько-цінними ознаками в потомствах гібридної популяції Аметист × 

Краса Поділля (табл. 4.14), висота рослин корелює з висотою прикріплення 

нижнього бобу (r =0,37), тобто, чим вищі рослини, тим у них вище кріпиться 

нижній біб. Спостерігали зв’язок середньої сили: вважається, що при r<0,3 – 

кореляційна залежність між ознаками слабка, r=0,3–0,7 – середня, а при r>0,7 

– сильна. Висота рослини пов’язана позитивною залежністю середньої сили з 

кількістю вузлів на рослині (r=0,31); зі всіма іншими ознаками спостерігали 

незначні коефіцієнти кореляції різного спрямування.  

Ознака «висота прикріплення нижнього бобу» селекційному 

покращенню піддається важко, оскільки пов’язана хоч і невисокими, але все 

ж від’ємними коефіцієнтами кореляції з усіма іншими ознаками, які були 

достовірними.  

Товщина стебла пов’язана з усіма іншими ознаками позитивними 

кореляційними зв’язками різної сили – від середньої (з кількістю на рослині 

вузлів і масою 1000 насінин) до сильної (з масою рослин, кількістю бобів). 

Кількість гілок на рослині повʼязана сильною позитивною кореляцією з 

кількістю вузлів на гілках (r= 0,87), кількістю бобів на гілках (r= 0,80), 

кількістю бобів на рослині (r= 0,74), масою рослини (r=0,70), масою бобів із 

насінням (r=0,71) та масою насіння (r=0,72).  

Це означає, що коли ведеться добір за кількістю гілок на рослині, то 

одночасного покращання зазнають і корелятивно пов’язані позитивним 

коефіцієнтом кореляції й інші вищезгадані ознаки.  
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Таблиця 4.14 

Матриця кореляційних зв’язків між господарсько-цінними ознаками у потомствах гібридної популяції сої 

Аметист × Краса Поділля, 2005–2006 рр.  
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Варіант 1* 0,37 0,02 0,08 -0,15 0,31 -0,12 0,18 -0,10 -0,01 -0,12 0,06 -0,02 0,00 -0,02 -0,01 -0,34 

Варіант 2  -0,25 -0,13 -0,23 -0,26 -0,24 -0,24 -0,24 -0,28 -0,09 -0,26 -0,31 -0,29 -0,12 -0,29 -0,28 

Варіант 3   0,48 0,57 0,34 0,63 0,54 0,66 0,74 0,26 0,80 0,78 0,78 0,36 0,74 0,14 

Варіант 4    0,21 0,31 0,18 0,50 0,21 0,36 0,07 0,46 0,43 0,44 0,39 0,35 0,06 

Варіант 5     0,04 0,87 0,20 0,80 0,74 0,36 0,70 0,71 0,72 0,24 0,71 0,26 

Варіант 6      0,05 0,67 0,08 0,31 0,07 0,33 0,32 0,32 0,11 0,32 0,02 

Варіант 7       0,22 0,96 0,88 0,42 0,82 0,83 0,83 0,19 0,86 0,27 

Варіант 8        0,29 0,61 0,14 0,60 0,61 0,59 0,20 0,60 0,17 

Варіант 9         0,94 0,40 0,88 0,88 0,88 0,20 0,91 0,26 

Варіант 10          0,39 0,95 0,95 0,95 0,24 0,97 0,28 

Варіант 11           0,32 0,30 0,31 -0,02 0,36 0,07 

Варіант 12            0,98 0,98 0,40 0,94 0,21 

Варіант 13             0,99 0,40 0,95 0,32 

Варіант 14              0,44 0,95 0,37 

Варіант 15               0,16 0,38 

Варіант 16                0,31 

Примітка: * Варіант 1 – висота рослин, см; 

 r>0,7 – коефіцієнти кореляції достовірні на 5%-му рівні значущості  
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Кількість вузлів на головному стеблі і гілках неоднозначно були 

пов’язані з іншими ознаками. Відмічено позитивну залежність середньої сили 

між кількістю вузлів на головному стеблі й кількістю бобів на головному 

стеблі (r=0,67), звʼязок між кількістю вузлів на головному стеблі та кількістю 

бобів на гілках не спостерігали (r= 0,08), тоді як ознака «кількість вузлів на 

рослині» і «кількість вузлів на головному стеблі» мала звʼязок слабкої сили 

(r=0,22), а з кількістю бобів на стеблі – тісну, майже лінійну (r=0,96) 

кореляцію. З ознаками, які безпосередньо впливають на продуктивність, 

коефіцієнти кореляції були середньої й значної сили (від 0,31 до 0,88). 

Кількість бобів на головному стеблі і гілках мали слабку кореляцію із масою 

1000 насінин (r=0,20 і r=0,24, відповідно), проте відмічено майже лінійну 

позитивну залежність їх із масою рослин (r=0,88, r=0,95), із масою насіння 

(r=0,88, r=0,95) та з кількістю насіння на рослині (r=0,91, r=0,97) відповідно. 

Кількість пустих бобів несуттєво впливала на масу рослин, масу насіння та 

на їх кількість (r=0,31–0,36).  

Маса рослини характеризувалася лінійною позитивною залежністю з 

масою насіння (r=0,99) і кількістю насіння на рослині (r=0,95), одначе з 

масою 1000 насінин коефіцієнт кореляції був середнім (r=0,40).  

Маса бобів із насінням залежала від кількості насіння на рослині 

(r=0,95) і мала середньої сили кореляцію з масою 1000 насінин (r=0,40). Маса 

насіння безпосередньо залежить від їх кількості (r=0,95), одначе з масою 1000 

насінин коефіцієнт був позитивний (r=0,44).  

У гібридів кількість вузлів на головному стеблі змінювалася в межах 

16–21 шт. проти 12 шт. у стандарта Юг-30. Генетична обумовленість ознаки 

визначалася передусім адитивними ефектами, що свідчить про значні резерви 

селекційного покращання на основі доборів за фенотипом.  

Кількість бобів на рослині та продуктивність мають високу позитивну 

кореляцію (r = 0,82–0,86). У наших дослідженнях у генетичному контролі цієї 

ознаки переважна частка належала неадитивній дії генів (64,1 %), що вказує 

на необхідність ретельного підбору пар для гібридизації за ефектами 
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специфічної комбінаційної здатності, а відбір за цими ознаками – 

ефективним. 

 

4.3 Фенотиповий прояв кількісних ознак у гібридних комбінаціях F1 сої 

 

Рекомбіногенез ознак, який часто застосовується в селекційній роботі з 

соєю, є досить результативним методом її генетичного поліпшення. Він дає 

змогу на основі комбінативної мінливості відібрати ті генотипи, які 

поєднують у собі бажані ознаки. Вивчали фенотиповий прояв кількісних 

ознак у першому гібридному поколінні сої та відбирали кращі гібридні 

комбінації для подальшого добору генотипів із поєднанням необхідних ознак 

і пошуку трансгресивних форм.  

До гібридизації залучали сорти як української селекції, так і зарубіжні 

зразки, які характеризувалися стабільно високим рівнем прояву таких 

господарсько-цінних ознак: «кількість насінин на рослині», «кількість бобів 

на рослині», «кількість вузлів на рослині» та «кількість гілок на рослині», 

«висота прикріплення нижнього бобу», «висота рослин».  

Із метою вивчення домінування господарсько-цінних ознак, гібридні 

популяції вивчали у порівнянні з батьківськими формами. Проводили оцінку 

домінантності (hp) по 9-ти гібридних комбінаціях. У 6-ти із них за 

материнську форму брали сорт Аметист, який характеризується підвищеною 

посухостійкістю. Селекція на посухостійкість останнім часом є надзвичайно 

актуальною, оскільки в умовах глобального потепління перевагу матимуть ті 

сорти, які за лімітуючих параметрів вологості й підвищення температури 

зберігатимуть стабільний рівень урожайності. Крім того, сорт Аметист 

характеризувався підвищеною урожайністю та стійкістю до розтріскування 

бобів, через що й був залучений до гібридизації як материнська форма.  

За оцінкою фенотипового домінування шести вищезгаданих ознак у 

двох кращих гібридних комбінаціях, де в ролі матері використовувався сорт 

Аметист, а батьками слугували китайський сорт Мяо-ян-Доу, який 
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характеризується підвищеною холодостійкістю (ознака може бути 

інтрогресована в українські сорти, які плануються для вирощування у 

північних регіонах країни).  

Крім того цей зразок упродовж багатьох років вивчення 

зарекомендував себе як такий, що має стабільно високу кількість насінин із 

рослини та значну кількість гілок на рослині та український сорт Краса 

Поділля (табл. 4.15), що має крім толерантності до понижених температур 

високу насіннєву продуктивність.  

Таблиця 4.15 

Значення домінантності (hp) гібридних комбінацій F1 на основі 

материнського сорту Аметист і контрастних за показниками 

батьківських форм, 2007 р. 

Комбінація 

схрещування 
Ознака 
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Аметист × 

Мяо-ян-Доу 

висота рослин, см 82,9 97,6 101,2 1,50 гетерозис 

висота прикріплення 

нижнього бобу, см 
9,5 9,9 6,3 -17,25 депресія 

кількість гілок на 

рослині, шт. 
3,1 5,2 6,5 2,24 гетерозис 

кількість вузлів на 

головному стеблі, шт. 
13,3 16,8 19,0 2,26 гетерозис 

кількість бобів на 

рослині, шт. 
59,6 131,5 211,3 3,22 гетерозис 

кількість насіння на 

рослині, шт. 
111,4 246,3 272,5 1,39 гетерозис 

 

 

 

 

Аметист × 

Краса 

Поділля 

висота рослин, см 82,9 66,3 103,9 3,53 гетерозис 

висота прикріплення 

нижнього бобу, см 
9,5 6,0 7,9 0,09 

проміжне 

успадкування 

кількість гілок на 

рослині, шт. 
3,1 8,0 5,2 -0,15 

проміжне 

успадкування 

кількість вузлів на 

головному стеблі, шт. 
13,3 14,0 16,8 9,05 гетерозис 

кількість бобів на 

рослині, шт. 
59,6 99,0 119,6 2,05 гетерозис 

кількість насіння на 

рослині, шт. 
111,4 199,0 252,7 2,23 гетерозис 
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У комбінації Аметист × Мяо-ян-Доу за всіма досліджуваними 

ознаками, крім «висота прикріплення нижнього бобу», спостерігали 

гетерозисний ефект. Іншими словами, за такими ознаками як «кількість гілок 

на рослині», «кількість вузлів на головному стеблі», «кількість бобів на 

рослині», «кількість насінин на рослині» та «висота рослини» у цієї 

комбінації значення домінантності hp змінювалося у межах 1,39–3,22, тобто 

мав місце гетерозис [462]. 

У таких гібридних популяціях доцільно вести добір трансгресивних 

форм за вищезгаданими ознаками. За ознакою «висота прикріплення 

нижнього бобу» у цій комбінації була зафіксована депресія ознаки в гібриді 

F1: hp = -17,25.  

Проте китайський зразок Мяо-ян-Доу може бути джерелом для 

створення сортів із високим прикріпленням нижнього бобу, тому що 

варіювання даної ознаки у гібридного потомства цієї комбінації було 

високим (3–9 см).  

Висока мінливість значення «кількості насіння на рослині» у 

представників цієї гібридної комбінації була очевидною й знаходилась у 

межах 141–465 штук. 

Суттєво відрізнялися рослини й за кількістю вузлів на головному стеблі 

(14–22) за середнього значення 19. Ця комбінація також відзначалася 

високим середнім значенням «кількості бобів на рослині» – 211,3 шт. за 

амплітуди варіювання 103–352 шт.  

Таким чином, можна вважати, що зразок Мяо-ян-Доу є джерелом 

набору генів, які відповідають за такі важливі господарсько-цінні ознаки, як 

«кількість насінин на рослині», «кількість бобів», «кількість вузлів на гілках» 

і «кількість гілок».  

У ході аналізу комбінації схрещування Аметист × Краса Поділля також 

встановлено наддомінування (тобто, гетерозис) за такими ознаками як 

«висота рослин», «кількість вузлів», «кількість бобів» та «кількість насінин 

на рослині» (див. табл. 4.15).  
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Значення домінантності hp за цими ознаками змінювалося у межах 

2,05–9,05. За такими ознаками як «висота прикріплення нижнього бобу» і 

«кількість гілок» тип успадкування виявився проміжним (hp  відповідно 0,09 

та -0,15. За середнього значення в F1 по кількості насінин 252,7 шт. на 1 

рослину, у потомстві спостерігали значну мінливість – від 87 до 425 насінин, 

що дає можливість добирати рослини для стабілізації поліпшеної ознаки в 

більш пізніх поколіннях.  

За кількістю бобів на рослині амплітуда варіювання також була 

значною 57–215 шт., тоді як батьківські компоненти мали невисокі 

показники – 59, 6 шт. (Аметист) і 99 шт. (Краса Поділля). Високий ефект 

гетерозису – характерний для цієї комбінації і за ознакою «кількість вузлів на 

головному стеблі» (оцінка домінантності hp = 9,05) з амплітудою варіювання 

у межах гібридної популяції від 10 до 23 шт. за середнього значення 16,8.  

У першому поколінні цих двох комбінацій Аметист × Мяо-ян-Доу і 

Аметист × Краса Поділля спостерігається за більшістю ознак ефект 

гетерозису, що вказує на більшу вірогідність пошуку трансгресивних форм у 

наступних генераціях – F2–F4.  

З поміж інших гібридів першого покоління досліджували комбінацію 

Аметист × Романтика, отриману внаслідок схрещування стійкого до посухи 

сорту Аметист і сорту Романтика, що відрізнявся за морфологічними 

ознаками (кольором квітки, опушення, бобу, рубчика). Характер 

успадкування складових структури врожаю (кількість насінин, кількість 

бобів, кількість вузлів та кількість гілок), виявлену у процесі аналізу гібридів 

F1, кваліфікувався як наддомінування, або ж позитивний гетерозис. Оцінка 

домінантності hp змінювалася у межах 2,13–13,17, що також вказує на 

наддомінування кращої батьківської форми, де 1<hp>∞.  

У вищезгаданій комбінації, а також у комбінації Алмаз × Альтаїр, 

значення hp було найвищим і становило 13,17 і 40,32 відповідно. У комбінації 

Аметист × Романтика спостерігали незначну мінливість гібридної популяції 

за ознаками «висота прикріплення нижнього бобу», «кількість гілок» та 
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«вузлів на головному стеблі». У комбінації Алмаз × Альтаїр поліморфізм не 

піддавався аналізу.  

За схрещування двох сортів, що належать до різних груп стиглості, – 

Аметист ♀ (ранньостиглий сорт) та Альтаїр ♂ (середньостиглий) гетерозис 

спостерігали за кількістю насінин (hp=2,93), кількістю бобів (hp=1,61), 

кількістю вузлів (hp=29), а також за таким біоморфологічним параметром як 

висота рослин (hp=1,47). Селекційно цінною ознакою батьківської форми цієї 

комбінації Аметист × Альтаїр була також крупність насіння. Крім того, сорт 

Альтаїр за ознакою «початок цвітіння» належить до ранозацвітаючих. Ознака 

«висота прикріплення нижнього бобу» успадковувалася гібридними 

нащадками за проміжним типом (hp=-0,02), а для ознаки «кількість гілок» 

характерним було домінування більш низького показника батьківської форми 

(hp=-0,52). За кількістю насінин із рослини спостерігали наддомінування, 

хоча материнська і батьківська форми, не відрізнялися великою кількістю 

насіння (для Р♀ 133..183 шт., для Р ♂ – 63 шт.).  

У комбінації Аметист × Соєр 2-95 обидва компоненти перебували в 

однаковій групі стиглості (ранньостиглі). Для цієї комбінації характерним є 

те, що за трьома ознаками («кількість вузлів на головному стеблі», «кількість 

гілок» та «висота прикріплення бобів») успадкування проходило за типом 

домінування кращої батьківської форми (hp було, відповідно, 1,0; 0,85 та 

0,82). За такими ознаками елементів структури урожаю, як «кількість бобів» і 

«кількість насіння на рослині», а також за морфо-метричним показником 

«висота рослин» оцінка домінантності hp перевищувала одиницю, що 

свідчило про наддомінування, тобто позитивний гетерозис. За незначного 

поліморфізму рослин за ознакою «висота прикріплення нижнього бобу» та 

«кількість вузлів на головному стеблі» гібридна популяція мала значне 

варіювання рослин за ознакою «кількість бобів» (41–187 шт.) та «кількість 

насіння на рослині» (79–380 шт.), що свідчить про широкий спектр 

генотипової мінливості у поколінні F1.  
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У комбінації Красноградська 86 × Альтаїр компоненти мали однакову 

тривалість вегетаційного періоду (середньостиглі) з раннім цвітінням 

батьківської (♂) форми. Проте особливістю їхніх гібридних нащадків було 

те, що вони були скоростиглими. За елементами структури урожаю (кількість 

вузлів на головному стеблі, кількість бобів та кількість насінин з одної 

рослини), а також ознакою «висота рослини» спостерігався гетерозис, але з 

різним рівнем його прояву (hp змінювалося від 1,88 до 6,33). Ознаки, що 

характеризують передусім архітектоніку рослини («висота прикріплення 

нижнього бобу» та «кількість гілок»), успадковувалися за типом позитивного 

домінування (hp відповідно 0,74 та 1,0).  

У комбінації з високопродуктивним сортом Соєр 2-95, де 

материнською формою був сорт Алмаз, спостерігали широкий спектр типів 

успадкування. Так, гетерозис був характерним для ознак «висота рослин» 

(hp=3,86), «кількість бобів» (hp=3,95) і «кількість насіння на рослині» 

(hp=8,38), тоді як успадкування «кількості вузлів» і «кількості гілок» 

проходило за типом позитивного домінування, а «висота прикріплення 

нижнього бобу» – за проміжним типом (hp=0,06).  

Селекційною особливістю батьківської форми комбінації Аметист × 

Агат було крупне насіння. Позитивне домінування було характерним для 

ознак «кількість гілок» і «кількість вузлів» (hp відповідно 0,55 та 1,0), 

наддомінування і проміжний тип – для інших досліджуваних ознак. Тобто, у 

гібридних нащадків Алмаз × Соєр 2-95 та Аметист × Агат за всіма ознаками 

тип успадкування співпадав, хоча компоненти схрещування були різними.  

Якщо зробити порівняльний аналіз частки гетерозисних комбінацій від 

схрещування сортів із різними вихідними морфометричними і господарсько-

цінними показниками, стає очевидним, що вони були різними залежно від 

ознак (рис. 4.13).  
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Рис. 4.13  Частка гетерозисних комбінацій у гібридів F1 від схрещування 

різних за походженням і рівнем ознак сортів, 2007 р.  

 

Так, наддомінування у 100 % випадків є характерним для таких 

елементів структури урожаю як кількість бобів і кількість насінин з одної 

рослини. Найменша кількість гетерозисних комбінацій притаманна для 

ознаки «кількість гілок» (33,3 %), що свідчить про необхідність 

цілеспрямованого підбору компонентів для гібридизації з метою виведення 

форм із бажаною архітектонікою рослини.  

За ознакою «висота прикріплення нижнього бобу» гібридного 

потомства, яке б успадковувало її за типом наддомінування, нами не 

виявлено. Узагальнюючи експериментальні дані з оцінювання домінантності,  

можна констатувати, що фенотиповий прояв ознак у гібридних потомків 

залежить від генотипу компонентів гібридизації.  

В усіх комбінацій за ознаками «кількість бобів» і «кількість насіння на 

рослині» відмічено позитивний гетерозис.  
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З урахуванням комплексу ознак для подальшого селекційного 

опрацювання відібрано гібридні популяції – Аметист × Мяо-ян-Доу, Аметист 

× Краса Поділля, Аметист × Агат. 

Для формування гібридних популяцій за ознаками «висота 

прикріплення нижнього бобу» і «кількість гілок» необхідно вести процес 

підбору батьківських форм, здатних давати гетерозисне потомство.  

 

4.4  Мінливість кількісних ознак сої в потомствах схрещувань F2 та F3 

Кількісні ознаки, що визначають морфо-біологічні показники рослин  

сої, контролюються полігенно, тобто внесок кожного з генів є незначним, 

проте вони впливають на мінливість ознаки. Від ступеня індивідуальної 

мінливості залежить ефективність добору у кожному з наступних поколінь 

[457]. Є ознаки мало-, середньо- та високомінливі. Як показали наші 

дослідження, у F2 і F3 середньомінливими ознаками були: «висота рослин» 

(V=17,2–21,9 %), «кількість вузлів на головному стеблі» (V=17,2–17,5 %) та 

«маса 1000 насінин» (V=11,7–16,4 %) (табл. 4.16).  

Всі інші ознаки характеризуються значним варіюванням. Найбільшу 

варіабельність у гібридних рослин спостерігали за ознакою «кількість вузлів 

на гілках» (V=64,4–71,5 %) і «кількість гілок на рослині » (V=50,0–66,0 %). 

Дещо нижчий коефіцієнт варіації характеризував мінливість рослин за 

кількістю бобів на рослині (V=37,9–43,6 %) та за кількістю насіння на 

рослині – (V=36,1–48,2 %). Досить високі коефіцієнти варіювання цих ознак 

свідчать про те, що можливості добору не вичерпано і стабілізація за цими 

ознаками наступає у більш пізніх поколіннях селекційного опрацювання 

гібридного матеріалу.  

Використовуючи методи варіаційної статистики, нами визначено 

основні параметри кількісної мінливості морфо-біологічних ознак сої в F2 та 

F3, а також відповідність теоретичного й емпіричного розподілу значень 

кожної з досліджуваних ознак за накладання добору у цих поколіннях.  
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Таблиця 4.16 

Мінливість ознак гібридів сої F2 і F3 за показниками дистрибутивної 

статистики, 2008–2009 рр.  
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Е
к
сц

ес
 

Ознака гібридів F2 (обсяг вибірки N = 107) 

Висота рослини, см 90,3 60,0 143 391 19,8 21,9 0,63 -0,28 

Висота прикріплення нижнього 

бобу, см 
8,1 1,0 22,0 14,1 3,76 46,7 1,51 3,06 

Кількість гілок на рослині, шт. 3,6 0,0 9,0 3,3 1,81 50,0 0,74 0,48 

Кількість вузлів на головному 

стеблі, шт.  
11,8 7,0 18,0 4,3 2,07 17,5 0,72 1,00 

Кількість вузлів на гілках, шт.  14,9 0,0 42,0 92,2 9,60 64,4 0,91 0,10 

Кількість бобів на рослині, шт. 74,8 11,0 150 803 28,3 37,9 0,72 0,07 

Кількість насіння на рослині, шт. 151 65,0 295 2729 52,2 34,6 0,73 0,18 

Маса насіння на рослині, г 26,8 10,0 64,0 93,8 9,69 36,1 1,01 1,31 

Маса 1000 насінин, г 178 123 238 431 20,8 11,7 0,20 0,55 

Ознака гібридів F3 (обсяг вибірки N = 1153) 

Висота рослини, см 87,6 49,0 132 228 15,1 17,2 0,21 -0,14 

Висота прикріплення нижнього 

бобу, см 
10,5 1,00 36,0 28,4 5,33 50,8 1,41 2,94 

Кількість гілок на рослині, шт. 2,68 0,00 11,0 3,12 1,77 66,0 0,91 1,06 

Кількість вузлів на головному 

стеблі, шт.  
12,0 6,00 20,0 4,29 2,07 17,2 0,11 -0,06 

Кількість вузлів на гілках, шт.  13,9 0,00 65,0 99,1 9,95 71,5 1,09 1,49 

Кількість бобів на рослині, шт. 61,5 16,0 209 718 26,8 43,6 1,23 2,26 

Кількість насіння на рослині, шт. 128 36,0 384 2985 54,6 42,8 0,98 1,06 

Маса насіння на рослині, г 19,7 5,00 64,0 90,1 9,49 48,2 1,08 1,23 

Маса 1000 насінин, г 153 89,3 323 625 25,0 16,4 1,03 2,86 

 

Як видно із даних (табл. 4.16), середня висота рослин гібридів другого 

покоління становила 90,3±19,8 см, а третього – 87,6±15,1 см.  

Тобто, спостерігалося незначне зниження як абсолютного значення 

цього показника (на 2,7 см) (рис. 4.14), так і його коефіцієнта варіації (на 

4,7 %).  
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Рис. 4.14 Висота рослини сої у поколіннях сої F2 та F3, 2008–2009 рр.  

 

Зниження висоти рослин було незначним, у відсотковому відношенні 

від F2 до F3 воно становило 3%, тобто F3 – 97% до показника F2. Різниця між 

найбільшим і найменшим значеннями у рослин сої у F2 становила 83 см, а у 

F3 – 82 см, власне, була майже однакова.  

Теоретичний розподіл значень (рис. 4.15) характеризувався незначною 

правосторонньою асиметрію (А), що була більш вираженою в F2 порівняно з 

F3 (А=0,63 – F2 і А=0,21 – F3).  

У поколінні F2 і F3 модальним був клас рослин висотою 80–90 см. 

Рослин із висотою понад 130 см у F3 не виявлено, хоча незначна частка таких 

рослин у F2 була (по 2 % на класи 130–140 і 140–150 см).  

Необхідно вказати, що значення ексцесу (Е), що оцінює провал або пік  

у центрі розподілу порівняно з розташуванням найвищої частини кривої 

нормального статистичного розподілу, в F3 знизилося вдвічі (з – 0,28 до – 

0,14) і характеризувалося як від’ємний показник. 
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а)                                                               б) 

Рис. 4.15 Теоретичний й емпіричний розподіли значень ознаки  

«висота рослин» у поколіннях сої F2 (а) і F3 (б), 2008–2009 рр.  

 

Таким чином, у F3 порівняно з F2, за ознакою «висота рослин» 

спостерігали її стабілізацію.  

«Висота прикріплення нижнього бобу» є однією з тих ознак, що 

визначають технологічність сортів сої – запобігання втрати частини врожаю 

під час збирання (рис. 4.16).  

 

Рис. 4.16  Висота прикріплення нижнього бобу в поколіннях сої  

F2 та F3, 2008–2009 рр.  
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В наших дослідженнях у поколінні F3 спостерігали достовірне (на 2,4 

см) збільшення значення цієї ознаки, порівняно з F2 (відповідно. 8,1 і 10,5 см)  

 

Максимальне значення висоти прикріплення нижнього бобу в F2 

становило 22 см, а в F3 – 36 см. Високий коефіцієнт варіації (V=50,0–50,8) 

свідчить про високу індивідуальну мінливість цієї ознаки і про наступну 

можливість доборів (табл. 4.16). Теоретичний і емпіричний розподіли 

наведено на рис. 4.17 (а, б).  

 

  а)                                                                        б) 

Рис. 4.17  Теоретичний і емпіричний розподіли значень ознаки «висота 

прикріплення нижнього бобу» в поколіннях F2 (а) і F3 (б), 2008–2009 рр.  

 

Встановлено, що варіаційні ряди поколінь F2 і F3 характеризуються 

правосторонньою асиметрією (відповідно, А F2 = 1,51, А F3 = 1,41). Крива 

емпіричного розподілу має пік, порівняно з теоретичним (Е F2 = 3,06; Е F3 = 

2,94), тобто, частота середнього значення (в F2 – 6–8 см, в F3 – 5– 10 см) в 

експериментально створених популяціях F2 і F3 була значно вищою. 

Кількість гілок на рослинах гібридів F3 була меншою, ніж у гібридів F2 (2,7 та 
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3,6 шт. відповідно) (рис. 4.18, 4.19). У відсотковому відношенні F3 щодо F2 це 

становило 74 %.  

Максимальну кількість гілок мали рослини у поколінні F3 (11 шт.).  

Асиметрія розподілу значень цієї ознаки була правосторонньою і більш 

вираженою в F3, порівняно з F2, і становила 0,91 проти 0,74, а значення 

ексцесу – 1,06 проти 0,48.  

«Кількість вузлів на головному стеблі» є сталою ознакою, вона 

практично не змінилася й становила 11, 8 шт. (покоління F2) і 12,0 (покоління 

F3) (рис. 4.14).  

 

Рис. 4.18  Характеристика рослин у поколіннях сої F2 і F3 за ознаками 

«кількість гілок на рослині», «кількість вузлів на головному стеблі» та 

«кількість вузлів на гілках», 2008–2009 рр.  

 

Майже однаковим був і розмах варіювання 17,5 % і 17,2 % відповідно 

(табл. 4.22). Асиметрія в F2 була правосторонньою й незначною (А=0,74), а в 

F3 – ще меншою (А=0,11) і практично не відрізнялася від кривої нормального 

статистичного розподілу.  
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  а)       б) 

Рис. 4.19  Теоретичний і емпіричний розподіли значень за ознакою 

«кількість гілок на рослині» у гібридів сої F2 (а) і F3 (б), 2008–2009 рр.  

 

Значення ексцесу було позитивним в F2 (Е=1,00), у F3 – Е = -0,06, а 

модальний клас змінився на один вузол на головному стеблі у бік 

збільшення: в F2=11 шт., в F3=12 шт. (рис. 4.20), а також (рис. 4.21).  

 

а)       б) 

Рис. 4.20  Теоретичний і емпіричний розподіли значень за ознакою 

«кількість вузлів на головному стеблі» у гібридних популяціях сої  

F2 (а) і F3 (б), 2008–2009 рр.  
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ознаки.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

а)              б) 

Рис. 4.21  Теоретичний і емпіричний розподіли значень за ознакою 

«кількість вузлів на гілках» у гібридів сої F2 (а) і F3 (б), 2008–2009 рр.  

 

У гібридних рослин F3 спостерігали зниження значень кількості бобів і 

кількості насінин на рослині порівняно з гібридами F2 (рис. 4.22), що можна 

пояснити умовами вирощування культури та нормою реакції рослин.  

 

Рис. 4.22  Значення ознак «кількість бобів» і «кількість насінин на 

рослині» в поколіннях сої F2 і F3, 2008–2009 рр.  
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Проте той факт, що коефіцієнти варіації цих ознак були значними – V в 

F2=37,9, 34,6 і в поколінні F3 збільшилися до V=43,6, і 42,8, дає підстави 

очікувати на ефективність доборів у більш пізніх поколіннях.  

Графічна інтерпретація варіаційних рядів цих ознак показала наявність 

правосторонньої асиметрії, що була більш вираженою в поколінні F3, 

порівняно з F2 (рис. 4.23, 4.24).  

 

   а)         б) 

Рис. 4.23  Теоретичний і емпіричний розподіли значень ознаки 

«кількість бобів на рослині» у поколіннях сої F2 (а) і F3 (б), 2008–2009 рр.  

 

 

                                   а)                   б) 

Рис. 4.24  Теоретичний і емпіричний розподіли значень ознаки 

«кількість насіння на рослині» у поколіннях F2 (а) і F3 (б), 2008–2009 рр. 
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Необхідно зазначити, що в F2 спостерігалася низька частота класу 

140…160 шт. насінин на рослині (рис. 4.25).  

 

Рис. 4.25  Маса насіння на рослині у гібридів сої F2 і F3 , 2008–2009 рр.  

 

У цьому ж поколінні зустрічалися рослини з високим значенням (понад 

300 шт.). У F3 максимальна кількість насіння на рослині була 384 шт.  

Середнє значення маси насіння з рослини у гібридів F2 становила 

26,8 г., а у гібридів F3 19,7 г. Зниження становило 26,4 %, що можна пояснити 

нормою реакції рослин й особливостями умов вегетаційного періоду.  

Проте високий коефіцієнт варіації в F3 (V=48,2 %) вказував на 

можливість ефективного добору у більш пізніх поколіннях. Коефіцієнт 

асиметрії свідчив про зміщення варіаційного ряду вправо, як у F2, так і в F3 

(рис. 4.26).  

Коефіцієнт ексцесу в F2 і F3 практично не змінився і був відповідно 1,31 

і 1,23. Маса 1000 насінин була значно нижчою в F3, порівняно, з F2 і 

становила 178 і 153 г. відповідно (рис. 4.27).  

Зниження цього показника на 14 % свідчить про те, що насіння в F3 

було значно дрібнішим. Коефіцієнти асиметрії і ексцесу були вищими в 

поколінні F3, порівняно з F2 (табл. 4.16), правосторонність розподілу була 

більш вираженою в F3 (рис. 4.28).  
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Рис. 4.26  Теоретичний і емпіричний розподіли ознаки «маса 

насіння на рослині» у поколіннях сої F2 (а) і F3 (б), 2008–2009 рр.  

 

Незважаючи на менш сприятливі умови року, в якому вирощували 

гібриди F3, ознака «висота прикріплення нижнього бобу» піддалася 

селекційному покращанню (в F3 відносно F2 становила 130,3%).  

 

Рис. 4.27  Маса 1000 насінин (г) у поколіннях сої F2 і F3, 2008–2009 рр. 
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Рис. 4.28  Теоретичний і емпіричний розподіли ознаки «маса 1000 

насінин» у поколіннях сої F2 (а) і F3 (б), 2008–2009 рр.  

 

За висотою і кількістю вузлів на головному стеблі рослини в F3 були 

майже на такому ж рівні, як і у F2. Рівень прояву всіх інших ознак у гібридів 

F3 знизився відносно F2 – 73,4–93,4%.  

Таким чином, на основі одержаних експериментальних даних і їх 

статистичної обробки можна констатувати:  

– Середньомінливими ознаками були: «висота рослин», «кількість 

вузлів на головному стеблі» та «маса 1000 насінин»; високомінливими – 

«висота прикріплення нижнього бобу», «кількість вузлів на гілках», 

«кількість бобів на рослині», «кількість насінин на рослині» та «маса насіння 

на рослині», що свідчить про ефективність наступного добору у процесі 

селекційного опрацювання гібридного матеріалу;  

– В F3, порівняно з F2, відмічено збільшення значення висота 

прикріплення нижнього бобу з 8,1 до 10,5;  

– Всі ознаки, що характеризують морфологічну структуру рослин сої і 

ознаки, які є елементами структури урожаю, мають варіаційні ряди з 

безперервною мінливістю з правосторонньою асиметрією й позитивним 
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(окрім ознаки «висота рослин») ексцесом. Це свідчіть про складний 

генетичний контроль досліджуваних кількісних ознак і варіювання їх норми 

реакції на рівні фенотипу залежно від умов вирощування і гібридного 

покоління.  

 

4.5 Трансгресія господарсько-цінних ознак у потомствах 

міжсортових гібридів сої 

 

Сучасні сорти сої повинні характеризуватися комплексом 

господарсько-цінних ознак, основними з яких є елементи насіннєвої 

продуктивності та висока технологічність, тобто, придатність до 

механізованого збирання врожаю. Основним методом покращання існуючих 

і створення нових сортів є внутрішньовидова гібридизація, внаслідок якої 

можна отримати широкий спектр рекомбінантних форм. Поміж них небажані 

генотипи вибраковуються, а кращі добираються спеціальними методами та 

розмножуються з метою створення нових генотипів [458–462].  

Розрахунок ступеня і частоти трансгресій за висотою рослин у 

гібридних популяціях F2–F4 сої показав, що вони змінювалися залежно від 

гібридного генотипу і покоління (табл. 4.17).  

Частота трансгресивних форм за цією ознакою у поколінні F3, 

порівняно з поколінням F2, крім гібридної комбінації Аметист × Романтика, 

суттєво знижувалася, а в F4 вона знову зростала. Найбільше трансгресивних 

форм (56,6 %) було виділено у комбінації Аметист × Краса Поділля. Ступінь 

трансгресії у цієї ж комбінації у третьому поколінні знизилася і становила 

8,8 %, а в четвертому спостерігали її підвищення (21,6 %).  

Водночас у всіх інших гібридних потомствах вона в F3 підвищувалася, 

залишаючись або ж на тому рівні, або ж підвищуючись у поколінні F4. 

Найвищий показник ступеня трансгресії був також характерним для 

гібридної комбінації Аметист × Краса Поділля.  
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Висота прикріплення нижнього бобу – як ознака – визначає 

технологічність сорту, що має неабияке значення у збиранні врожаю. 

 

Таблиця 4.17 

Ступінь і частота позитивних трансгресій за ознаками «висота рослин» 

та «висота прикріплення нижнього бобу» у гібридних комбінацій сої (%),  

2008–2010 рр.  

Гібридні комбінації 
Частота трансгресії Ступінь трансгресії 

F2 F3 F4 F2 F3 F4 

Висота рослин 

Аметист × Альтаїр 20,0 5,6 10,8 2,1 4,6 4,8 

Аметист × Романтика 8,3 13,4 25,0 0,8 5,2 6,1 

Аметист × Агат 66,7 26,7 31,8 1,2 6,0 6,8 

Аметист × Краса 

Поділля 
40,4 23,0 56,6 16,1 8,8 21,6 

Аметист × Мяо-ян-доу 9,5 5,3 29,1 3,2 7,7 14,7 

Висота прикріплення нижнього бобу 

Аметист × Альтаїр 80,0 2,8 7,9 34 8,7 9,8 

Аметист × Романтика 41,7 26,8 8,3 43,7 42,7 10,2 

Аметист × Агат 66,7 6,7 95,2 87,1 20,6 61,4 

Аметист × Краса 

Поділля 
8,8 9,4 26,9 40,0 31,4 26,9 

Аметист × Мяо-ян-доу 23,8 25,5 65,8 8,4 42,3 38,8 

 

Результати обліків показали, що залежно від генотипу в поколінні F2 

частота трансгресій змінювалася у значних межах – від 8,8 до 80,0 %, до того 

ж у наступному поколінні у двох гібридних комбінацій (Аметист × Краса 

Поділля та Аметист × Мяо-ян-доу) вона достовірно не змінилася, а у решти 

гібридних форм – значно знизилася. У поколінні F4 цей показник, залежно 

від генотипу гібридних форм, або підвищувався, або ж знижувався. За 

ступенем трансгресії за висотою прикріплення нижнього бобу найбільш 
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перспективною комбінацією слід вважати Аметист × Агат, у якої у поколінні 

F4 цей показник був найвищим і становив 61,4 %. У поколінні F3 гібридних 

комбінацій Аметист × Романтика та Аметист × Мяо-ян-доу ступінь 

трансгресії був майже однаковим і становив, відповідно 42,7 та 42,3 %.  

Аналіз морфо-біологічних ознак сої («кількість гілок», «кількість 

вузлів на головному стеблі», «кількість вузлів на гілках») показав, що у 

більшості випадків високий ступінь трансгресії поєднується із високою 

частотою її прояву у потомствах міжсортових схрещувань (табл. 4.18). Це 

пояснюється вдало підібраними батьківськими компонентами для 

гібридизації. Наявність трансгресивних форм у поколінні F2, а також і у 

більш пізніх поколіннях, свідчить про те, що причиною цього явища є 

неалельна взаємодія генів.  

За ознакою «кількість гілок» у другому поколінні найвища частота 

трансгресій була характерна для комбінацій Аметист × Краса Поділля 

(40,4 %) та Аметист × Романтика (33,3 %). У третьому поколінні частота 

трансгресивних форм у чотирьох гібридних потомствах знижувалася, а в 

одному – суттєво не змінилася. Проте у поколінні F4 вона знову 

підвищувалася, за винятком комбінації Аметист × Краса Поділля. Ступінь 

трансгресії за цією ознакою в F2 виявилася досить високою у всіх гібридних 

зразків – вона змінювалася у межах 32,1–69,8 %. У поколінні F3 даний 

показник істотно знижувався в усіх гібридних комбінацій.  

У поколінні F4 ця тенденція зберігалася у двох вихідних гібридних 

генотипів, тоді як у потомствах гібридів Аметист × Агат, Аметист × Краса 

Поділля та Аметист × Мяо-ян-Доу вона збільшувалася у діапазоні з 22,9 до 

42,0 %. Саме ці селекційні матеріали можуть бути використані як джерела 

цієї важливої ознаки для поліпшення сортів сої.  

Аналіз частоти трансгресивних форм за ознакою «кількість вузлів на 

головному стеблі» показав наступну закономірність: у поколінні F3 

відбувалося різке зниження цього показника, а в F4 – його підвищення.  
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Таблиця 4.18 

Трансгресивна мінливість морфо-біологічних ознак рослин сої, що впливають на продуктивність, залежно від 

генотипу і покоління, 2008–2010 рр. 

Ознака 

Аметист × 

Альтаїр 

Аметист × 

Романтика 

Аметист × 

Агат 

Аметист × 

Краса Поділля 

Аметист × 

Мяо-ян-доу 

F2 F3 F4 F2 F3 F4 F2 F3 F4 F2 F3 F4 F2 F3 F4 

Частота трансгресій, % 

Кількість 

гілок 
18,0 0,6 23,3 33,3 11,3 25,0 8,3 3,3 33,3 40,4 39,5 10,9 19,0 3,4 3,8 

Кількість 

вузлів на 

головному 

стеблі 

22,0 1,7 11,6 8,3 6,2 16,7 12,0 3,3 9,5 22,8 5,3 16,3 42,9 9,1 18,9 

Кількість 

вузлів 

на гілках 

20,0 1,1 2,1 41,7 7,2 50,0 25,0 53,3 28,6 47,4 13,4 7,7 28,6 1,1 5,1 

Ступінь трансгресій, % 

Кількість 

гілок 
50,0 15,0 2,1 32,1 12,3 5,3 69,8 20,6 42,0 45,5 17,7 22,9 32,1 22,7 28,3 

Кількість 

вузлів на 

головному 

стеблі 

4,9 9,9 14,9 2,2 11,5 12,8 12,5 4,4 4,9 23,3 10,0 10,8 9,4 12,8 12,7 

Кількість 

вузлів 

на гілках 

56,7 10,1 9,9 14,2 5,5 35,9 27,4 61,8 63,8 69,1 32,0 15,5 38,9 22,0 16,6 
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Ступінь трансгресії з кожним наступним поколінням мала вищі 

показники у комбінацій Аметист × Альтаїр та Аметист × Романтика, що 

свідчить про цінність цього селекційного матеріалу. У гібридів Аметист × 

Агат та Аметист × Краса Поділля у наступних поколіннях вона була нижчою, 

порівняно з F2, але майже однаковою в F3 та в F4.  

За ознакою «кількість вузлів на гілках» частота трансгресій із кожним 

наступним поколінням різко знижувалася у трьох гібридних потомствах. 

Комбінація Аметист × Романтика у поколіннях F2 та F4 характеризувалася 

високим її показником: відповідно, 41,7 та 50,0 %, а в комбінації Аметист × 

Агат у третьому поколінні було виявлено найбільшу кількість 

трансгресивних форм (53,3 %). Високий ступінь трансгресії в F3 та в F4 – 61,8 

та 63,8 %, відповідно, спостерігали у комбінації Аметист × Агат, що свідчить 

про селекційну цінність цього генотипу за ознакою «кількість вузлів на 

гілках». У процесі створення нових сортів основна увага селекціонерів 

зосереджена на вивченні ефективності доборів трансгресивних форм за 

ознаками, що безпосередньо впливають на формування продуктивності. До 

таких ознак належать «кількість бобів» та «кількість насінин на одну 

рослину», а також «маса насіння з однієї рослини».  

Дослідженнями встановлено, що частота виділення трансгресивних 

форм за цими ознаками залежала від генотипу, покоління та умов довкілля. 

Покоління F2–F4 вивчали у різні роки, отже, вплив метеорологічних умов 

року у даному дослідженні не ідентифіковано. У зв’язку з цим частота і 

ступінь трансгресій у послідовних поколіннях дещо «завуальована» їх 

впливом. На рис. 4.29 проілюстрована частота трансгресій у гібридних 

популяціях, що розщеплюються. Як показав аналіз цих даних, у трьох 

гібридних потомствах спостерігали різке зниження частоти трансгресій у F3 

порівняно з F2, а далі – її підвищення в F4.  

Ця тенденція була характерна для потомств гібридів Аметист × 

Альтаїр, Аметист × Романтика та Аметист × Мяо-ян-доу.  
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Рис. 4.29 Частота трансгресивних форм у гібридних комбінацій поколінь 

F2–F4 (2008-2010 рр.): 1 – Аметист × Альтаїр, 2 – Аметист × Романтика, 3 – Аметист × 

Агат, 4 – Аметист × Краса Поділля, 5 – Аметист × Мяо-ян-доу 

 

В останній комбінації за ознаками «кількість бобів» та «кількість 

насінин на рослині» частота трансгресій у другому поколінні становила, 

відповідно, 38,1 та 42,9 %, залишаючись найвищими у досліджуваному 

наборі зразків.  

За цими ж ознаками у гібридних потомствах комбінації Аметист × 

Романтика частота трансгресій у F4 виявилася вищою, ніж у поколіннях  

F2– F3. За кількістю бобів цей показник у потомстві гібрида Аметист × Агат 

залежно від покоління майже не змінювався (12,0–14,3 %).  

Цей же генотип характерний тим, що в його потомстві у другому 

поколінні за ознакою «маса насіння на рослині» спостерігали найвищу 

кількість виділених трансгресивних форм (58,3 %). Дещо нижча частота 

трансгресії в F2 була характерна для цієї ж ознаки і для потомства гібрида 
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Цікаво, що за частотою виділення трансгресивних форм за елементами 

продуктивності залежно від покоління потомство Аметист × Краса Поділля 

вирізнялося від інших досліджуваних комбінацій, оскільки цей показник із 

кожним наступним поколінням знижувався. У комбінації Аметист × Агат за 

ознакою «кількість насінин на рослині» у гібридній популяції сої F3 

спостерігали різке збільшення частоти трансгресій порівняно з F2 (43,3 проти 

8,3 %), що було винятком у порівнянні з динамікою цього показника у всіх 

інших досліджуваних комбінацій.  

Для селекційної практики важливим є вивчення ступеня позитивних 

трансгресій за елементами продуктивності у конкретних гібридних 

комбінацій із тим, щоб відібрати перспективні рекомбінанти для створення 

нових сортів і виявити донорів цінних ознак.  

Аналіз комбінації Аметист × Альтаїр показав (рис. 4.30): 

 

Рис. 4.30 Ступінь трансгресії у гібридних потомствах сої F2–F4  

комбінації Аметист × Альтаїр (%), 2008–2010 рр.  
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ступінь трансгресій знижувалася з кожним наступним поколінням: із 47,1 до 

8,7 % за кількістю бобів, із 65,4 до 14,1 % – за кількістю насінин і з 95,6 до 

14,1 % –за масою насіння з однієї рослини  

Протилежною для ознаки «кількість бобів» і «кількість насінин на 

одній рослині» виявилася динаміка цього показника залежно від поколінь у 

комбінації Аметист × Романтика, в якої спостерігали її підвищення у напрямі 

від F2 до F4. За ознакою «маса насіння» відбувалося незначне її зниження – 

від 24,6 до 14,1 % (рис. 4.31).  

 

Рис. 4.31 Ступінь трансгресії у гібридних потомствах сої F2–F4 комбінації 

Аметист × Романтика (%), 2008–2010 рр.  

 

Аналогічна тенденція за цією ознакою була характерною і для 

гібридних потомств комбінації Аметист × Мяо-ян-Доу (рис. 4.32).  
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Динаміка ступеня трансгресій ознак «кількість бобів» і «кількість 

насінин на рослині» була іншою – зниження в F2 порівняно з F3, і підвищення 

в F4 відносно F3.  

 
Рис. 4.32 Ступінь трансгресії у гібридних потомствах сої F2–F4 комбінації 

Аметист × Мяо-ян-доу (%), 2008–2010 рр.  
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спостерігалося підвищення ступеня трансгресії, відповідно, з 1,9 до 42,5 і з 

5,6 до 51,1 % (рис. 4.34).  

За масою насіння ступінь трансгресії у поколінні F3 та F4 був 

найвищим серед усіх гібридних поколінь інших комбінацій і становив, 

відповідно, 45,8 та 27,1 %.  

 

Рис. 4.33  Ступінь трансгресії у гібридних потомствах сої F2–F4 комбінації 

Аметист × Краса Поділля (%), 2008–2010 рр. 
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– Аметист × Альтаїр та Аметист × Романтика – за кількістю вузлів на 
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– Аметист × Агат – за кількістю бобів, кількістю насінин на одній 

рослині та масою насіння.  

 

Рис. 4.34 Ступінь трансгресії у гібридних потомствах F2–F4 комбінації 

Аметист × Агат (%), 2008–2010 рр.  
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використанням виділених джерел господарсько-цінних ознак. Селекційно-

генетичне поліпшення сої необхідно здійснювати з урахуванням структури 

генотипової мінливості кількісних ознак. 

2. Встановлено високі ефекти ЗКЗ за ознакою «висота рослин» у сортів 

Агат, Мяо-ян-доу і тестера Аметист; за ознакою «висота прикріплення 

нижнього бобу» – у сорту Альтаїр і тестера Аметист; за ознакою «кількість 

гілок на рослині» – у сортів Романтика, Мяо-ян-доу і тестера Алмаз; за 

ознакою «кількість вузлів на головному стеблі» – у сорту Агат; за ознакою 

«кількість бобів » – у сортів Романтика, Мяо-ян-доу, Альтаїр і тестера Алмаз; 

за ознакою «кількість насінин на рослині» – у сортів Альтаїр, Романтика і 

тестера Алмаз. Виявлено, що переважаючими у генетичному контролі ознак 

«кількість вузлів на головному стеблі» та «висота рослин» були адитивні 

ефекти генів, а ознак «кількість насінин на рослині», «кількість бобів на 

рослині», «кількість гілок на рослині», «висота прикріплення нижнього 

бобу» – неадитивні ефекти взаємодії генів. Виявлена висока диференціююча 

здатність тестерів Аметист і Алмаз.  

3. Аналіз фенотипового домінування дозволив виявити комбінації 

схрещування, які мають наддомінування і становлять найбільшу селекційну 

цінність: Аметист × Мяо-ян-доу, Аметист × Краса Поділля, Аметист × Агат.  

4. Доведено, що в потомстві F2–F3 середньомінливими ознаками були: 

«висота рослин», «кількість вузлів на головному стеблі», «маса 1000 

насінин»; високомінливими – «висота прикріплення нижнього бобу», 

«кількість вузлів на гілках», «кількість бобів на рослині», «кількість насінин 

на рослині», «маса насіння на рослині». Всі ознаки, які є елементами 

структури урожаю, мали варіаційні ряди з безперервною мінливістю з 

правосторонньою асиметрією й позитивним ексцесом.  

5. Виявлено високий рівень ступеня і частоти позитивних трансгресій у 

популяціях F2–F4 сої: за ознакою «висота прикріплення нижнього бобу» у 

комбінації Аметист × Агат; за ознакою «кількість гілок на рослині» у 

комбінаціях Аметист × Агат, Аметист × Краса Поділля, Аметист ×  
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Мяо-ян- Доу; за ознакою «кількість вузлів на головному стеблі» у 

комбінаціях Аметист × Альтаїр та Аметист × Романтика; за ознаками 

«кількість вузлів на гілках», «кількість бобів», «кількість насінин на 

рослині», «маса насіння на рослині» – у комбінації Аметист × Агат. Кращою 

комбінацією за комплексом ознак визнано Аметист × Агат.  

 

За матеріалами досліджень даного розділу автором опубліковано 

наукові праці [456–462].  
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РОЗДІЛ 5 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТІВ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ  

ЛІНІЙ СОЇ, ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ 

 

Нові сорти сої повинні бути придатними для вирощування в Україні та 

забезпечувати високу й стабільну урожайність, адже сорт має вирішальне 

значення у веденні ефективного сільського господарства.  

У публікаціях ряду зарубіжних та вітчизняних авторів висвітлені 

питання впливу природно-кліматичних умов і новітних сортів на врожайність 

культури сої та економічну ефективність її вирощування [1, 39, 463–466].  

На рис. 5.1 представлена динаміка виробництва сої в Полтавській 

області (2000–2018 рр.) та кількість опадів за вегетаційний період (квітень – 

серпень).  

 

Рис. 5.1 Динаміка показників виробництва насіння сої в Полтавській 

області та кількості опадів за вегетаційний період (квітень – серпень), 

2002–2018 рр. (за даними Держстатуправління та Полтавського 

метеорологічного центру) 
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Рівняння лінійного тренду валових зборів сої і величина достовірності 

апроксимації має наступний вигляд – у = 25,857х–51738 за R
2
=0,8213; 

 
опадів, 

відповідно у = –1,6348х+3569,3 за R
2
=0,0121. В роки з посушливим 

вегетаційним періодом спостерігається зниження валового збору культури.  

Аналіз урожайності сої в Україні свідчить про значні її коливання за 

роками, що зумовлено впливом на неї погодно-кліматичних умов та 

біотичних чинників. Динаміка урожайності сої в Полтавській області (2002–

2018 рр.) та ГТК за вегетаційний період (квітень – серпень) представлено на 

рис. 5.2.  

 

Рис. 5.2 Динаміка показників урожайності сої в Полтавській 

області та ГТК за вегетаційний період (квітень – серпень), 2002–

2018 рр. (за даними Держстатуправління та Полтавського ГМЦ) 
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має наступний вигляд – у=-0,0078х+1,2118 за R
2
=0,0279; 

 
а урожайності 

відповідно у= 0,0539х+1,162 за R
2
=0,4485. Простежується зростання 

врожайності на тлі зниження показників ГТК.  
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За екстремальних погодних умов (надмірні опади під час дозрівання 

або їх відсутність, посуха, епіфітотії хвороб) вирішальна роль належить 

адаптованим сучасним сортам.  

Результатом багаторічної селекційної роботи з соєю на 

Красноградській дослідній станції Інституту зернового господарства УААН 

(1991–2000 рр.) та Дослідному полі Полтавської державної аграрної академії 

(2001–2018 рр.) було створено низку високопродуктивних, скоростиглих та 

адаптивних до умов навколишнього середовища сортів сої. Селекційна 

робота проводилася в досить контрастних ґрунтово-кліматичних умовах. 

Вихідний і гібридний матеріал, сорти сої досить ретельно вивчалися на 

темно-сірих опідзолених (рН 5,3–5,5) ґрунтах і чорноземах (рН 6,2–7,0) в 

посушливих умовах Степу та Лісостепу України.  

У Полтавській області в останні роки часто мають місце посухи в 

продовж вегетаційного періоду (рис. 5.3). Так, у 2017 р. відмічено мінімальну 

суму опадів вегетаційного періоду (квітень – серпень) за весь час досліджень 

(121,1 мм при середньобагаторічної 268 мм).  

 

Рис. 5.3 Динаміка опадів за вегетаційний період (квітень – серпень) на 

фоні середньобагаторічної в Полтавській області, 2002–2017 рр. (за 

даними Полтавського ГМЦ) 
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На рис. 5.3 видно, що з 16 проаналізованих у 10 років сума опадів 

протягом вегетаційного періоду була нижчою за середньобагаторічну.  

Ріст темпів виробництва сої повинен стимулювати селекційну 

діяльність в Україні. Поліпшення сортів сої нині відбувається на тлі змін 

клімату та потребує об’єктивного оцінювання нових сортів, яке здійснюється 

під час кваліфікаційної експертизи.  

З 1995 року Україна стала учасницею UPOV (Міжнародний союз з 

охорони нових сортів рослин) й офіційно надала селекціонерам правову 

охорону на сорти, які є об’єктом інтелектуальної власності: закон України 

«Про охорону прав на сорти рослин» і Постанова Кабінету Міністрів «Про 

Реєстр сортів рослин України» [467]. Починаючи з 1991 року сорти сої 

регулярно реєструються в Державному Реєстрі сортів рослин.  

Так, створені нами сорти сої, які зареєстровані в Україні та 

рекомендовані для поширення, мають тривалість вегетаційного періоду 85–

120 діб (табл. 5.1):  

– ранньостиглі: Аметист, Алмаз, Антрацит, Александрит, Адамос, 

Авантюрин, Аквамарин; 

– середньоранні: Агат, Артеміда, Вінні, Вежа. 

Таблиця 5.1  

Cорти сої, що занесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних 

для поширення в Україні, 1998–2015 рр.  

№ заявки  Сорт 
Рік 

реєстрації 

Авторське 

свідоцтво 

Зона 

вирощу-

вання* 

Група 

стиглості 

Напрям 

викорис-

тання 

749399 Аметист 1998 А. с. № 679 СЛ рс зерновий 

94018017 Агат 2000 А. с. № 1004 СЛ ср зерновий 

97018003 Артеміда 2001 А. с. № 1326 С ср зерновий 

04018013 Алмаз 2007 А. с. № 07020 Л рс зерновий 

06018012 Вінні 2010 А. с. № 10127 СЛ ср зерновий 

06018013 Вежа 2010 А. с. № 10126 С ср зерновий 

08018003 Антрацит 2011 А. с. № 110612  С рс зерновий 

09018008 Александрит 2013 А. с. № 130239 СЛП рс зерновий 

09018009 Адамос 2013 А. с. № 130240 СП рс зерновий 

12018006 Авантюрин 2015 А. с. № 150897 Л рс зерновий 

12018007 Аквамарин 2015 А. с. № 150898  ЛП рс зерновий 

Примітка : *Зона вирощування: С – Степ, Л – Лісостеп, П – Полісся;  

група стиглості: ср – середньорання, рс – ранньостигла 
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Наявнiсть достатньої кiлькостi цiнного вихiдного матерiалу дало 

можливiсть на Красноградськiй дослідний станції (1991–2001 рр.) створити 

ряд сортів сої (Аметист, Агат, Артемiда) для вирощування в Степу i 

Лісостепу України [226, 468–472]. Сорти сої Агат, Артемiда, Вежа та Вінні 

заявлено спiльно з Iнститутом кормiв НААН (м. Вiнниця) [473–477].  

У Полтавській державній аграрній академії (2001–2010 рр.) створені 

сорти сої Алмаз і Антрацит [227, 240, 242, 246, 478–482]. У 2008–2013 рр. 

створені сорти сої Александрит і Адамос [483–484], а в 2010–2015 рр. – сорти 

сої Авантюрин і Аквамарин [485–487].  

Подаємо коротку морфо-бiологiчну характеристику створених нами 

сортів сої.  

 

5.1 Сорт сої Аметист [468, додаток В. 1] 

 

Сорт занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні з 1998 року і рекомендований для вирощування у Степу 

і Лісостепу України. У степових районах є гарантованим попередником під 

пшеницю озиму. Авторське свідоцтво №679. 

Апробаційна група abenaria. Рослина має щільний кущ, стебло з 

закiнченим ростом, зелене (рис. 5.4).  

Опушення стебла і бобів світле. Висота рослини – 60–70 см, висота 

прикрiплення нижнього бобу – 12–14 см. Листя трiйчасте, з зеленими 

овально-цiльнокраїми листочками. У процесі достигання листя опадає. 

Суцвiття – багатоквiткова китиця, по 5–7 квiток фіолетового кольору. Боби 

свiтлi, слабкозiгнутi, 2–3 насінні. Зерно середнє (0,6х0,4 см), округло-

овальне, жовте, поверхня гладенька, блискуча. Насiннєвий рубчик вузький, 

рудого кольору з вiчком. Сiмʼядолi жовтi. Маса 1000 насiнин – 160–200 г. 

Тривалiсть вегетацiйного перiоду становить 100–105 діб. Сорт зернового 

типу використання, ранньостиглий.  
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Б В 

 
 

А Г 

Рис. 5.4 Сорт Аметист: А – загальний вигляд рослини (сніп), Б – боби, 

В – насіння, Г – ділянка сорту Аметист 
 

 

Урожайність насіння в умовах Степу i Лісостепу України 2,0–2,78 т/га. 

Вміст протеїну в зерні 37,6–39,6 %, жиру 19,0–22,0 %. Сорт має нейтральну 

фотоперіодичну реакцію, слабо чутливий до знижених температур, що 

забезпечує стабільний вегетаційний період у різних за географічною 

широтою регіонах. Особливістю сорту є висока посухостійкість. Сорт 

стійкий проти бактеріальних і вірусних хвороб, придатний для 

механізованого збирання. Стійкий проти вилягання та розтріскування бобів 

навіть за тривалого перестою. Крім того відзначається високою адаптивністю 

до умов вирощування. Вибираючи попередник, перевагу надають озимим та 

ярим зерновим колосовим, – рідше кукурудзи на силос або зелений корм. 

Сорт ефективно використовує післядію мінеральних і органічних добрив, 
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фіксує молекулярний азот повітря в симбіозі з бульбочковими бактеріями, 

засвоює високодоступні форми фосфору за рахунок мікоризоутворюючих 

грибів. Основний спосіб сівби широкорядний, з шириною міжрядь 45 см. 

Норма висіву – 500–600 тис. штук схожих насінин на гектар. Вирощування 

сої сорту Аметист не потребує десикації.  

У виробничих та дослідних посівах ПДСГДС ім. М. І. Вавилова та 

Устимівської дослідної станції рослинництва НААН у 2003 році сорт 

Аметист забезпечив урожайність 2,7 т/га, перевищивши за цим показником 

найбільш поширений у Полтавській області сорт Романтика на 0,5 т/га за 

дещо коротшого вегетаційного періоду (5 діб).  

 

5.2  Сорт сої Агат [469, 470, 473, додаток В.2] 

 

Сорт занесений до Державного реєстру сортiв рослин, придатних для 

поширення в Україні з 2000 року. Авторське свідоцтво № 1004.  

Апробацiйна група sordida. Форма рослини компактна, стиснута, стебло 

звичайне (рис. 5.5).  

Рис. 5.5 Сорт Агат: А – ділянка сорту, Б - насіння 

 

 

 

 

А Б 
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Опушення стебла світло-коричневе. Висота рослин – 60–70 см, висота 

кріплення нижнього бобу 8,9–14,3 см. Листок складний трійчастий, овально-

видовженої форми, цільнокраїй загострений. Суцвіття – багатоквіткова 

китиця, по 16–18 квіток фіолетового кольору. Боби – рудого кольору, зігнуті, 

з дзьобикоподібним кінчиком, 3–4 насінні. Зерно середнє (0,8x0,6 см), 

овальної форми, жовтого кольору з коричневою пігментацією. Насіннєвий 

рубчик – коричневий. Маса 1000 насінин – 197–218 г. Тривалість 

вегетаційного періоду 135–150 діб. Урожайність в умовах Лісостепу України 

– 2,3–2,7 т/га. Вміст протеїну в зерні 39,5–41,4 %, жиру – 22,1–23,0 %.  

Сорт зернового типу використання, пізньостиглий, здатний формувати 

сприятливу оптико-біологічну структуру листкового апарату, 

високопродуктивний, стійкий проти основних хвороб. Рекомендований для 

вирощування в південному Лісостепу і Степу України. Новий 

високопродуктивний сорт сої Агат, у середньому, за 2006–2007 рр. сформував 

2,98 т/га. За дотриманням головних вимог вирощування сорту можна 

одержати врожайність зерна сої на незрошуваних землях на рівні 2, 3–3,2 т/га.  

 

5.3  Сорт сої Артеміда [474, 475, додаток В.3] 

 

За результатами державного сортовипробування з 2001 року занесений 

до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. 

Авторське свідоцтво № 1326.  

Апробаційна група abenaria. Сорт незакінченого типу росту, форма 

рослини компактна, стебло – звичайне. Колір стебла зелений, опушення 

стебла та стулок бобів біле і рідке. Висота рослини 78–90 см, висота 

прикріплення нижнього бобу – 12–14 см. Листки трійчасті, середнього 

розміру, зелені, округло-видовженої форми, цільнокраї, з загостреним 

кінчиком. Суцвіття – багатоквіткова китиця, по 12–14 квіток фіолетового 

кольору. Боби світло-пісочного кольору, зігнуті, з дзьобикоподібним 

кінчиком, 2–4 насінні. Тип бобу – лущильний. Розмір бобу 4,0х0,8 см. Зерно 
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середнє, овальної форми, жовтого кольору. Насіннєвий рубчик середній, 

овальної форми, світло-коричневого кольору. Поверхня насіння гладенька, 

матова. Маса 1000 насінин – 154–175 г. Тривалість вегетаційного періоду 

120–125 діб. Урожайність зерна в умовах Лісостепу України 2,2–2,7 т/га, у 

Північному Степу – 2,2–2,7 т/га. Приріст урожаю 10–12 % у порівнянні зі 

стандартом Київська 27. Вміст протеїну в насінні 38,2–39,2 %, жиру – 18,8–

20,4 %.  

Середньостиглий. Сорт зернового типу використання, відносно 

чутливий до дефіциту вологи в період формування генеративних органів, 

стійкий до основних хвороб і шкідників, технологічний і придатний для 

механізованого збирання. Рекомендований для вирощування в зонах 

Лісостепу та Степу України. 

Коренева система досить розвинена. В умовах Лівобережного 

Лісостепу України – стійкий до кислих ґрунтів (рН 5,3–5,5).  

 

5.4  Сорт сої Алмаз [478, 480, додаток В.4] 

 

Сорт за результатами державної експертизи з 2007 року занесений до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. 

Авторське свідоцтво № 07020. Апробаційна група – abenaria.  

Рослина має щільний кущ, стебло з закінченим типом росту. Опушення 

стебла сіре (рис. 5.6).  

Висота рослин – 60–70 см, висота кріплення нижнього бобу – 12–14 см. 

Листочки трійчасті з зеленими овально-цільнокраїми пластинками. Суцвіття 

– багатоквіткова китиця, по 5–7 квіток світло-фіолетового кольору. Боби 

світлі, слабо зігнуті, 2–4 насінні. Зерно крупне, округло-овальне, жовте. 

Насіннєвий рубчик вузький, рудого кольору з вічком. Маса 1000 насінин – 

190–220 г.  

Сорт зернового типу використання, ранньостиглий, має нейтральну 

фотоперіодичну реакцію, холодостійкий, посухостійкий. Вегетаційний період 
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становить 100–105 діб. За період 2003–2005 рр. у дослідному господарстві 

ПДАА МОНУ урожайність була достовірно вищою від урожайності сорту – 

стандарту Юг-30.  

Рис. 5.6 Сорт Алмаз: А – загальний вигляд рослини, Б – боби,  

В – насіння, Г – ділянка сорту 

 

На окремих сортодільницях України сорт Алмаз значно перевищив 

національні стандарти за врожайністю на 0,5–0,8 т/га. За результатами 

Державного сортовипробування, урожайність зерна в умовах Полісся – 

2,6 т/га, Лісостепу – 2,6 т/га (приріст до стандарту – 0,43–0,52 т/га). Крім 

високої продуктивності, особливістю сорту є високий вміст сирого протеїну 

в насінні 37–39 % та особливо жиру – 24–26 % (додаток Ж. 1).  

 

  
Б В 

 
 

А Г 
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Сорт має високу стійкість проти вилягання та розтріскування бобів. 

Сорт стійкий до основних хвороб і шкідників. Рекомендований для 

вирощування в зоні Лісостепу і Степу України. Відповідно до 

кваліфікаційної експертизи сортів сої на придатність до поширення в 

Україні, надані головні результати періоду досліджень (табл. 5.2).  

Таблиця 5.2 

Результати кваліфікаційної експертизи сорту Алмаз на придатність до 

поширення в Україні (за даними УІЕСР) 

Сорт, 

стандарт 
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о
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 Якість 

зерна, % 

білок жир 

Лісостеп 

st. 2005        

Алмаз 2005 2,7 112 186,1 62,6 15,3 35,8 23,6 

st. 2006        

Алмаз 2006 1,23 110 180,4 59,1 10,8 32,0 23,9 

st. 2007        

Алмаз 2007 1,78 105 166,3 60,0 10,0 35,2 22,6 

Степ 

st. 2005        

Алмаз 2005 2,69 109 178,6 70,0 11,0 30,0 25,5 

st. 2006        

Алмаз 2006 2,39 106 165,0 72,3 12,3 37,1 23,8 

st. 2007        

Алмаз 2007 2,81 107 170,3 72,2 12,2 35,9 23,7 

 

5.5  Сорт сої Антрацит [479, 481, 482, додаток В. 5, В. 6] 

 

Пройшов державну експертизу i з 2012 року занесений до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Авторське 

свідоцтво № 110612. Апробаційна група nigrooculata (Mikh.). Сорт зернового 

типу використання.  

Рослина має щільний кущ, висотою 80–100 см (рис. 5.7). Стебло 

середньої товщини – 6–8 мм, стійке до вилягання. Опушення руде. Кількість 

міжвузлів – 12–14. Облистяність середня. Кількість гілок – 1–3, кут їх 
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відгалуження 20–30º. Висота кріплення нижнього бобу 12–14 см. Коренева 

система добре розвинена. Листки трійчасті, середніх розмірів, темно-

зеленого кольору, які у процесі достигання бобів опадають. Суцвіття – 

багатоквіткова китиця, по 5–7 квіток фіолетового кольору. Боби середньої 

довжини, слабко зігнуті, з гострим кінчиком, з 2–3 насінинами, світлі, з 

рідким опушенням.  

Зерно середнє (0,6 х 0,4 см), округло-овальне, жовте, іноді з чорною 

пігментацією. Насіннєвий рубчик вузький, чорного кольору, з вічком. Маса 

1000 насінин – 180–200 г. Вміст білка в зерні 37–39 %, жиру – 24–26 % 

(додаток Ж.1).  

 

  
Б В 

 
 

А Г 

Рис. 5.7 Сорт Антрацит: А – загальний вигляд рослини, Б – боби, В – 

насіння, Г – ділянка сорту 

 

Біологічні особливості. Сорт ранньостиглий. Тривалість періоду від 

появи сходів до цвітіння від 35–40  діб. У різних за географічною широтою 

регіонах має стабільний вегетаційний період тривалістю 95–105 діб. 
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Потенційна урожайність зерна в умовах Степу і Лісостепу України 3,0–

4,0 т/га. Стійкість проти вилягання і розтріскування бобів за тривалого 

перестою висока. Швидко віддає вологу при достиганні бобів. Сорт стійкий 

проти бактеріальних і вірусних хвороб, шкідниками пошкоджується слабо, є 

гарантованим попередником під пшеницю озиму. Агротехніка сорту 

Антрацит загальноприйнята для умов Лісостепу та Степу України. Норма 

висіву 650–750 тис. шт. насінин /га, глибина загортання 4–6 см.  

Відповідно до кваліфікаційної експертизи сортів сої на придатність до 

поширення в Україні, надані головні результати періоду досліджень (табл. 

5.3, додаток Е. 1).  

Таблиця 5.3 

Результати кваліфікаційної експертизи сорту Антрацит на придатність 

до поширення в Україні (за даними УІЕСР) 
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Якість 

зерна, % 

білок жир 

Полісся 

st. 2009 1,84 122,7 136,4 76,2 14,0   

Антрацит 2009 1,75 126,0 186,8 78,0 9,0 36,8 21,0 

st. 2010 2,07 123,1 147,3 87,9 13,6   

Антрацит 2010 1,96 123,0 162,2 85,5 8,9 39,2 22,6 

st. 2011 1,92 123,8 167,7 87,4 12,7   

Антрацит 2011 1,76 127,0 207,8 84,0 13,5 41,0 20,5 

Лісостеп 

st. 2009 2,34 104,9 137,4 82,8 13,6   

Антрацит 2009 1,99 107,7 161,9 74,7 9,9 37,5 23,4 

st. 2010 1,97 106,1 146,4 71,5 12,8   

Антрацит 2010 1,98 103,3 174,6 68,8 10,2 39,1 22,3 

st. 2011 2,87 114,8 164,3 84,7 11,0   

Антрацит 2011 3,04 112,0 197,4 79,7 10,0 35,1 24,2 

Степ 

st. 2009 1,96 103,8 130,6 59,7 10,9   

Антрацит 2009 1,67 104,8 148,4 54,3 10,9 37,7 24,7 

st. 2010 1,90 111,9 147,6 64,2 9,7   

Антрацит 2010 2,16 110,5 158,7 60,0 9,0 40,7 22,4 

st. 2011 2,26 106,1 143,1 87,5 9,7   

Антрацит 2011 2,18 105,0 169,9 74,8 9,2 35,7 25,8 
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За результатами державної експертизи на показники ПСП, урожайність 

сорту Антрацит за роки вивчення в умовах Полісся варіювала у межах від 

1,75 до 1,96 т/га, відхилення від стандарту становило 0,9–1,1 т/га.  

Для Лісостепу 1,98 до 3,04 т/га, відхилення від стандарту становило 

0,35–0,17 т/га. Для Степу, відповідно, 1,67–2,18 т/га та – 0,29–0,26 т/га.  

 

5.6  Сорт сої Вінні [477, додаток В. 8] 

 

Сорт пройшов державне сортовипробування i з 2010 р. занесений до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. 

Авторське свідоцтво № 10127. Апробаційна група – sordida.  

Сорт детермінантного типу росту, рослини прямостоячі, висота рослин 

– 80–95 см. Висота кріплення нижнього бобу 13–17 см. Опушення стебла і 

бобів руде. Листки трійчасті, середнього розміру, зеленого кольору. Суцвіття 

– багатоквіткова (6–12 шт.) китиця. Колір квіток фіолетовий. Боби коричневі, 

слабо зігнуті, переважно 2–3-насінні. Зерно середнього розміру, округло-

випуклої форми. Насіннєва оболонка жовтого кольору. Насіннєвий рубчик 

темно-коричневого кольору, овальної форми.  

Маса 1000 насінин 135,8 г. Тривалість вегетаційного періоду 112–

127 діб, середня врожайність в умовах Лісостепу України 2,4–2,8 т/га. Вміст 

сирого протеїну в насінні – 38,53 %, жиру – 20,04 %.  

Сорт середньостиглий, стійкий до основних грибних і вірусних хвороб. 

Сорт зернового типу. Рекомендовано для вирощування в зонах Лісостепу та 

Степу. 

 

5.7  Сорт сої Вежа [476, додаток В. 7] 

 

Сорт пройшов державне сортовипробування i з 2010 р. занесений до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. 

Авторське свідоцтво № 10126.  
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Апробаційна група – oculata (Mikh.). Сорт детермінантного типу росту, 

рослини прямостоячі, висота рослин – 85–100 см. Висота кріплення 

нижнього бобу 14–19 см. Опушення стебла і бобів сіре. Листки трійчасті, 

середнього розміру, зеленого кольору. Суцвіття – багатоквіткова (6–12 шт.) 

китиця. Колір квіток білий. Боби світлі (пісочні), слабо зігнуті, з гострим 

кінчиком, переважно 2–3-насінні. Зерно середньо-крупного розміру, кулястої 

форми. Насіннєва оболонка жовтого кольору. Насіннєвий рубчик світло-

коричневого кольору, лінійної форми з вічком.  

Маса 1000 насінин 185–195 г. Тривалість вегетаційного періоду 104–

120 діб, середня врожайність в умовах Лісостепу України 2,4–2,7 т/га. Вміст 

сирого протеїну в зерні – 39,3 %, жиру – 19,6 %.  

Сорт середньоранньостиглий, стійкий до основних грибних і вірусних 

хвороб. Сорт зернового типу. Рекомендовано для вирощування в зонах 

Лісостепу та Полісся.  

 

5.8  Сорт сої Адамос [484, додаток В. 9] 

 

Сорт пройшов державне сортовипробування (2011–2013 рр.) i з 2013 р. 

занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні. Авторське свідоцтво № 130240.  

Алмаз. Апробаційна група agr. oculata (Mikh.). Тип росту – проміжний, 

від напівдетермінантного до індетермінантного. Рослина має напівстиснутий 

кущ висотою 91–110 см (рис. 5.8). Стебло середньої товщини – 7–12 мм, 

стійке до вилягання. Забарвлення опушення сіре. Кількість міжвузлів – 10–

15 шт. Облистяність середня. Кількість гілок – 1–3, кут їх відгалуження 20–

30º. Висота прикріплення нижнього бобу 14–16 сантиметрів. Коренева 

система добре розвинена.  

Листки трійчасті, середніх розмірів, темно-зеленого кольору і в процесі 

достигання бобів опадають. Середній листочок за формою – овальний, форма 

верхівки середнього листочка – заокруглена, розмір середнього листочка – 
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середній. Суцвіття – багатоквіткова китиця, по 5–7 квіток. Забарвлення 

віночка квітки фіолетове. Боби середньої довжини, слабко зігнуті, з гострим 

кінчиком, з 2–3 насінинами, світлі, з рідким опушенням.  

Зерно середнє (0,6 х 0,4 см), округло-овальне. Забарвлення насіннєвої 

оболонки – жовте з рудою пігментацією різної, залежно від умов 

вирощування інтенсивності. Рубчик – лінійний, світло-коричневого кольору з 

вічком. Маса 1000 насінин – 190–200 г. Вміст білку в насінні 38–40 %, жиру – 

22–25 % (додаток Ж. 1).  

 

  
Б В 

 
 

А Г 

Рис. 5.8 Сорт Адамос: А – загальний вигляд рослини, Б – боби, В – 

насіння, Г – ділянка сорту 

 

Сорт – ранньостиглий. Абсолютно надійний попередник для озимих 

культур. Вдало поєднуються висока продуктивність і якість насіння з 

коротким вегетаційним періодом. Тривалість періоду від появи сходів до 

цвітіння від 35 до 40 діб. У різних за географічною широтою регіонах має 
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стабільний вегетаційний період тривалістю 95–100 діб. Потенційна 

урожайність зерна в умовах Степу і Лісостепу України 3,2–3,5 т/га.  

Відповідно до кваліфікаційної експертизи сортів сої на придатність до 

поширення в Україні, надані головні результати періоду досліджень (табл. 

5.4, додаток Е.2).  

Таблиця 5.4 

Результати кваліфікаційної експертизи сорту Адамос на придатність до 

поширення в Україні (за даними УІЕСР) 
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Якість 

зерна, % 

білок жир 

Полісся 

st. 2010 2,07 123,1 147,3 87,9 13,6   

Адамос 2010 2,10 133,0 177,3 75,3 10,9 37,5 22,3 

st. 2011 1,92 123,8 167,7 87,4 12,7   

Адамос 2011 1,90 129,0 192,7 80,8 12,5 39,8 19,8 

st. 2012 1,79 114,0 138,6 79,3 14,4   

Адамос 2012 1,90 120,5 166,5 66,0 12,6 38,6 20,9 

Лісостеп 

st. 2010 1,97 106,1 146,4 71,5 12,8   

Адамос 2010 1,87 111,3 168,8 68,3 15,0 39,7 21,7 

st. 2011 2,87 114,8 164,3 84,7 11,0   

Адамос 2011 3,10 118,3 187,2 75,5 10,7 36,6 22,6 

st. 2012 1,86 98,9 127,5 63,7 13,4   

Адамос 2012 2,05 103,6 156,4 49,6 9,6 38,5 22,2 

Степ 

st. 2010 1,90 111,9 147,6 64,2 9,7   

Адамос 2010 2,09 112,8 171,5 62,3 9,2 42,5 20,1 

st. 2011 2,26 106,1 143,1 87,5 9,7   

Адамос 2011 2,40 106,0 174,4 70,4 11,2 38,3 28,8 

st. 2012 1,56 100,7 120,5 58,8 11,8   

Адамос 2012 1,47 103,6 150,1 47,6 7,2 37,8 21,0 

 

Сорт зернового типу використання. Стійкість проти вилягання і 

розтріскування бобів за тривалого перестою висока. У разі збирання насіння 

в спекотну погоду можливе подрібнення зерна комбайном (рекомендоване 

збирання зранку). Сорт стійкий проти бактеріальних і вірусних хвороб, 
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шкідниками пошкоджується слабо. Агротехніка сорту Адамос 

загальноприйнята для умов Лісостепу та Степу України. Норма висіву 600 –

 700 тис. штук схожих насінин на гектар. Сорт добре реагує на інокуляцію 

насіння біопрепаратами. Характеризується підвищеною адаптаційною 

здатністю до несприятливих умов вирощування, в т. ч. до вирощування на 

кислих ґрунтах (pH 4,5–5,5). Вирівняність насіння – 95 %.  

 

5.9  Сорт сої Александрит [483, додаток В. 10] 

 

Сорт пройшов державне сортовипробування (2011–2013 рр.) i з 2013 р. 

занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні. Авторське свідоцтво № 130239.  

Апробаційна група agr. oculata (Mikh.). Тип росту – проміжний, 

напівдетермінантний. Рослина має напівстиснутий кущ висотою 71–90 см 

(рис. 5.9). Стебло середньої товщини – 7–10 мм, стійке до вилягання. 

Забарвлення опушення сіре. Кількість міжвузлів – 10–12 шт. Облистяність 

середня. Кількість гілок – 1–3, кут їх відгалуження 20–30º. Висота кріплення 

нижнього бобу 13–15 см. Коренева система добре розвинена.  

Листки трійчасті, середніх розмірів, темно-зеленого кольору і за 

достигання бобів опадають. Середній листочок за формою – широко 

яйцеподібний, форма верхівки середнього листочка – заокруглена, розмір 

середнього листочка – середній. Суцвіття – багатоквіткова китиця, по 5–7 

квіток. Забарвлення віночка квітки – фіолетове. Боби середньої довжини, 

слабко зігнуті, з гострим кінчиком, з 2–3 насінинами, світлі, з рідким 

опушенням. Зерно середнє (0,6 х 0,4 см), округло-овальне. Забарвлення 

насіннєвої оболонки – жовте, рубчик – лінійний, світло-коричневого кольору 

з вічком. Маса 1000 насінин – 170–190 г. Вміст білка в зерні 37–39 %, жиру – 

19–22 % (додаток Ж.1).  

Сорт – ранньостиглий. Надійний попередник для озимих культур. В 

ньому вдало поєднані висока продуктивність і якість насіння з коротким 
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вегетаційним періодом.  

 

  

Б В 

 
 

А Г 

Рис. 5.9 Сорт Александрит: А – загальний вигляд рослини, Б – боби, 

В – насіння, Г – ділянка сорту  

 

Тривалість періоду від появи сходів до цвітіння від 35 до 40 діб. У 

різних за географічною широтою регіонах має стабільний вегетаційний 

період тривалістю 95–100 діб. Потенційна урожайність зерна в умовах Степу 

і Лісостепу України 2,7–3,3 т/га.  

Має нейтральну фотоперіодичну реакцію, слабо чутливий до різкого 

коливання температур, що забезпечує стабільний вегетаційний період у 

різних кліматичних зонах. Особливістю сорту є висока посухостійкість і 

стійкість до різкого коливання температур протягом доби. Не потребує 

досушування насіння.  

Сорт зернового типу використання. Стійкість проти вилягання і 

розтріскування бобів висока. Сорт стійкий проти бактеріальних і вірусних 
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хвороб, шкідниками пошкоджується слабо. Норма висіву 500–600 тис. штук 

схожих насінин на гектар.  

Сорт позитивно реагує на внесення добрив і передпосівну інокуляцію 

насіння біопрепаратами. Характеризується підвищеною адаптаційною 

здатністю до несприятливих умов вирощування, в т. ч. до вирощування на 

кислих ґрунтах (pH 4,5–5,5). Рекомендований для вирощування на зерно у 

Степу і Лісостепу України. Вирівняність насіння – 95 %. Відповідно до 

кваліфікаційної експертизи сортів сої на придатність до поширення в 

Україні, надані головні результати періоду досліджень (табл. 5.5, додаток 

Е.3).  

Таблиця 5.5  

Результати кваліфікаційної експертизи сорту Александрит на 

придатність до поширення в Україні (за даними УІЕСР) 
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Якість 

зерна, % 

білок жир 

Полісся 

st. 2010 2,07 123,1 147,3 87,9 13,6   

Александрит 2010 2,06 131,8 163,4 73,5 7,9 39,2 20,5 

st. 2011 1,92 123,8 167,7 87,4 12,7   

Александрит 2011 2,10 128,3 185,0 81,0 11,8 37,0 19.4 

st. 2012 1,79 114,0 138,6 79,3 14,4   

Александрит 2012 1,67 120,0 167,8 61,8 10,8 34,7 22,0 

Лісостеп 

st. 2010 1,97 106,1 146,4 71,5 12,8   

Александрит 2010 1,80 106,8 142,7 72,3 11,4 40,5 19,7 

st. 2011 2,87 114,8 164,3 84,7 11,0   

Александрит 2011 3,02 113,3 156,5 89,8 12,6 35,1 20,7 

st. 2012 1,86 98,9 127,5 63,7 13,4   

Александрит 2012 1,96 104,4 153,4 58,3 12,1 36,7 21,9 

Степ 

st. 2010 1,90 111,9 147,6 64,2 9,7   

Александрит 2010 2,07 110,5 160,2 66,7 9,7 41,7 19,1 

st. 2011 2,26 106,1 143,1 87,5 9,7   

Александрит 2011 2,42 106,4 158,8 76,6 10,3 34,9 21,7 

st. 2012 1,56 100,7 120,5 58,8 11,8   

Александрит 2012 1,46 102,0 148,5 53,0 10,6 38,6 19,7 
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5.10  Сорт сої Авантюрин [485, додаток В. 11] 

 

Сорт пройшов державне сортовипробування (2013–2014 рр.) i з 2015 р. 

занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні. Авторське свідоцтво № 151039.  

Апробаційна група agr. Oculata (Mikh.). Тип росту – проміжний. 

Рослина має напівстиснутий кущ висотою 71–90 сантиметрів (рис. 5.10). 

Стебло середньої товщини – 7–12 мм, стійке до вилягання. Забарвлення 

опушення – руде. Кількість міжвузлів – 10–15 шт. Кількість гілок – 1–3, кут 

їх відгалуження 20–30º. Висота кріплення нижнього бобу 12–15 см. Коренева 

система добре розвинена.  

Листки трійчасті, середніх розмірів, темно-зеленого кольору і за 

достигання бобів опадають. Середній листочок за формою – 

широкояйцеподібний, форма верхівки середнього листочка – заокруглена, 

розмір середнього листочка – середній. Суцвіття – багатоквіткова китиця, по 

5–7 квіток. Боби середньої довжини, слабко зігнуті, з гострим кінчиком, з 2–3 

насінинами, світлі, з рідким опушенням. Зерно середнє (0,6 х 0,4 см), 

округло-овальне. Основне забарвлення оболонки жовте. Крім того іноді має 

коричневу пігментацію різної інтенсивності. Інтенсивність пігментації 

насіннєвої оболонки може змінюватися від умов вирощування. Маса 1000 

насінин – 170–190 г. Вміст білка в насінні – 38 %, жиру – 22 % (додаток Ж.1).  

Строк достигання – дуже ранній. Гарантований попередник для озимих 

культур. Вдало поєднані висока продуктивність і якість насіння з коротким 

вегетаційним періодом. Тривалість періоду від появи сходів до цвітіння 35 –

40 діб. У різних за географічною широтою регіонах має стабільний 

вегетаційний період тривалістю близько 100 діб. Потенційна урожайність 

зерна (за стандартної вологості 14 %) в умовах України 3,0–3,2 т/га.  

Має нейтральну фотоперіодичну реакцію, що забезпечує стабільний 

вегетаційний період у різних кліматичних зонах. Характеризується 

підвищеною адаптаційною здатністю до несприятливих умов вирощування, в 
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т. ч. до вирощування на кислих ґрунтах (pH 4,5–5,5). Насіння не потребує 

досушування.  

 

  
Б В 

 
А Г 

Рис. 5.10 Сорта Авантюрин: А – загальний вигляд рослини, Б – боби, 

В – насіння, Г – ділянка сорту 

 

Сорт стійкий проти бактеріальних і вірусних хвороб, шкідниками 

пошкоджується слабо. Стійкість проти вилягання і розтріскування бобів – 

висока. Агротехніка сорту Авантюрин загальноприйнята для умов Лісостепу 

та Степу України. Норма висіву 550–650 тис. штук схожих насінин на гектар. 

Сорт добре реагує на внесення добрив і передпосівну інокуляцію насіння 

біопрепаратами. Рекомендований для вирощування на зерно у Степу і 

Лісостепу України. Вирівняність насіння – 95 %.  

В умовах господарства ТОВ «ХОРОЛ-АГРО» (Полтавська область, 

Хорольський район) у виробничих посівах формує 3,0–3,5 т/га насіння.  

Відповідно до кваліфікаційної експертизи сортів сої на придатність до 

поширення в Україні, надані головні результати періоду досліджень (табл. 

5.6, додаток Е. 4).  



213 

 

Таблиця 5.6  

Результати кваліфікаційної експертизи сорту Авантюрин на придатність 

до поширення в Україні (за даними УІЕСР) 
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зерна, % 

білок жир 

Полісся 

st. 2013 1,70 119,1 126,8 65,3 12,4   

Авантюрин 2013 1,61 123,5 166,5 56,3 11,3 38,6 20,7 

st. 2014 2,17 114,3 150,9 84,6 14,2   

Авантюрин 2014 2,35 120,0 186,7 73,0 11,1 38,0 20,5 

Лісостеп 

st. 2013 2,19 102,6 138,1 71,4 12,5   

Авантюрин 2013 2,18 108,1 171,2 57,3 11,3 39,5 19,9 

st. 2014 2,24 106,8 141,8 71,4 10,9   

Авантюрин 2014 2,33 115,7 167,3 57,7 9,8 37,0 22,0 

Степ 

st. 2013 2,05 96,0 127,3 76,0 9,6   

Авантюрин 2013 1,71 90,8 168,9 55,8 6,3 38,5 21,2 

st. 2014 1,70 106,2 143,2 70,7 11,5   

Авантюрин 2014 1,62 108,0 157,5 59,7 8,0 38,1 23,3 

 

 

5.11  Сорт сої Аквамарин [486, 487, додаток В. 12] 

 

Пройшов державну експертизу (2013–2014 рр.) i з 2015 р. занесений до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. 

Авторське свідоцтво № 151040. Апробаційна група agr. Oculata (Mikh.).  

Тип росту – проміжний. Рослина має напівстиснутий кущ висотою 71–

90 см (рис. 5.11). Стебло середньої товщини – 7–12 мм, стійке до вилягання. 

Забарвлення опушення сіре. Кількість міжвузлів – 10–12 шт. Кількість гілок – 

1–3, кут їх відгалуження 20–30º. Висота прикріплення нижнього бобу 15 

сантиметрів. Коренева система добре розвинена. Листки трійчасті, середніх 

розмірів, темно-зеленого кольору і за достиганнябобів опадають. Середній 

листочок за формою – широкояйцеподібний, форма верхівки середнього 

листочка – заокруглена, розмір середнього листочка – середній.  
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Б В 

 
 

А Г 

Рис. 5.11 Сорт Аквамарин: А – загальний вигляд рослини, Б – боби, 

В – насіння, Г – ділянка сорту 

 

Суцвіття – багатоквіткова китиця, по 5–7 квіток. Забарвлення віночка 

квітки – біле. Боби середньої довжини, слабко зігнуті, з гострим кінчиком, з 

2–3 насінинами, світлі, з рідким опушенням. Зерно середнє (0,6 х 0,4 см), 

округло-овальне. Основне забарвлення оболонки жовте. Насіннєвий рубчик 

рудий з вічком. Маса 1000 насінин – 170–180 г. Вміст білка – 43 %, жиру – 

22 % (додаток Ж. 1).  

Має нейтральну фотоперіодичну реакцію, що забезпечує стабільний 

вегетаційний період у різних кліматичних зонах. На час достигання швидко 

досягає кондиційної вологості й не потребує досушування.  

Є гарантованим попередником для озимих культур. У ньому вдало 

поєднані висока продуктивність та якість насіння. Тривалість періоду від 

появи сходів до цвітіння від 35 до 40 діб. У різних за географічною широтою 
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регіонах має стабільний вегетаційний період тривалістю близько 100 діб. 

Потенційна урожайність зерна в умовах Степу і Лісостепу України 3,0–

3,2 т/га. Сорт зернового типу використання. Стійкість проти вилягання і 

розтріскування бобів – висока. Сорт стійкий проти бактеріальних і вірусних 

хвороб, шкідниками пошкоджується слабо. Норма висіву 600–700 тис. штук 

схожих насінин на гектар. Сорт добре реагує на внесення добрив і 

передпосівну інокуляцію насіння біопрепаратами. Характеризується 

підвищеною адаптаційною здатністю до несприятливих умов вирощування, в 

т. ч. до вирощування на кислих ґрунтах (pH 4,5–5,5). Рекомендований для 

вирощування на зерно у Степу і Лісостепу України. Вирівняність насіння – 

95 %.  

Відповідно до кваліфікаційної експертизи сортів сої на придатність до 

поширення в Україні, надані головні результати періоду досліджень цього 

сорту (табл. 5.7, додаток Е. 5).  

Таблиця 5.7 

Результати кваліфікаційної експертизи сорту Аквамарин на придатність 

до поширення в Україні (за даними УІЕСР) 
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Полісся 

st. 2013 1,70 119,1 126,8 65,3 12,4   

Аквамарин 2013 1,76 135,0 157,5 68,5 11,2 40,9 20,2 

st. 2014 2,17 114,3 150,9 84,6 14,2   

Аквамарин 2014 2,34 123,3 148,2 74,0 12,4 40,0 20,0 

Лісостеп 

st. 2013 2,19 102,6 138,1 71,4 12,5   

Аквамарин 2013 2,23 112,9 166,8 62,6 12,0 41,5 19,8 

st. 2014 2,24 106,8 141,8 71,4 10,9   

Аквамарин 2014 2,37 115,1 162,2 65,6 12,0 38,4 22,1 

Степ 

st. 2013 2,05 96,0 127,3 76,0 9,6   

Аквамарин 2013 1,63 97,3 146,7 66,5 10,0 40,5 20,8 

st. 2014 1,70 106,2 143,2 70,7 11,5   

Аквамарин 2014 1,65 108,3 148,8 67,0 7,3 39,7 21,7 
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5.12  Показники якості насіння та жирнокислотний склад олії 

 

Результати аналізу показників якісного складу зерна сортів вітчизняної 

селекції свідчать про їх залежність від сорту та кліматичних умов [488, 489].  

 

Таблиця 5.8 

Вміст білка та жиру в зерні cортів та ліній сої (2002–2005 рр.) 

Сорт, лінія Білок, % Жир, % 
Сумарний вміст, 

% 

Аметист 37 21 58 

Агат 36 24 60 

Артеміда 36 23 59 

Київська 27 38 23 61 

Юг – 30 32 25 57 

Романтика 36 21 57 

Устя 37 22 59 

Алмаз 37 25 62 

Альтаїр 35 22 57 

Іванка 36 23 59 

Мрія 36 21 57 

Аркадія одеська  37 21 58 

Лінія № 15 36 24 60 

Лінія № 22 36 25 61 

Лінія № 23 367 26 63 

НІР05 1,1 1,4 1,0 

 

Поліпшення якості олії для промислового виробництва є найбільш 

пріоритетним. Стабільно високий вміст жиру за роки вивчення мали сорти 

Юг-30, Алмаз, Агат та перспективні лінії № 15 (Юг-30 × Білосніжка), № 22 

(Bravala × Білосніжка), № 23 ((Bravala × Білосніжка) × Альтаїр). Якість олії 

визначається вмістом і співвідношенням жирних кислот. Надлишок 

насичених кислот (пальмітинової та стеаринової) є небажаним для харчової 

олії. Важливим є не лише вміст поліненасичених жирних кислот, а й їх 

співвідношення. Об’єднаний комітет ФАО/ВОЗ рекомендує співвідношення 

між лінолевою і ліноленовою від 5:1 до 10:1. Лінолева кислота – незамінна. 

Низький вміст ліноленової кислоти є бажаним для харчової олії, тому що 
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вона найбільш окисляється, а високий вміст її потрібен для виготовлення 

лакофарбової продукції. Для харчової олії важливий підвищений вміст 

олеїнової кислоти. Аналіз жирнокислотного складу олії перспективних ліній 

та сортів сої, що вивчалися, показав, що вони відрізнялися їх кількісним 

співвідношенням (табл. 5.9).  

Таблиця 5.9 

Жирнокислотний склад олії в насінні перспективних ліній та сортів сої 

(2002–2005 рр.), % 

Сорт, лінія 

Насичені жирні 

кислоти в олії 

Ненасичені жирні кислоти  
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Аметист 13,4 6,1 1,7 28,5 43,6 6,7 6,5:1 

Агат 12,7 4,4 2,1 24,8 49,8 6,2 8,0:1 

Артеміда 14,9 5,4 1,8 23,5 47,4 7,0 6,8:1 

Київська 27 12,6 4,3 1,6 23,6 51,1 6,8 7,5:1 

Юг - 30 14,9 5,3 2,2 28,8 43,2 5,6 7,7:1 

Романтика 14,3 5,4 1,8 26,8 44,9 6,8 6,6:1 

Устя 12,6 4,9 2,1 26,6 47,8 6,0 8,0:1 

Алмаз 14,2 5,3 2,3 32,9 40,7 4,6 8,8:1 

Альтаїр 13,1 5,0 1,7 24,2 49,5 6,5 7,6:1 

Іванка 13,1 4,2 2,1 24,7 49,6 6,3 7,9:1 

Мрія 13,8 5,2 1,8 25,4 46,9 6,9 6,8:1 

Аркадія одеська 13,2 4,9 2,0 22,6 50,2 7,1 7,1:1 

Лінія № 15 13,9 5,6 2,2 34,8 39,0 4,5 8,7:1 

Лінія № 22  13,0 5,3 1,5 35,0 40,6 4,6 8,8:1 

Лінія № 23   13,6 5,5 1,9 33,4 42,2 4,4 9,6:1 

 

Аналізуючи отримані дані, слід зазначити, що співвідношення жирних 

кислот найбільш наближене до ідеального у нового високоолійного сорту 

Алмаз і селекційних ліній № 15 (Юг-30 × Білосніжка), № 22 (Bravala × 

Білосніжка), № 23 ((Bravala × Білосніжка) × Альтаїр), у яких вміст олеїнової 

кислоти найвищий (32,9–35,0 %), а ліноленової – найменший (4,4–4,6 %). 

Таким чином, дослідження сортів сої української селекції показали, що вміст 
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білку у них був середній, а жиру – підвищений. Виділено сорти, які стабільно 

відтворюють підвищений вміст жиру.  

Аналіз жирнокислотного складу виявив, що найоптимальніше їх 

співвідношення в олії сорту Алмаз та селекційних ліній № 15 (Юг-30 × 

Білосніжка), № 22 (Bravala × Білосніжка), № 23 ((Bravala × Білосніжка) × 

Альтаїр). Вищезазначені генотипи доцільно використовувати в селекційній 

роботі як джерела високої олійності з метою створення високоолійних сортів 

олеїнового типу.  

Результати аналізу показників якісного складу зерна сортів сої 

представлені на рис. 5.12. Вміст жиру в досліді знаходився у межах 20,88–

25,83 %. Досить високі показники вмісту жиру за роки вивчення мали сорти 

Антрацит (25,83 %), Лінія 22 (25,02 %), Авантюрин (24,97 %), Адамос 

(24,08 %), Лінія 305 (23,73 %), Аннушка (23,93 %).  

 
Рис. 5.12 Вміст олії в насінні cортів та ліній сої (2008–2009 рр.) 

 

Вміст і співвідношення жирних кислот в олії досліджуваних сортів та 

ліній надано у табл. 5.10. Відмічено, що кількість пальмітинової кислоти у 

сортів полтавської селекції була менше 11 % (крім сорту Аметист), 
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мінімальний показник стеаринової кислоти (3,93 %) – у лінії № 22 (Bravala × 

Білосніжка), що підвищує харчову цінність олії.  

Таблиця 5.10 

Жирнокислотний склад олії в насінні перспективних ліній та сортів 

сої (%), 2008–2009 рр.  
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лінія 

П
ал

ьм
іт

и
н

о
в
а 

П
ал

ьм
іт

о
-

о
л
еї

н
о

в
а 

С
те

ар
и

н
о

в
а 

О
л
еї

н
о

в
а 

Л
ін

о
л
ев

а 

Л
ін

о
л
ен

о
в
а 

Є
й

к
о

зе
н

о
в
а 

Б
ег

ен
о

в
а 

Антрацит 10,76 0,08 4,66 31,51 46,48 6,18 0,13 0,20 

Авантюрин 10,86 0,20 4,96 32,23 45,22 6,18 0,10 0,25 

Алмаз 10,75 0,10 4,41 33,53 44,73 6,16 0,14 0,18 

Адамос 10,38 0,10 4,55 35,01 44,18 5,45 0,16 0,17 

Лінія 22 10,65 0,06 3,93 33,05 46,45 5,47 0,19 0,20 

Лінія 305 11,76 0,11 4,35 29,27 48,16 6,08 0,15 0,12 

Кобра  9,94 0,21 4,23 29,13 49,93 6,22 0,14 0,20 

Аметист 11,79 0,19 4,36 31,39 45,10 6,90 0,16 0,11 

Юг-30 11,41 0,18 4,31 27,46 49,48 6,98 - 0,18 

Аннушка 11,65 0,16 4,32 23,46 52,78 7,28 0,08 0,27 

Устя  9,81 0,15 4,70 27,57 50,54 6,96 0,10 0,17 

Романтика 11,26 0,21 4,58 27,27 48,44 7,98 0,12 0,14 

 

Низьким вмістом ліноленової кислоти відрізнялися сорт Адамос 

(5,45 %), лінія 22 (5,47 %), лінія 305 (6,08 %). Високий вміст її спостерігали у 

сортів Аннушка (7,28 %) та Романтика (7,98 %). Досить підвищеним вміст 

олеїнової кислоти відмічали у сортів Антрацит, Авантюрин, Алмаз, Адамос 

та лінії 22 : в межах 29,27–35,01 %. Показано, що співвідношення жирних 

кислот ідеальне у сорту Алмаз та селекційних ліній № 22 (Bravala × 

Білосніжка) і № 305 (Білосніжка × Fiskebi 840-5-3). Представлені сорти і лінії 
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сої є джерелом високої олійності та доцільно використовувати в селекційній 

роботі з метою створення високоолійних сортів олеїнового типу.  

 

5.13 Перспективні лінії сої та їх особливості 

 

Остаточним етапом вивчення сортів у селекційних центрах є конкурсне 

випробування, де порівнюють кращі за врожайністю й якістю сорти з 

сортами-стандартами.  

У 2013-2014 рр. у конкурсному випробуванні досліджували 19 ліній, 

отриманих від внутрішньовидових схрещувань сої культурної :  

Лінія № 1 (Аметист × Агат ), Лінія № 2 (Аметист × Краса Поділля ), Лінія №3 

(Аметист × Краса Поділля), Лінія № 4 (Аметист × Мяо-Ян-Доу), Лінія № 5 

(Аметист × Краса Поділля), Лінія № 6 (Аметист × Краса Поділля ), Лінія № 7 

(Білосніжка × Banan), Лінія № 8 (Аквамарин × Альтаїр), Лінія № 9 (Аметист 

× Краса Поділля), Лінія № 10 (Бельцька 3 × Fiskebi 840-5-3), Лінія № 11 

(Bravala × Білосніжка), Лінія № 12 (Алмаз × Антрацит), Лінія № 13 

(Аквамарин × Альтаїр), Лінія № 14 (Красноградська 86 × Альтаїр), Лінія №15 

(Алмаз × Юг- 30), Лінія № 16 (Аметист × Краса Поділля), Лінія № 17 

(Аметист × Мяо-Ян-Доу), Лінія № 18 (Аметист × Мяо-Ян-Доу), Лінія № 19 

(Антрацит × Алмаз).  

Показники урожайності цих ліній, у порівнянні із новими 

зареєстрованими сортами, представлено на рис. 5.13.  

У табл. 5.11 подано характеристику найбільш перспективних ліній сої: 

лінії № 2, № 3, № 5, № 6 (Аметист × Краса Поділля), лінія № 1 (Аметист 

×Агат), лінія № 4 (Аметист × Мяо-Ян-Доу). За стандарт було прийнято сорт 

Аметист. Усі лінії мають детермінантний тип росту (стандарт – 

напівдетермінантний) і фіолетове забарвлення квітки. Забарвлення опушення 

у п’яти ліній сіре, а у лінії № 1 – руде. Інтенсивність забарвлення бобу у 

перспективних ліній було світле або пісочне. Насіннєва оболонка у всіх ліній 

жовта. Забарвлення насіннєвого рубчика: світле, руде, коричневе.  
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Показники сільськогосподарської придатності кращих новостворених 

ліній представлені у табл. 5.12. Урожайність ліній була в межах 2,68–2,92 

т/га з достовірним перевищенням стандарту Аметист.  

 

Рис. 5.13  Урожайність перспективних ліній сої (т/га),  

2013–2014 рр. Розрахунки НІР05: = 0,17  

Таблиця 5.11 

Сортові ознаки перспективних ліній сої, 2014-2016 рр.  
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1 Аметист × Агат  руде фіолетова світлий жовте коричневий 

2 Аметист × Краса Поділля  сіре фіолетова пісочний жовте світлий  

3 Аметист × Краса Поділля сіре фіолетова світлий жовте світлий 

4 Аметист × Мяо-Ян-Доу сіре фіолетова світлий жовте коричневий 

5 Аметист × Краса Поділля сіре фіолетова пісочний жовте рудий 

6 Аметист × Краса Поділля  сіре фіолетова пісочний жовте рудий 

 Аметист (st.) сіре фіолетова світлий жовте рудий 
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Вегетаційний період у перспективних ліній був у межах 95–105 діб 

(найкоротший – у ліній № 3 і № 4), а у стандарту – 98 діб. Усі лінії 

відрізнялись високою стійкістю до посухи, вилягання, розтріскування (9 

балів).  

Таблиця 5.12 

Показники сільськогосподарської придатності перспективних ліній, 

2014–2016 рр.  

 

Нові лінії мали вищий вміст білка (36,32–42,46%) ніж у стандарту 

Аметист (35,27%). Вміст жиру у зерні досліджуваних ліній був на рівні 

стандарту або нижчий.  

Максимальну врожайність сформували лінії Аметист × Краса Поділля 

(2,89–2,92 т/га) та Аметист × Мяо-Ян-Доу (2,86 т/га). Лінії відрізняються 

високим вмістом білка 40,14–42,46 % (лінії Аметист × Агат – 42,46 %, 

Аметист × Краса Поділля – 42,41 %). Лише у лінії Аметист × Мяо-Ян-Доу – 

36,32 %. Вміст жиру – на рівні 20,04–21,64 %. У Сорту Аметист (стандарт) 

показник вмісту жиру був самий високий – 21,67 %.  
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№ 1 Аметист × Агат  2,74 105 9 9 9 42,46 19,40 

№ 2 Аметист × Краса Поділля  2,92 102 9 9 9 42,41 20,31 

№ 3 Аметист × Краса Поділля 2,89 95 9 9 9 41,25 20,39 

№ 4 Аметист × Мяо-Ян-Доу 2,86 95 9 9 9 36,32 20,89 

№ 5 Аметист × Краса Поділля 2,75 104 9 9 9 41,08 20,04 

№ 6 Аметист × Краса Поділля  2,68 100 9 9 9 40,14 21,61 

 Аметист (st.) 2,48 98 9 9 9 35,27 21,67 

НІР 05 0,18 2,6 - - - 2,8 1,5 
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Слід зауважити, що показники сільськогосподарської придатності 

перспективних ліній в подальшому їх поліпшенні можуть змінюватися під 

впливом погодно-кліматичних умов та біотичних факторів.  

 

Висновки до розділу 5 

1. Створено сорти сої Аметист, Агат, Артеміда, Вінні, Вежа, Алмаз, 

Антрацит, Александрит, Адамос, Авантюрин, Аквамарин шляхом 

внутрішньовидових схрещувань з використанням джерел стійкості до 

лімітуючих факторів довкілля.  

2. Створено селекційний матеріал шляхом внутрішньовидових 

схрещувань з використанням джерел господарсько-цінних ознак та відібрано 

конкурентоспроможні лінії сої.  

3. Встановлено, що новостворені сорти та перспективні селекційні лінії 

мають середній вміст білка та підвищений вміст жиру. Співвідношення 

жирних кислот на користь олеїнової виявлено в олії сорту Алмаз та 

селекційних ліній № 15 (Юг-30 × Білосніжка), № 22 (Bravala × Білосніжка), 

№ 23 ((Bravala × Білосніжка) × Альтаїр), № 305 (Білосніжка ×Fiskebi 840-5-3). 

 

За матеріалами досліджень даного розділу автором опубліковано 

наукові праці [456–477].  
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РОЗДІЛ 6 

 

МОДЕЛЬ СОРТУ СОЇ ДЛЯ УМОВ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Для успішної реалізації біологічного потенціалу нових сортів сої 

потрібно мати знання про істотність внеску окремих ознак у формування 

врожаю та його якості, адже власне знання мінливості ознак у поєднанні з 

фізіологічними аспектами їх формування дають змогу розробити й 

запровадити агротехнічні прийоми впливу на рослину.  

Традиційно вважається, що модель сорту визначається як своєрідний 

науковий ідеал, що описує комбінацію ознак рослини, необхідну для 

забезпечення заданого рівня продуктивності, стійкості до біотичних і 

абіотичних умов середовища, якості та інших показників. Нині поняття 

моделі сорту дещо конкретизувалися, розділились на декілька напрямів. Так, 

із селекційної точки зору, сприймається технічне завдання на створення 

сорту, тобто, деталізований опис господарських, морфологічних і 

фізіологічних ознак, завдяки яким будуть досягнуті високі параметри 

продуктивності. Однак, цей напрям формалізації сорту – як складового 

елементу сучасних технологій вирощування – вивчений достатньо повно та 

всебічно. Традиційно відомо, що сорти сої можуть формувати певний рівень 

продуктивності відповідно до їх скоростиглості, мати стійкість проти хвороб, 

шкідників, несприятливих умов навколишнього середовища. Тому у 

створенні нового сорту формалізованою мовою описуються ознаки рослин, 

які повинні мати певні рівні прояву. Звідси, такі моделі можна віднести до 

класу описових, у яких на основі аналізу сортового різноманіття подано 

перелік і величини мінливості бажаних ознак для добору.  

З точки зору технології вирощування, модель сорту вивчена набагато 

менше: це завдання потребує використання нестандартних підходів. Так, із 

фізіологічної точки зору модель сорту можна подати у формі балансу 

фотосинтезу з урахуванням дихання та накопичення біомаси. На основі таких 
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підходів було створено балансові математичні моделі, що базуються на 

законі Лібіха (1840 р.) із поправкою Мічерніха (1918 р.). Однак, за такого 

підходу до створення моделі рослин залишаються невирішеними доволі 

чимало питань, окремі з яких ставлять під сумнів достовірність отриманих 

моделей. Зокрема, неможливо виявити біологічну сумісність залучених у 

модель ознак та вичленити пріоритети окремих параметрів за неповної 

реалізації моделі. Також складно виокремити дію та взаємодію плейотропних 

ефектів і здійснити цілісну загальну оцінку внеску у врожай нових ознак.  

Наступним напрямом побудови моделей продуктивності сорту є такі, 

що базуються на ієрархічності прояву ознак продуктивності в онтогенезі та 

відповідності їх розвитку в органогенезі рослин. Відомо, що зв’язки між 

основними компонентами моделі є показником взаємодії елементів 

генетичної системи. По суті модель містить два модулі ознак – компонентних 

та результуючої, які можуть дати кількісну оцінку специфічної організації 

ознаки конкретного сорту, чи ж сортів взагалі. Для технології вирощування 

сортів сої, з точки зору ефективності реалізації біологічного потенціалу, такі 

моделі є надзвичайно цінними, бо ж дозволяють не лише виявити ознаки, на 

які можна впливати агротехнічно а й дати відповідь на питання: коли і як це 

найкраще робити. Тобто, в кінцевому результаті, ми можемо отримати вищу 

продуктивність рослин поза необхідністю їх подальшого селекційного 

вдосконалення.  

За теоретичного обґрунтування моделі сорту адаптивної орієнтації 

необхідно враховувати такі загальні принципи:  

1. Будь-який, навіть найбільш досконалий за багатьма ознаками і 

властивостями, сорт формує максимальну урожайність у певних умовах і 

зонах там, де ресурси зовнішнього середовища відповідають біологічному 

оптимуму генотипу.  

2. У розробці моделі сорту важлива роль повинна відводитись 

науковому обґрунтуванню параметрів прояву ознак, оскільки рослини мають 

чіткі, генетично детерміновані компенсаторні властивості, завдячуючи яким 
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гірший розвиток одних ознак або елементів продуктивності компенсується 

кращим розвитком інших, в результаті чого один і той же рівень 

продуктивності може досягатися за рахунок різного поєднання субознак. 

Знання генетичних закономірностей формування урожаю, взаємозв’язків і 

прояву ознак, які визначають урожайність, виводить процес моделювання і 

прогнозування на наукові основи і сприяє його ефективності.  

3. В основі принципів моделювання сортів надзвичайно важливого 

значення набуває вибір таких ознак, за якими можливо було б прогнозувати 

продуктивні процеси рослини та їх якість. Спроби знайти фізіологічні і 

біохімічні критерії для селекції поки що не увінчались успіхом, оскільки 

фізіологічні ознаки відносяться до розряду динамічних: вони змінюються 

залежно від віку рослин, фаз розвитку, годин доби і навколишнього 

середовища.  

Вимірювання кількісних параметрів фізіологічних і біохімічних 

процесів не дають достовірної інформації про властивості генотипу, тому що 

вони з генетичної точки зору володіють низькою спадковістю. Фізіологічні 

показники можуть слугувати фоновими ознаками; для ефективного 

використання необхідно глибоко вивчати їх зв’язки з господарсько-цінними 

властивостями.  

Значною статичністю і високим успадкуванням відрізняються 

морфологічні ознаки, які використовуються для візуального оцінювання 

генотипів. Становлення морфології рослини ґрунтується на його 

функціональній діяльності, яка детермінується генотипом. Встановлення 

взаємозв’язків елементів будови рослин із впливом конкретних генів є 

важливим розділом теоретичної селекції. Така інформація дасть можливість з 

досить високою точністю програмувати габітус рослин у відповідності з 

задачами спрямованої селекції.  

4. Сорт, як система, повинен мати специфічну генетичну організацію, 

що проявляється в специфічності структурної й функціональної організації 

його популяцій. Тому на будь-якому етапі робіт із селекційним матеріалом, 



227 

 

його оцінювання, слід враховувати стан усіх підсистем агрофітоценозу, 

описів і оцінок селекційного матеріалу як компонента цієї надсистеми.  

Для кожної зони необхідно створювати сорти з урахуванням екологічних 

умов регіону та розробляти відповідні параметри моделі основних показників 

для сортів конкретного екотипу [142, 284, 285, 490–491].  

Загалом усі кількісні ознаки рослин можна розділити на п’ять основних 

груп: маса, плодова продуктивність, насіннєва продуктивність, висота і 

показники кількості вузлів. Оптимальна ж продуктивність рослин сої може 

бути сформована за рахунок оптимального співвідношення всіх елементів, 

структури, адже за обмеження умов, сприятливих для розвитку одного з 

елементів структури рослин, індивідуальний рівень продуктивності може 

бути компенсований більш повним розвитком інших елементів. Яскравими 

прикладами тут є взаємозв’язок густоти рослин із кількістю гілок, чи то 

формування кількості вузлів і бобів відповідно до оптичних параметрів 

посівів, тощо. Загальновідомо, що окремі елементи продуктивності 

формуються на різних етапах органогенезу рослин сої, а тому для їх 

оптимального розвитку необхідні різні, інколи контрастні, умови. Ті фактори, 

що обмежували формування однієї ознаки, слугують своєрідними 

каталізаторами для іншої.  

Проте, за настання несприятливих умов вирощування чи недотримання 

базових вимог технології вирощування сортів сої не варто покладати значні 

надії на адаптивний потенціал рослин, як засіб формування високого рівня 

продуктивності, адже межі варіабельності кожного окремого елемента 

структури продуктивності можливі лише в певних, генетично визначених, 

межах його пластичності.  

Модель адаптивного та пластичного сорту сої для Лісостепу України 

виглядає наступним чином (рис. 6.1): урожайність – > 2,5 т/га, вегетаційний 

період – близько 100 діб, висота рослин – 75–85 см, висота кріплення 

нижнього бобу – від 15 см, кількість вузлів на головному стеблі – > 12 шт., 

маса 1000 насінин – 170–180 г, стійкість до вилягання – висока, стійкість 
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проти хвороб і шкідників – висока, вміст білку в насінні – 40–45 %, вміст олії 

– 22–25 %, вихід кондиційного насіння – 90 %, збиральний індекс – 0,5–0,6, 

стійкість до посухи – висока (особливо в період цвітіння та наливу бобів), 

стійкість до розтріскування бобів – висока.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1 Схема моделювання селекційного процесу при створенні 

адаптивних та пластичних сортів 

 

Важливо звернути увагу на біологічні особливості культури: 

фотоперіодичну нейтральність, холодостійкість, підвищену інтенсивність 

фотосинтезу за помірної напруженості інсоляції, стійкість до підвищеної 

кислотності ґрунту, стійкість до короткочасної посухи, підвищену 

азотфіксуючу здатність.  

Щодо практичної реалізації моделі сорту сої, то у розрахунку 

залежностей між основними елементами структури врожаю рослин варто 

враховувати групу стиглості сої за міжнародним класифікатором, оскільки 

власне селекція сої спрямована на зменшення тривалості вегетаційного 

періоду в межах певної групи стиглості. Рослини сортів різних груп стиглості 
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по-різному реагують на зміну умови вегетаційного періоду, що позначається 

на перерозподілі структурних ознак, та їх вкладові в кінцеву продуктивність 

рослин [284, 285, 475–476].  

 

6.1 Модель дуже скоростиглих сортів сої 

 

Кількісні ознаки дуже скоростиглих сортів сої, залучених до 

моделювання, та рівень їх варіювання представлені у табл. 6.1.  

Таблиця 6.1 

Кількісні ознаки дуже скоростиглих сортів сої, залучених до  

моделювання, та їх варіабельність, 2007–2013 рр. 

Показник 

Авантюрин Аквамарин Аннушка  

се
р

ед
н

є 

в
ар

іа
б

ел
ьн

іс
ть

  

се
р

ед
н

є 

в
ар

іа
б

ел
ьн

іс
ть
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р
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є 

в
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іа
б

ел
ьн

іс
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Висота рослини, см 73,9 13,0 70,5 15,6 78,4 16,6 

Висота прикріплення 

нижнього бобу, см 
11,4 12,4 10,5 18,4 12,9 26,1 

Кількість гілок, шт.  2,1 30,2 2,0 0,0 2,1 63,8 

Кількість вузлів, шт. 13,0 4,1 11,9 3,0 11,9 9,5 

Кількість бобів із 

рослини, шт.  
71,0 16,3 73,6 19,4 60,1 32,4 

Кількість  насінин із 

рослини, шт.  
137,0 22,2 134,0 19,4 103,0 23,8 

Маса насінин із 

рослини, г 
23,5 19,3 22,1 18,9 14,5 19,5 

Маса 1000 насінин, г 172,9 4,0 166,3 4,2 143,8 8,3 

 

Якщо проаналізувати ознаки, то варто сказати, що загальна «висота 

рослин» дуже скоростиглих сортів сої перебуває в межах 70,5–78,4 см, а 

варіабельність ознаки – на рівні середнього рівня варіації.  

Висота прикріплення нижнього бобу змінюється від 10,5 до 12,9 см, а 

варіація ознаки у сорту Аквамарин значна, а в сорту Аннушка – велика.  
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Показник кількості гілок, у середньому, для досліджуваних сортів 

становив 2 шт. / рослину, однак відсутність варіабельності ознаки 

спостерігалася лише в сорту Аквамарин. а у сорту Авантюрин варіація 

велика, у сорту Аннушка – дуже велика.  

Параметри показника кількості вузлів у досліджуваних сортів сої 

знаходилися на рівні 11,9–13,0 шт. за слабкого та помірного рівнів варіації.  

Встановлено, що в середньому по досліду рослини сої формувалии 

60,1–73,6 шт. бобів за значної варіабельності в сортів Авантюрин та 

Аквамарин і великої – в сорту Аннушка.  

На рослинах сої формувалося від 103,0 до 137,0 шт. насінин за значної 

та великої (Авантюрин, Аннушка) варіабельності досліджуваного показника. 

Варіабельність маси насінини з рослини була в усіх сортів значною, за 

середніх значень – 14,5–23,5 г. Водночас варіабельність показників маси 

тисячі насінин була слабкою й помірною для всіх досліджуваних сортів сої.  

Для того, щоб отримати вихідні дані для побудови моделей реалізації 

продуктивності сої у фенотипі, ми провели кореляційний аналіз. Нами 

виділено вісім показників, які вносять найбільший сумарний вклад в ознаку 

продуктивності сорту – масу насіння на рослині: загальна кількість гілок, 

кількість вузлів на рослині, кількість бобів на рослині, кількість насіння на 

рослині, висота прикріплення нижнього бобу, висота рослини, маса 1000 

насінин. На перші чотири з них припадає основна частка сумарного вкладу в 

ознаку «маси насіння на рослині».  

За результатами проведених розрахунків, нами побудовані моделі 

прояву у фенотипі ознак продуктивності досліджуваних сортів сої. Так, за 

основу моделі взято уявлення про поступовість формування та подальшого 

прояву фенотипових ознак в онтогенезі сої й відповідність їх прояву до 

органогенезу. Загальновизнаним є те, що етапи формування в фенотипі 

кількісної ознаки відображають і етапи ускладнення генетичної системи, 

тому зв’язки між основними компонентами моделі є показником динамічної 

впорядкованості взаємодії елементів генетичної системи.  
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Сформована нами модель, власне, побудована на основі двох модулів 

ознак – результуючої та компонентних. Для моделі в якості результуючих 

ознак використовують ті елементи структури, що мають між собою 

екологічно стабільні зв’язки і найвищий сумарний вклад у кінцеву ознаку – 

«маса насіння на рослині». До таких ознак можна правомірно віднести 

«загальну кількість гілок», «кількість вузлів», «кількість бобів на рослині», 

«кількість насіння на рослині». Однак, по мірі розвитку рослин результуюча 

ознака стає компонентною, до всього із максимальним вкладом у 

результуючу ознаку наступного блоку.  

Модель продуктивності фенотипу сорту сої Авантюрин. На схемі 

(рис. 6.2) зображено лише достовірні кореляційні зв’язки між 

досліджуваними ознаками, а там, де показник тісноти кореляційного зв’язку 

відсутній, його значення є недостовірним за 95 % ймовірності.  

За результатами аналізу встановлено високий зв'язок оберненої сили 

між загальною кількістю гілок і висотою рослин (r = -0,76) і помірний – із 

кількістю вузлів на головному стеблі (r = -0,42). Такий тип залежності між 

досліджуваними ознаками дуже скоростиглих сортів сої можна пояснити 

швидкістю їх розвитку, адже від появи сходів до цвітіння в них проходить 

35–40 діб, а загальний вегетаційний період не перевищує 100 діб.  

Отже, по суті дуже скоростиглі сорти сої не мають достатньо багато 

часу на гілкування та утворення значної кількості гілок, тобто, рослина або 

утворює хороші параметри головного стебла, або ж гілкується. Отримані дані 

підтверджуються й високими показниками варіабельності загальної кількості 

гілок – СV=30,2 %.  

Доказано, що висота рослин суттєво впливає на кількість вузлів на 

рослині (r = 0,67); водночас, від загальної висоти рослин залежить і висота 

прикріплення нижнього бобу на рослині (r = 0,55).  

Наступний блок ознак сформований кількістю бобів на рослині та 

ознаками насіннєвої продуктивності.  
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Рис. 6.2  Модель продуктивності фенотипу сорту сої Авантюрин,  

2007–2013 рр.  

 

Так, кількість бобів на рослині визначає показник кількості насіння на 

рослині, проте ці ознаки мають сильний  кореляційний зв’язок (r = 0,75). 

Також відмічено тісну від’ємну кореляцію показника кількості насінин на 

рослині і маси тисячі насінин (r = - 0,85). На нашу думку, це пояснюється не 

тільки надзвичайно коротким вегетаційним періодом дуже скоростиглих 

сортів сої, а й тим, що рослини сої неспроможні максимально повно 

сформувати запасні поживні речовини за формування значної кількості 

насінин.  

Кількість насінин на рослині позитивно й тісно корелюється з масою 

насіння на рослині: коефіцієнт кореляції (r = 1,0).  
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Модель продуктивності фенотипу сорту сої Аквамарин (рис. 6.3).  

 

Рис. 6.3 Модель продуктивності фенотипу сорту сої Аквамарин,  

2007–2013 рр.  

 

Встановлено, що висота рослин впливає на кількість вузлів на рослині 

(r = -0,35), а також від неї суттєво залежить і висота прикріплення нижнього 

бобу на рослині (r = 0,40).  

Кількість вузлів на рослині є передумовою формування на ній бобів, 

тому на основі наших досліджень отримано кореляцію між цими 

показниками на рівні (r = 0,39). Зазначимо, що чим більша кількість вузлів, 

тим менша висота прикріплення нижнього бобу й навпаки (r = -0,52).  

Наступний блок ознак представлений показниками кількості бобів на 

рослині та насіннєвої продуктивності. Так, кількість бобів на рослині 
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визначає показник кількості насіння на рослині; ці ознаки мають сильний 

кореляційний зв’язок (r = 0,88). Встановлено слабкий зв'язок оберненої сили 

кількості насінин на рослині і маси тисячі насінин (r = -0,23). Кількість 

насінин на рослині и позитивно й тісно корелює з масою насіння на рослині, 

– коефіцієнт кореляції дуже сильний (r = 0,97).  

Модель продуктивності фенотипу сорту сої Аннушка (рис. 6.4).  

 

Рис. 6.4  Модель продуктивності фенотипу сорту сої Аннушка,  

2007–2013 рр.  

 

Загальна кількість гілок негативно слабко корелює з кількістю вузлів 

головного стебла (r = -0,27). Крім того встановлено, що висота рослин 

суттєво впливає на кількість вузлів на рослині (r = 0,47). Водночас від 
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загальної висоти рослин залежить і висота прикріплення нижнього бобу на 

рослині (r = 0,42).  

Встановлено, що кількість бобів на рослині слабо корелює з кількістю 

насінин на рослині (r = 0,25). Кількість насінин на рослині і маса тисячі 

насінин пов’язані тісною кореляцією оберненої сили (r = -0,70). А кількість 

насінин на рослині позитивно й тісно корелює з масою насіння на рослині 

(r = 0,94).  

Модель для дуже скоростиглих сортів сої (рис. 6.5). Окрім 

конкретного розгляду біологічних особливостей досліджуваних сортів сої та 

побудови на основі параметрів структури врожаю моделей їх продуктивності 

фенотипу цікавим аспектом залишається визначення параметрів дуже 

скоростиглих сортів. Адже саме узагальнення отриманих знань дає 

можливість не тільки співставити особливості формування тих чи інших 

ознак структури врожаю сої, а й отримати загальногрупові особливості 

реалізації біологічного потенціалу.  

Так, у цілому для дуже скоростиглих сортів сої встановлено, що 

загальна кількість гілок слабко й негативно корелює з висотою рослин 

(r  =    -0,11) і кількістю вузлів головного стебла (r = -0,20). Дані результати, 

власне, підтверджують те, що за швидкого періоду розвитку рослин  вони не 

встигають сформувати достатньо добре всі параметри структури.  

Досліджено, що висота рослин впливає на кількість вузлів на рослині (r = 

0,26). Водночас від загальної висоти рослин залежить і висота прикріплення 

нижнього бобу (r = 0,49). На основі наших досліджень виявлено, що кількість 

вузлів на головному стеблі слабо корелювала з кількістю бобів (r = 0,16).  

Встановлено, що кількість бобів на рослині впливає на показник 

кількості насіння на рослині; ці ознаки мають тісний позитивний зв’язок (r = 

0,64). Кількість насінин на рослині позитивно й тісно корелює з масою 

насіння на рослині (r = 0,94). Умови вирощування суттєво впливали на ріст і 

розвиток культурних рослин.  
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Рис. 6.5  Модель продуктивності фенотипу дуже скоростиглих  

сортів сої, 2007-2013 рр.  

 

Безсумнівно, правомірним є вплив їх і на показники фенотипової 

продуктивності дуже скоростиглих сортів сої.  

Для побудови моделі використовували біологічні параметри дуже 

скоростиглих рослин сої та аналізували погодні умови вегетаційних періодів 

відповідно до тривалості фенологічних фаз росту й розвитку сої в онтогенезі. 

Так, якщо ознака формувалася в період бутонізації рослин, то враховували 

перебіг кліматичних факторів від сходів до бутонізації рослин.  

Проте, одним з обов’язкових елементів аналізу впливу погодних умов 

на ріст і розвиток рослин сої було врахування вегетативної та генеративної 

частин вегетаційного періоду сої, адже відомо: умови, що склалися на 
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початку вегетації, коли у рослин сої інтенсивно диференціювалися 

вегетативні органи, не мають безпосереднього впливу на період формування 

генеративної частини рослин.  

Звідси, для періоду росту та розвитку рослин сої, що починався з 

закладання кількості бобів на рослині аж до повного формування маси 

насіння на рослині, ми використовували дані погодних умов другої половини 

вегетаційного періоду.  

Відповідно, по кожному року досліджень коригування вибірки даних 

погодних умов здійснювалося до календарних дат настання основних 

фенологічних фаз росту й розвитку сої, оскільки саме ростові процеси рослин 

першочергово залежали від умов вегетаційного періоду та його 

сприятливості загалом для успішного вирощування культури.  

На рис. 6.6 зображено модель продуктивності фенотипу дуже 

скоростиглих сортів сої під впливом погодних умов. Подано лише достовірні 

коефіцієнти кореляції, а там, де немає ліній і, відповідно, показників, дані або 

недостовірні, або ж отримані коефіцієнти менше r = 0,10, тобто, мова йде про 

досить слабкий або ж майже повністю відсутній зв’язок.  

Варто відзначити, що погодні умови впливають на ріст і розвиток 

рослин сої в комплексі та паралельно з елементами технології вирощування, 

ґрунтовими параметрами забезпечення рослин елементами живлення й 

вологою та іншими неконтрольованими факторами. Передусім ми вивчали, 

безпосередній вплив кліматичних умов (кількості опадів, вологості повітря та 

середньодобової температури повітря) на фенотипову продуктивність 

досліджуваних сортів сої, чим і можна пояснити, в окремих випадках, 

низький рівень кореляції між, здавалося б, доволі тісно пов’язаними 

ознаками. Результати дослідження дають можливість виділити окремі 

закономірності. Так, загальна кількість гілок від’ємно корелює з 

температурою повітря (r = -0,51) і кількістю опадів (r = -0,25).   
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Рис. 6.6  Модель продуктивності фенотипу дуже скоростиглих сортів сої під впливом погодних умов, 2007–2013 р.  



239 

 

Це, по суті, означає, що на ранніх етапах росту та розвитку рослин сої 

існує певний комфортний діапазон перебігу погодних умов, за яких на 

рослинах формуються оптимальні показники структури. Якщо ж сівбу сої 

проводити за календарними датами, а не у відповідності з рекомендаціями 

селекціонерів, то рослини на початку вегетаційного періоду одразу ж 

потрапляють у несприятливі умови для свого росту й розвитку: високі 

температури та значна кількість опадів сприяють формуванню невеликої 

кількості гілок на рослину. Однак, такі умови на початку вегетаційного 

періоду сої в умовах України настають доволі рідко. Частіше спостерігається 

відсутність опадів і високі температури повітря або ж надмірні опади та 

низькі температури повітря: така комбінація факторів, зазвичай, викликає 

зменшення гілкування рослин, що потребує коригування подальшої 

продуктивності за рахунок модифікації інших показників продуктивності сої.  

Висота рослин визначається впливом кількості опадів та вологості 

повітря, до того ж обидві ознаки мають значну тісноту кореляційного зв’язку 

(r = 0,60, r = 0,65 відповідно). Власне, достатня вологість повітря та кількість 

опадів сприяють збільшенню висоти рослин сої за рахунок кращого 

використання інших факторів, передусім, активізації фотосинтезу й 

доступності елементів живлення в ґрунті.  

Нами установлено слабку пзалежність кількості вузлів на рослині з 

температурою повітря (r = 0,16), кількістю опадів (r = 0,28) та вологістю 

повітря (r = 0,12).  

Подібні залежності отримані й за оцінювання тісноти зв’язку погодних 

умов із параметрами висоти прикріплення нижнього бобу у дуже 

скоростиглих рослин сої. Так, виявлено слабку позитивну кореляцію 

значення цього показника з кількістю опадів (r = 0,31) і вологістю повітря (r = 

0,11).  

Критичним періодом у рості та розвитку рослин сої можна відзначити 

наступний період – формування бобів на рослинах. Встановлено зв’язок 
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оберненої сили цієї ознаки з температурою повітря (r = -0,43) та кількістю 

опадів (r = -0,12).  

Від’ємну кореляцію між температурою повітря та кількістю бобів на 

рослині можна охарактеризувати як помірну (r = -0,43). Тобто, за надмірних 

температур повітря в цей період розвитку рослини дуже скоростиглих сортів 

сої формують меншу кількість бобів, аніж за оптимальних умов росту й 

розвитку. А з кількістю опадів цей показник має слабкий зв’язок оберненої 

сили (r = -0,12).  

По аналогії з попередньою ознакою, кількість насіння з рослини 

від’ємно корелює з температурою повітря (r = -0,33) та опадами (r = -0,25). 

Такий зв’язок може бути охарактеризований як помірний та слабкий, 

відповідно. Водночас цей показник позитивно корелює з вологістю повітря за 

слабкого рівня зв’язку (r = 0,12).  

Встановлено, що на формування маси тисячі насінин позитивно 

впливає температура повітря (r = 0,18) та кількість опадів (r = 0,19), однак 

тіснота зв’язку на рівні слабкого не дає підстав розглядати ці фактори як 

головні у формуванні даної ознаки.  

Досліджено, що на головну ознаку продуктивності дуже скоростиглих 

сортів сої – «маса насіння на рослині» – мають вплив такі кліматичні фактори 

як температура повітря (r = 0,18) та кількість опадів (r = 0,19). Власне, 

надмірні температури повітря та надмірна кількість опадів сприяють 

отриманню незначної продуктивності рослин.  

 

6.2  Модель ранньостиглих сортів сої 

 

Наступним значним блоком сортів, для яких ми визначали 

математичну модель сорту, є група ранньостиглих сортів сої: Алмаз, 

Антрацит, Адамос, Александрит, Київська 98, Юг-30.  

Показники кількісних ознак ранньостиглих сортів сої, залучених у 

моделювання, та рівень їх варіювання наведені в табл. 6.2.  
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Таблиця 6.2 

Кількісні ознаки ранньостиглих сортів сої, залучені у моделювання,  

та їх варіабельність, 2007–2013 рр.  

Показник 

Алмаз Антрацит Адамос Александрит Київська 98 Юг-30 

С
ер

ед
н

я
  

В
ар

іа
б

ел
ь
н

іс
ть

  

С
ер

ед
н

я
  

В
ар

іа
б

ел
ь
н

іс
ть

  

С
ер

ед
н

я
  

В
ар

іа
б

ел
ь
н

іс
ть

  

С
ер

ед
н

я
  

В
ар

іа
б

ел
ь
н

іс
ть

  

С
ер

ед
н

я
  

В
ар

іа
б

ел
ь
н

іс
ть

  

С
ер

ед
н

я
  

В
ар

іа
б

ел
ь
н

іс
ть

  

Висота 

рослини, см 
68,0 18,4 71,5 13,7 73,6 10,4 66,9 12,7 82,8 13,1 82,1 13,7 

Висота 

прикріплення 

нижнього 

бобу, см 

10,3 18,6 11,8 14,9 11,5 13,9 10,5 10,2 10,0 15,1 11,1 23,3 

Кількість 

гілок, шт. 
2,5 21,4 2,4 38,6 2,8 16,8 2,9 22,3 1,8 40,4 2,8 42,4 

Кількість 

вузлів, шт. 
12,0 4,5 13,1 4,9 13,3 6,7 11,8 6,0 12,9 10,5 11,3 7,9 

Кількість 

бобів із 

рослини, шт.  

73,9 16,8 70,1 18,7 75,5 12,5 73,0 13,9 72,0 23,5 57,4 26,3 

Кількість 

насінин із 

рослини, шт.  

128,4 17,1 125,1 19,2 134,4 15,5 138,1 18,5 127,4 14,1 113,5 28,1 

Маса насінин 

із рослини, г 
25,0 16,0 24,8 16,8 26,9 17,5 24,8 17,8 21,4 12,0 19,6 18,1 

Маса 1000 

насінин, г 
195,6 6,9 200,6 3,4 200,6 8,2 180,0 5,1 169,4 4,6 181,9 13,1 

 

Загальна висота досліджуваних ранньостиглих сортів сої перебувала в 

межах 66,9–82,8 см, а мінливість даної ознаки – на рівні середнього рівня 

варіації. Тільки рослинам сорту Алмаз був притаманний значний рівень 

варіювання ознаки. «Висота прикріплення нижнього бобу» певною мірою 

визначалася параметрами загальної висоти рослин, а тому показники 

варіабельності ознаки повністю відповідали варіюванню загальної висоти. 

«Кількість гілок» у ранньостиглих сортів сої змінювалася від 1,8 до 2,9 шт., 

однак ця ознака відзначалася значним рівнем варіації, лише в сорту Адамос 

відхилення параметрів показника було на рівні значного.  
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«Кількість вузлів на рослинах» сої змінювалася в межах від 11,3 до 

13,3 шт., а найнижча варіабельність ознаки була в сортів Алмаз та Антрацит, 

середній рівень варіабельності – у сорту Київська 98.  

Ознака «кількість бобів на рослині» змінювалася від 57,4 до 75,5 шт., 

мінімальне варіювання її було у сортів Адамос та Александрит, а сорти 

Київська 98 та Юг-30 мали високий рівень варіабельності показника.  

Встановлено, що, в середньому, на рослинах сої формувалося від 113,5 

до 138,1 шт. насінин, а максимально ознака варіювала у сорту Юг-30. 

Водночас варіабельність сортів Адамос та Київська 98 була середньою, а у 

сортів Алмаз, Антрацит та Александрит – значною.  

Мінливість ознаки «маса насіння на рослині» була від 19,6 до 26,9 г, за 

значного рівня варіабельності, і лише в сорту Київська 98 цей показник був 

дещо нижчим. У той же час «маса 1000 насінин» варіювала слабко та 

помірно в усіх сортів сої крім Юг-30 (середній рівень варіабельності).  

Наступним етапом роботи було створення індивідуальних 

математичних моделей досліджуваних нами ранньостиглих сортів сої.  

Модель продуктивності фенотипу сорту сої Алмаз (рис. 6.7).  

За результатами проведеного аналізу встановлено, що кількість гілок 

від’ємно корелює з висотою рослин (r = -0,75). Аналогічно до показників 

кореляції дуже скоростиглих сортів сої у ранньостиглих сортів цей тип 

залежності між досліджуваними ознаками також можна пояснити швидкістю 

їх розвитку, адже від появи сходів до цвітіння в них проходить від 35–40 діб, 

а загальний вегетаційний період не перевищує 110 діб.  

Нами також встановлено, що висота рослин впливає на висоту 

прикріплення нижнього бобу у сорту Алмаз (r = 0,38).  

У наступному блоці – ознаки, які представлені параметрами «кількості 

бобів на рослині» та ознаками насіннєвої продуктивності між «кількістю 

бобів на рослині» та «кількістю насіння на рослині» виявлена сильна 

позитивна кореляція (r = 0,88). Доведено від’ємну кореляцію кількості 

насінин на рослині і масою тисячі насінин (r = -0,40). 
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Рис. 6.7  Модель продуктивності фенотипу сорту сої Алмаз,  

2007–2013 рр.  

 

Кількість насінин на рослині позитивно й сильно корелює з масою 

насіння на рослині – коефіцієнт кореляції (r = 0,92).  

Модель продуктивності фенотипу сорту сої Антрацит (рис. 6.8), на 

самій моделі подано лише достовірні зв’язки між ознаками.  

Проведеними дослідженнями доведено, що загальна кількість гілок 

корелює з висотою рослин (r = -0,36) та кількістю вузлів головного стебла 

(r = -0,33).  

Отже, ранньостиглі сорти сої не мають достатньо часу на гілкування та 

утворення великої кількості гілок, тобто, рослина або утворює хороші 

параметри головного стебла, або ж гілкується.  



244 

 

 

Рис. 6.8  Модель продуктивності фенотипу сорту сої Антрацит,  

2007–2013 рр.  

 

Встановлено, що висота рослин суттєво впливає на кількість вузлів на 

рослині (r = 0,81), водночас, від загальної висоти рослин слабо залежить 

висота прикріплення нижнього бобу на рослині (r = 0,21).  

У наступному блоці ознак визначено, що між кількістю бобів на 

рослині та кількістю насіння на рослині існує сильна кореляція (r = 0,75).  

Виявлено тісну від’ємну кореляцію показника кількості насінин на 

рослині й масою тисячі насінин (r = -0,67).  

Визначено, що кількість насінин на рослині позитивно й тісно корелює 

з масою насіння на рослині – коефіцієнт кореляції (r = 0,99).  

Модель продуктивності фенотипу сорту сої Адамос (рис. 6.9).  
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Рис. 6.9  Модель продуктивності фенотипу сорту сої Адамос,  

2007–2013 рр.  

 

Встановлено, що загальна кількість гілок слабо корелює з висотою 

рослин (r = 0,13) та кількістю вузлів головного стебла (r = 0,17). Визначено, 

що в подальшому висота рослин впливає на кількість вузлів на рослині  

(r= -0,28), водночас, від загальної висоти рослин залежить і висота 

прикріплення нижнього бобу на рослині (r = 0,55).  

Досліджено, що «кількість бобів на рослині» визначає ознака «кількість 

насіння на рослині» й вони мають сильний кореляційний звʼязок (r = 0,84). 

Встановлено, що ознака «кількість насінин на рослині» у сорту Адамос 

позитивно й тісно корелює з «масою насіння на рослині» – коефіцієнт 

кореляції (r = 0,90).  
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Модель продуктивності фенотипу сорту сої Александрит на схемі, де 

зображено достовірні зв’язки між ознаками (рис. 6.10).  

 

Рис. 6.10  Модель продуктивності фенотипу сорту сої Александрит,  

2007–2013 рр.  

 

Проаналізувавши модель продуктивності фенотипу сорту Александрит, 

можна зробити висновок, що загальна кількість гілок корелює з висотою 

рослин (r = -0,63) та кількістю вузлів головного стебла – (r = -0,71). Водночас 

висота рослин суттєво впливає на кількість вузлів на рослині (r = 0,47). Від 

загальної висоти рослин залежить і висота прикріплення нижнього бобу на 

рослині (r = 0,37). Виявлено, що кількість бобів на рослині визначає показник 

кількості насіння на рослині і ці ознаки мають сильний кореляційний звʼязок 

(r = 0,79). Варто відмітити також від’ємну кореляцію показника кількості 
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насінин на рослин і маси тисячі насінин (r = -0,35). Доведено, що кількість 

насінин на рослин в сої сорту Александрит позитивно й тісно корелює з 

масою насіння на рослині – коефіцієнт кореляції (r = 0,95).  

Модель сорту Київська 98 (рис. 6.11). На ній зображено достовірні 

звʼязки між ознаками.  

 

Рис. 6.11  Модель продуктивності фенотипу сорту сої Київська 98,  

2007–2013 рр.  

 

За результатами аналізу визначено, що загальна кількість гілок корелює 

з висотою рослин (r = -0,10) та кількістю вузлів головного стебла (r = 0,56). 

Крім того висота рослин впливає на кількість вузлів на рослині (r = 0,25).  

Встановлено, що кількість бобів на рослині визначає показник 

кількості насіння на рослин і ці ознаки мають кореляційний зв’язок на рівні 
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r = 0,41. Доведено від’ємну кореляцію показника кількості насінин на рослин 

й маси тисячі насінин (r = -0,69).  

Досліджено, що кількість насінин на рослин сої Київська 98 позитивно 

й тісно корелює з масою насіння на рослин – коефіцієнт кореляції (r = 0,97).  

Модель продуктивності фенотипу сорту сої Юг – 30 (рис.  6.12) на ній 

зображено достовірні зв’язки між ознаками.  

 

Рис. 6.12  Модель продуктивності фенотипу сорту сої Юг-30,  

2007–2013 рр.  

 

На основі аналізу моделі встановлено, що загальна кількість гілок 

слабко корелює з висотою рослин (r = -0,08) та кількістю вузлів головного 

стебла (r = 0,07). Досліджено, що висота рослин суттєво впливає на кількість 

вузлів на рослині (r = -0,31), а також, те, що від загальної висоти рослин 
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залежить і висота прикріплення нижнього бобу (r = 0,77). У даному випадку 

нами встановлена сильна кореляція.  

У наступному блоці кількість бобів на рослині визначає показник 

кількості насіння на рослині й ці ознаки мають сильний кореляційний звʼязок 

(r = 0,86). Відповідним чином і кількість насінин на рослині позитивно та 

сильно корелює з масою насіння на рослині – коефіцієнт кореляції становить 

r  = 0,83.  

Варто відмітити ще один доволі цікавий момент, а саме: від’ємну 

кореляцію показника кількості насінин на рослині і масою тисячі насінин  

(r = -0,61); ця ознака також від’ємно корелює й з масою насіння (r = -0,11).  

Моделі для ранньостиглих сортів сої загалом (рис. 6.13). Опрацювання 

результатів індивідуального дослідження біологічних особливостей сортів 

сої та побудова на їх основі моделей продуктивності фенотипу невідривно 

пов’язане з необхідністю визначення параметрів. Узагальнення дозволяє не 

тільки співставити особливості формування тих чи інших ознак структури 

врожаю сої, а й отримати загальногрупові особливості реалізації біологічного 

потенціалу.  

Встановлено, що в цілому для ранньостиглих сортів сої загальна 

кількість гілок корелює з кількістю вузлів головного стебла (r = 0,35).  

Досліджено, що висота рослин впливає на кількість вузлів на рослині –  

(r = 0,76), водночас, від загальної висоти рослин залежить і висота 

прикріплення нижнього бобу на рослині (r = 0,35). Кількість вузлів на 

рослині є передумовою формування на ній бобів, тому на основі наших 

досліджень отримано кореляцію між цими показниками на рівні (r = 0,43). 

Крім того, кількість вузлів на рослині впливає і на показник висоти 

прикріплення нижнього бобу (r = 0,42).  

Проведені дослідження доводять значний вплив висоти прикріплення 

нижнього бобу на кількість бобів на рослині (r = 0,99). По суті, для відносно 

низькорослих сортів сої низьке розташування нижнього бобу на рослині 

призводить до значних їх втрат під час збирання врожаю.  
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Рис. 6.13  Модель продуктивності фенотипу ранньостиглих сортів сої, 

2007–2013 рр. 

 

Встановлено також, що кількість бобів на рослині, в свою чергу, 

впливає на показник кількості насіння на рослині і ці ознаки мають дуже 

сильний кореляційний звʼязок (r = 0,96). Кількість насінин на рослині 

позитивно й тісно корелює з масою насіння на рослині (r = 0,79).  

Проте кількість насінин на рослині від’ємно корелює з масою тисячі 

насінини (r = -0,34), хоча цей показник позитивно корелює із загальною 

масою насіння на рослині (r = 0,32).  

За аналогією з попередньою групою стиглості, наступним етапом нашої 

роботи було визначення тісноти впливу погодних умов вирощування на 

показники структури врожаю ранньостиглих сортів сої. Для аналізу ми 
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користувались аналогічними методичними підходами з визначення 

фактичних параметрів погодних умов залежно від тривалості відповідних 

фенологічних періодів росту та розвитку рослин сої.  

Результати аналізу впливу кліматичних умов на продуктивність 

фенотипу ранньостиглих сортів сої представлені на схемі (рис. 6.14). Подано 

лише достовірні коефіцієнти кореляції, а там, де немає ліній і, відповідно, 

показників, дані або недостовірні, або ж отримані коефіцієнти менше r = 0,10, 

тобто, мова йде про вкрай слабкий або ж майже повністю відсутній зв’язок.  

На основі проведених досліджень із дослідження впливу погодних 

умов на ріст і розвиток ранньостиглих сортів сої, можна виділити окремі 

закономірності. Так, загальна кількість гілок від’ємно та помірно корелює з 

температурою повітря (r = -0,33). Отже, за аналогією з дуже скоростиглими 

сортами сої, на ранніх етапах росту й розвитку ранньостиглих сортів сої існує 

певний діапазон погодних умов, за яких на рослинах формуються оптимальні 

значення основних показників структури рослин.  

Встановлено, що на висоту рослин впливає кількість опадів та 

вологість повітря, до того ж обидві ознаки мають помірну тісноту 

кореляційного зв’язку (r = 0,47; r = 0,50 відповідно). Зважаючи на їх 

позитивну кореляцію можна стверджувати, що достатня вологість повітря і 

кількість опадів сприяють збільшенню висоти рослин сої за рахунок кращого 

використання інших факторів навколишнього середовища та елементів 

технології вирощування. Визначено, що кількість вузлів на рослинах сої 

позитивно корелює з кількістю опадів, а кореляційний зв’язок між цими 

параметрами перебуває на рівні слабкої залежності (r = 0,10).  

Результати оцінювання тісноти зв’язку погодних умов із параметрами 

висоти прикріплення нижнього бобу у ранньостиглих сортів сої показують, 

що існує слабка позитивна кореляційна залежність між кількістю опадів (r = 

0,18) та вологістю повітря (r = 0,18) і помірна від’ємна – між температурою 

повітря (r = -0,36).  
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Рис. 6.14  Модель продуктивності фенотипу ранньостиглих сортів сої під впливом погодних умов, 2007–2013 р
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Установлено, що кількість бобів від’ємно та помірно корелює з 

температурою повітря (r = -0,47).  

Визначено, що кількість насіння на рослині має помірний зв'язок 

оберненої сили з температурою повітря (r = -0,41) та кількістю опадів  

(r = -0,31). А з вологістю повітря цей показник має позитивну кореляцію за 

слабкого рівня зв’язку (r = 0,14).  

Досліджено, що на формування маси тисячі насінин позитивно впливає 

температура повітря (r = 0,13) та кількість опадів (r = 0,17), однак тіснота 

зв’язку на рівні слабкої кореляційної залежності унеможливлює розглядати 

ці фактори, як визначальні, у формуванні даної ознаки. Виявлено, що на 

головну ознаку продуктивності ранньостиглих сортів сої – «масу насіння на 

рослині» суттєво впливають такі кліматичні фактори, як температура повітря 

(r =-0,32), вологість повітря (r =0,12) та кількість опадів (r =-0,22). Як і у 

випадку з кількістю насіння на рослині, ці погодні фактори від’ємно 

корелюють, й лише вологість повітря має прямий тип зв’язку. Отже, надмірні 

температури повітря та надмірна кількість опадів призводять до отримання 

значно меншої продуктивності рослин аніж за оптимальних погодних умов.  

 

Висновки до розділу 6 

 

1. Установлено у дуже скоростиглих сортів обернену слабку 

кореляцію кількості гілок із висотою рослин (r = -0,11) та кількістю вузлів 

r = -0,20), а також висоти прикріплення нижнього бобу з кількістю вузлів 

(r = -0,15) та кількістю бобів (r = -0,32). Кількість вузлів слабо позитивно 

корелює з кількістю бобів (r = 0,16) та висотою рослин (r = 0,26). Виявлено 

значний зв'язок кількості бобів і насіння на рослині (r = 0,64). Кількість 

насінин позитивно та тісно корелює з масою насіння на рослині (r = 0,94).  

2. Виявлено, обернену кореляцію помірної сили між кількістю опадів 

та кількістю гілок (r = -0,25), кількістю бобів (r = -0,12), кількістю насіння 

(r = -0,25), масою насіння на рослині (r = -0,16). Установлено, що 

температура повітря помірно впливає на кількість гілок (r = -0,51). 

Відмічено слабкий зв'язок між температурою повітря та кількістю вузлів 



254 

 

(r  =  0,16), та масою тисячі насінин (r = 0,16). Висота рослин тісно корелює з 

кількістю опадів (r = 0,65) і вологістю повітря (r = 0,60). Виявлено слабку 

позитивну кореляцію кількості вузлів (r = 0,28, r = 0,12) та висоти 

прикріплення нижнього бобу (r = 0,31, r = 0,11) з кількістю опадів та 

вологістю повітря. Такий же тип зв’язку наявний між кількістю насіння на 

рослині та вологістю повітря (r = 0,12), а також між масою 1000 насінин і 

температурою повітря (r = 0,18) та кількістю опадів (r = 0,19).  

3. Доведено, що у ранньостиглих сортів кількість насінин на рослині 

пов’язана оберненою кореляцією середн7ьої сили з масою тисячі насінин 

(r = -0,34). Пряма кореляція середньої сили відмічена між масою 1000 

насінин та масою насіння на рослині (r = 0,32); кількістю гілок і вузлів 

головного стебла (r = 0,35); висотою рослини і прикріплення нижнього бобу 

(r = 0,35); кількістю вузлів із висотою прикріплення нижнього бобу (r = 0,42) 

та з кількістю бобів (r = 0,43). Позитивно та тісно пов’язані висота рослин із 

кількість продуктивних вузлів (r = 0,76); кількість та маса насіння на рослині 

(r = 0,79); кількість бобів і насіння (r = 0,96), а також висота прикріплення 

нижнього бобу та кількість бобів на рослині (r = 0,99).  

4. Установлено обернену кореляцію середньої сили між температурою 

повітря та кількістю гілок, бобів, насінин і висотою прикріплення нижнього 

бобу (r = -0,33, r = -0,47, r =- 0,41, r = -0,36). Виявлено помірну залежність 

висоти рослин від кількості опадів і вологості повітря (r = 0,47, r = 0,50). 

Відмічено слабкий вплив опадів на кількість вузлів, висоту прикріплення 

нижнього бобу, та масу 1000 насінин (r = 0,10, r = 0,18, r = 0,17).  

 

За матеріалами досліджень даного розділу автором опубліковано 

наукові праці [284, 285, 490, 491].  
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РОЗДІЛ 7 

 

ВЗАЄМОДІЯ НОВОСТВОРЕНИХ СОРТІВ СОЇ ІЗ 

БІОПРЕПАРАТАМИ КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА 

УРОЖАЙНІСТЬ І ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ  

 

7.1 Взаємодія комплексу чинників та їх вплив на мінливість урожайності 

сої під дією біопрепаратів  

 

Важливим заходом визначення сортових особливостей окремих сортів 

сої і підвищення її продуктивності є передпосівна бактеризація насіння 

високоефективними й конкурентноспроможними біопрепаратами 

комплексної дії. Необхідно вести селекцію сортів з підвищеною активністю 

асоціативного симбіозу й чутливих до інокуляції. Вирощування 

зареєстрованих сучасних сортів сої в сприятливих погодних умовах досить 

ефективно за підбору для кожного з них ефективного біокомплексу. 

Особливості формування рослинами корінців і їх здатність до адгезії 

мікроорганізмів забезпечує формування асоціативної системи, її активність і 

тривалість функціонування. Тому генетичні особливості рослини мають 

визначальну роль на всіх етапах становлення і розвитку ризосферної 

асоціації [492–497].  

Результати обліку ураження рослин досліджуваних сортів хворобами та 

шкідниками у фазу повних сходів, за обробки насіння біопрепаратами, 

представлено в табл. 7.1.  

Найбільше пошкодження сходів сої (2006 р.) дротяником спостерігали 

у сорту Аметист (варіант – контроль) – 0,8–1,5 %. Менше всього 

пошкодження сходів цим шкідником відмічено на рослинах сорту Алмаз – 

0,3 % (по всіх варіантах). Максимально уражені фузаріозом (1,1–2,1 %) і 

бактеріозом (0,6–2,3 %) були рослини сорту Аметист. Сорт Алмаз, 

відрізнявся незначним ураженням хворобами та пошкодженням шкідниками.  
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Таблиця 7.1 

Ураження сходів сої хворобами та шкідниками (%) за обробки насіння 

біопрепаратами, 2006 р. 

Сорт Варіанти* 
Пошкодження 

дротяником 

Ураженість хворобами, % 

бактеріоз фузаріоз 

Р** R*** Р** R*** 

Аметист 

Контроль 1,5 2,3 0,3 2,1 0,2 

А 1,3 1,8 0,2 2,0 0,2 

А+Б+В 0,8 1,1 0,1 1,3 0,1 

А+Б+Г 0,8 0,6 0,1 1,1 0,1 

НІР05 0,2 0,3 0,1 0,2 0,07 

Алмаз 

Контроль 0,9 1,1 

р
о

зв
и

то
к
  

х
в
о
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А 0,3 0,5 0,7 

А+Б+В 0,3 0,5 0,7 

А+Б+Г 0,3 0,5 0,7 

НІР05 0,2 0,3 0,2 

Агат 

Контроль 0,5 0,8 
р
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А 0,4 0,5 0,7 

А+Б+В 0,4 0,5 0,7 

А+Б+Г 0,4 0,5 0,7 

НІР05 0,06 0,2 0,0 

Примітка: * А – Ризобофіт на основі бактерій штаму М-8; А+Б+В: 

Ризобофіт (А – бактерії штаму М-8) + Фосфоентерин (Б – бактерії штаму 

ФМБ 32-3) + антагонізм Чайковського (В – Біополіцид, біозахист від хвороб); 

А+Б+Г: Ризобофіт (А* – бактерії штаму М-8) + Фосфоентерин (Б – ФМБ 32-

3) + Флавобактерин (біостимуляція та асоціативна азотфіксація). P** – 

поширення хвороби; R*** – розвиток хвороби 
 

На час появи повних сходів сої, у 2007 р., також було проведено облік 

ураження сходів хворобами і шкідниками (табл. 7.2).  

За даними обліків найбільше пошкодження сходів сої дротяником 

спостерігали у сорту Аметист – у середньому 0,7 %. Менше всього 

пошкодження сходів відмічено на рослинах сорту Агат – 0,4 %. Проте, 

значної шкоди не відмічено.  
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Таблиця 7.2 

Ураження сходів сої шкідниками та хворобами (%) після обробки  

насіння біопрепаратами, 2007 р. 

Сорт Варіанти* 
Пошкодження 

дротяником 

Ураженість хворобами, 

100 облікових рослин/ діл.), % 

бактеріоз фузаріоз 

Р** R*** Р** R*** 

Аметист 

Контроль 1,0 35 12,5 35 10,5 

А 0,7 30 10,2 25 8,5 

А+Б+В 0,6 30 11,6 35 11,2 

А+Б+Г 0,5 31 12,4 28 9,4 

НІР05 0,2 2,4 1,1 2,0 1,0 

Алмаз 

Контроль 0,6 30 9,3 35 10,2 

А 0,3 37 12,1 38 9,7 

А+Б+В 0,3 50 17,6 32 8,0 

А+Б+Г 0,4 55 19,4 30 8,2 

НІР05 0,15 3,3 2,0 1,6 1,2 

Агат 

Контроль 0,4 27 10,3 40 12,6 

А 0,3 25 9,0 35 9,5 

А+Б+В 0,2 20 7,5 35 9,2 

А+Б+Г 0,3 22 8,4 22 6,7 

НІР05 0,1 1,8 1,8 4,1 2,2 

Примітка: * А – Ризобофіт на основі бактерій штаму М-8; А+Б+В: 

Ризобофіт (А – бактерії штаму М-8) + Фосфоентерин (Б – бактерії штаму 

ФМБ 32-3) + антагонізм Чайковського (В – Біополіцид, біозахист від хвороб); 

А+Б+Г: Ризобофіт (А* – бактерії штаму М-8) + Фосфоентерин (Б – ФМБ 32-

3) + Флавобактерин (біостимуляція та асоціативна азотфіксація). P** – 

поширення хвороби; R*** – розвиток хвороби 
 

На сходах рослин сорту Алмаз спостерігали найвище поширення 

бактеріозу – у середньому 43,0 %, а мінімальне – на сорті Агат (23,5 %). 

Максимальне поширення фузаріозу (33,0 %) було на рослинах сорту Агат. 

Сорт Аметист, в наших дослідженнях, відрізнявся відносно стійким до цієї 

хвороби (30,8 %).  

Розвиток хвороби на рослинах сорту Аметист найнижчим був у 

варіанті А (бактерії штаму М-8) – 8,5 %; у сорту Алмаз кращим був варіант 
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А+Б+В (А – бактерії штаму М-8, Б – фосформобілізуючі бактерії МБ 32-3, В 

– антагонізм Чайковського) – (8,0 %); у сорту Агат – варіант А+Б+Г (А – 

штам М-8, Б – фосформобілізуючі бактерії МБ 32-3, Г – флавобактерин) – 

(6,7 %).  

Що вказує на різноманітну стійкість сортів до окремих хвороб й 

зниження їх рівня за взаємодії з комплексами біопрепаратів. 

На час появи повних сходів сої у 2008 р. було відмічено наступне 

поширення та розвиток хвороб і шкідників (табл. 7.3).  

Таблиця 7.3 

Ураження сходів сої шкідниками та хворобами після обробки насіння 

біопрепаратами, (%, фаза розвитку сої – 1–2 листка), 2008 р.  

Сорт Варіанти* 
Пошкодження 

дротяником 

Ураженість хворобами (поширення, 

100 облікових рослин / діл.), % 

фузаріоз  бактеріоз 

Р** R*** Р** R*** 

Аметист 

Контроль 0,4 17 4,7 11 2,8 

А 0,4 13 3,1 11 3,3 

А+Б+В 0,3 16 5,0 9 2,6 

А+Б+Г 0,4 21 6,7 12 4,5 

НІР05 0,05 4,5  4  

Алмаз 

Контроль 0,3 35 12,4 7 1,8 

А 0,3 41 13,2 15 5,3 

А+Б+В 0,3 35 11,2 8 2,1 

А+Б+Г 0,3 30 9,4 7 1,9 

НІР05 0,1 8  6  

Агат 

Контроль 0,2 21 7,8 6 1,5 

А 0,2 9 2,6 4 1,1 

А+Б+В 0,2 13 4,2 14 5,3 

А+Б+Г 0,2 9 1,9 9 2,4 

НІР05 0,1 11 3,2 8 2,1 

Примітка: * А – Ризобофіт на основі бактерій штаму М-8; А+Б+В: 

Ризобофіт (А – бактерії штаму М-8) + Фосфоентерин (Б – бактерії штаму 

ФМБ 32-3) + антагонізм Чайковського (В – Біополіцид, біозахист від хвороб); 

А+Б+Г: Ризобофіт (А* – бактерії штаму М-8) + Фосфоентерин (Б – ФМБ 32-

3) + Флавобактерин (біостимуляція та асоціативна азотфіксація). P** – 

поширення хвороби; R*** – розвиток хвороби 
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За даними обліків найбільше пошкодження сходів сої дротяником 

спостерігали у сорта сої Аметист – у середньому 0,4 %. Мінімальне 

пошкодження сходів відмічено на рослинах сої сорта Агат – 0,2 %. Проте 

відчутної шкоди від пошкодження рослин сої цим шкідником не відмічено. 

Головною причиною досить високого ураження сходів сої бактеріозом і 

фузаріозом були сприятливі умови для розвитку хвороб (подовжений період 

низьких температур під час появи сходів. Внаслідок цього на сходах сої 

сорту Алмаз спостерігали найбільше поширення фузаріозу (30–41 %). У 

сорту Аметист та Агат, відповідно 13–21 % і 9–21 %.  

Максимальне поширення бактеріозу відмічали на рослинах сорту 

Аметист – у середньому 10,8 %, а мінімальне на рослинах сорту Агат (8,3 %).  

Найменший розвиток фузаріозу спостерігали у сорту Аметист – варіант 

А (3,1 %), у сорту Алмаз – варіант А+Б+Г (9,4 %), у Агату – варіант А+Б+Г 

(1,9 %). Найменше ураження бактеріозом спостерігали у наступних 

варіантах: Аметист – А+Б+В, Алмаз – Контроль і А+Б+Г, Агат – А+Б+Г.  

Рослини сої пошкоджуються шкідниками на всіх етапах органогенезу. 

Дуже шкідливими в окремі роки бувають клопи, павутинні кліщі, 

листогризучі гусениці метеликів та акацієва вогнівка, втрати врожаю від 

яких, у середньому, складають 5–10 %. На час дозрівання насіння, нами 

відмічено незначне пошкодження бобів сої гусеницями акацієвої вогнівки (1–

3 %). Крім того, на дослідних ділянках спостерігали незначну активність 

павутинного кліща (2–3 % пошкоджених листків рослин).  

У 2009 р., при проведенні обліку ураження сходів сої хворобами і 

шкідниками спостерігали наступні результати (табл. 7.4).  

Як видно з даних, поширення хвороб і їх розвиток був мінімальним в 

порівнянні з попередніми роками. Поширення фузаріозу на сортах було в 

межах – 0,5–12,4 % при розвитку хвороби – 0,1–3,4 %. Поширення бактеріозу 

змінювалося у межах від 0,2 % до 3,0 %, а розвиток – 0,1–0,3 %. Мінімальне 

ураження сходів сої фузаріозом (варіанти А і А+Б+Г (0,5 %)) і бактеріозом 

(варіанти А+Б+В і А+Б+Г (0,2–0,3 %)) відмічено у сорту Аметист.  
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Таблиця 7.4 

Ураження сходів сої шкідниками та хворобами після обробки насіння 

біопрепаратами, (%, фаза розвитку сої – 1–2 листка), 2009 р.  

Сорт Варіанти*  
Пошкодження 

дротяником, % 

Ураженість хворобами (розвиток, 

100 облікових рослин / діл.), % 

фузаріоз бактеріоз 

Р** R*** Р** R*** 

Аметист 

Контроль 0,1 2,7 
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А 0,1 0,5 0,4 

А+Б+В 0,2 0,9 0,2 

А+Б+Г 0,1 0,5 0,3 

НІР05 0,06 1,1  0,09  

Алмаз 

Контроль 0,3 10,4 2,8 2,5 0,3 

А 0,2 7,3 1,9 3,0 0,2 

А+Б+В 0,2 12,4 3,4 3,7 0,2 

А+Б+Г 0,2 7,8 1,8 1,8 0,1 

НІР05 0,07 3,1 0,8 1,1 0,08 

Агат 

Контроль 0,2 3,4 0,3 0,7 0,1 

А 0,2 1,5 0,2 0,8 0,1 

А+Б+В 0,2 1,6 0,3 0,4 0,1 

А+Б+Г 0,3 1,3 0,1 1,2 0,2 

НІР05 0,07 1,1 0,06 0,4 0,03 

Примітка: * А – Ризобофіт на основі бактерій штаму М-8; А+Б+В: 

Ризобофіт (А – бактерії штаму М-8) + Фосфоентерин (Б – бактерії штаму 

ФМБ 32-3) + антагонізм Чайковського (В – Біополіцид, біозахист від хвороб); 

А+Б+Г: Ризобофіт (А* – бактерії штаму М-8) + Фосфоентерин (Б – ФМБ 32-

3) + Флавобактерин (біостимуляція та асоціативна азотфіксація). P** – 

поширення хвороби; R*** – розвиток хвороби 
 

На сходах сорту Алмаз спостерігали найбільший відсоток розвитку 

фузаріозу і бактеріозу, до 12,4 та 3,7 %, відповідно. У варіантах А і А+Б+Г 

відсоток розвитку цих хвороб був значно менший ніж у інших. У сорту Агат 

показники поширення фузаріозу були в межах 1,3–3,4 %, а розвитку хвороби 

– 0,1–0,3 %. Розвиток бактеріозу був мінімальним, 0,1–0,2 %.  
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За даними обліків, найбільше пошкодження сходів сої дротяниками, 

спостерігали у сорту сої Алмаз (Контроль) та Агат (варіант А+Б+Г) – у 

середньому 0,2 %. Менше всього пошкодження сходів відмічено на сорті 

Аметист – 0,15 %. Проте, відчутної шкоди від пошкодження рослин сої цим 

шкідником не відмічено. Причиною цього виявилася незначна кількість 

опадів під час проростання насіння (до 10 мм), низька вологість повітря (61–

62 %) та висока температура повітря (19,1–20,7ºС). Однак, ґрунтова волога, 

яка збереглася під поверхневою кіркою сприяла незначному ураженню 

сходів сої бактеріозом і фузаріозом. У 2006 р. сорти характеризувалися 

специфічною реакцією на складові біокомплексів (БК) – одні позитивно 

реагували на всі БК, інші – вибірково (табл. 7.5).  

Таблиця 7.5  

Урожайність сортів сої залежно від обробки біопрепаратами різного 

компонентного складу, 2006-2010 рр. 

 

Сорт, варіант 

Урожай- 

ність, т/га 

Відхилення від 

середньої 

Відхилення від 

контролю 

т/га % т/га % 

2006 р. 

Алмаз, Контроль 1,88 -0,08* -3,9 0,33* 21,3 

Алмаз, А** 2,00 0,04* 2,2 0,45* 29,0 

Алмаз, А+Б+В 2,10 0,14* 7,3 0,55* 35,5 

Алмаз, А+Б+Г 2,05 0,09* 4,7 0,50* 32,3 

Аметист, Контроль 1,55 -0,41* -20,8 0 0 

Аметист, А 2,01 0,05* 2,7 0,46* 29,7 

Аметист, А+Б+В 1,99 0,03 1,7 0,44* 28,4 

Аметист, А+Б+Г 1,67 -0,29* -14,7 0,12* 7,7 

Агат, Контроль 2,05 0,10* 5,0 0,51* 32,6 

Агат, А 2,07 0,11* 5,8 0,52* 33,5 

Агат, А+Б+В 2,16 0,20* 10,4 0,61* 39,4 

Агат, А+Б+Г 1,95 0,1 -0,4 0,40* 25,8 

НІР0,05                                           0,05 

2007 р. 

Алмаз, Контроль 2,29 -0,18* -7,2 -0,20* -8,0 

Алмаз, А 2,46 -0,01 -0,3 -0,03 -1,2 

Алмаз, А+Б+В 2,46 -0,01 -0,3 -0,03 -1,2 
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Продовження таблиці 7.5 

 

Сорт, варіант 

Урожай- 

ність, т/га 

Відхилення від 

середньої 

Відхилення від 

контролю 

т/га % т/га % 

Алмаз, А+Б+Г 2,31 -0,16* -6,4 -0,18* -7,2 

Аметист, Контроль 2,49 0,02 0,9 0 0 

Аметист, А 2,50 0,03* 1,4 0,01 0,4 

Аметист, А+Б+В 2,57 0,10* 4,2 0,08* 3,2 

Аметист, А+Б+Г 2,59 0,12* 5,0 0,10* 4,0 

Агат, Контроль 2,43 -0,04* -1,5 -0,06* -2,4 

Агат, А 2,47 0 0,1 -0,02 -0,8 

Агат, А+Б+В 2,54 0,07* 3,0 0,05 2,0 

Агат, А+Б+Г 2,49 0,02 0,9 0 0 

НІР0,05                                         0,04 

2008 р. 

Алмаз, Контроль 1,13 -0,19* -14,2 -0,01 -0,9 

Алмаз, А 1,33 0,01 1,0 0,19* 16,7 

Алмаз, А+Б+В 1,34 0,02 1,8 0,20* 17,5 

Алмаз, А+Б+Г 1,24 -0,08* -5,8 0,10* 8,8 

Аметист, Контроль 1,14 -0,18* -13,4 0 0 

Аметист, А 1,40 0,08* 6,3 0,26* 22,8 

Аметист, А+Б+В 1,44 0,12* 9,4 0,30* 26,3 

Аметист, А+Б+Г 1,22 -0,10* -7,3 0,08* 7,0 

Агат, Контроль 1,34 0,02 1,8 0,20 17,5 

Агат, А 1,36 0.04* 3,3 0,22* 19,3 

Агат, А+Б+В 1,39 0,07* 5,6 0,25* 21,9 

Агат, А+Б+Г 1,47 0,15* 11,6 0,33* 28,9 

НІР0,05                                         0,04 

2009 р. 

Алмаз, Контроль 0,57 -0,90* -61,2 -1,14* -66,7 

Алмаз, А 0,63 -0,84* -57,1 -1,08* -63,2 

Алмаз, А+Б+В 0,57 -0,90* -61,2 -1,14* -66,7 

Алмаз, А+Б+Г 0,63 -0,84* -57,1 -1,08* -63,2 

Аметист, Контроль 1,71 0,24* 16,3 0 0 

Аметист, А 1,66 0,19* 12,9 -,05* -2,9 

Аметист, А+Б+В 1,83 0,36* 24,5 0,12* 7,0 

Аметист, А+Б+Г 1,71 0,24* 16,3 0 0 
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Продовження таблиці 7.5 

Сорт, варіант 
Урожай- 

ність, т/га 

Відхилення від 

середньої 

Відхилення від 

контролю 

т/га %   

Агат, Контроль 2,05 0,58* 39,4 0,34* 19,8 

Агат, А 2,11 0,64* 43,5 0,40* 23,4 

Агат, А+Б+В 2,17 070* 47,6 0,46* 26,9 

Агат, А+Б+Г 2,00 0,53* 36,1 0,29* 17,0 

НІР0,05                                          0,03 

2010 р. 

Алмаз, Контроль 1,80 0,32* 21,9 0,22* 13,9 

Алмаз, А 1,78 0,30* 20,5 0,20* 12,7 

Алмаз, А+Б+В 1,85 0,37* 25,3 0,27* 17,1 

Алмаз, А+Б+Г 1,80 0,32* 21,9 0,22* 13,9 

Аметист, Контроль 1,58 1,03* 7,0 0 0 

Аметист, А 1,63 1,53* 10,4 0,05* 3,2 

Аметист, А+Б+В 1,63 1,53* 10,4 0,05* 3,2 

Аметист, А+Б+Г 1,60 0,12* 8,4 0,02* 3,3 

Агат, Контроль 1,00 -0,48* -32,3 -0,58* -36,7 

Агат, А 1,01 -0,47* -31,6 -0,57* 36,1 

Агат, А+Б+В 1,02 -0,46* -30,9 -0,56* -35,4 

Агат, А+Б+Г 1,02 -0,46* -30,9 -0,56* -35,4 

НІР0,05                                        0,02 

Примітка: * А – Ризобофіт на основі бактерій штаму М-8; А+Б+В: Ризобофіт (А 

– бактерії штаму М-8) + Фосфоентерин (Б – бактерії штаму ФМБ 32-3) + антагонізм 

Чайковського (В – Біополіцид, біозахист від хвороб); А+Б+Г: Ризобофіт (А* – бактерії 

штаму М-8) + Фосфоентерин (Б – ФМБ 32-3) + Флавобактерин (біостимуляція та 

асоціативна азотфіксація) 

 

Так, сорт Алмаз, сформувавши на контролі урожайність 1,88 т/га, під 

дією біопрепаратів достовірно підвищував урожайність – на 0,12…0,22 т/га 

(порівняно з контролем) і на 0,04…0,14 т/га (порівняно із середнім значенням 

у досліді), оскільки ці прибавки перевищували межі НІР0,05. Цей сорт мав 

позитивний відгук на вплив біопрепаратів незалежно від компонентного 

складу. Необхідно зазначити, що сорт Алмаз у варіанті без добрив і обробки 

біопрепаратами перевищував стандарт на 21,3 %, а з обробкою А+Б+В 

(Ризобофіт + Фосфоентерин + Біополіцид) це перевищення було найбільшим 
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і становило 35,5 %  

Неоднозначною реакцією на обробку біопрепаратами характеризувався 

сорт Агат. У варіанті А (Ризобофіт) достовірного підвищення порівняно з 

контролем не відмічено (різниця +0,02 при НІР0,05 = 0,05), У варіанті А+Б+Г 

(Ризобофіт + Фосфоентерин + Флавобактерин) спостерігали істотне 

зниження урожайності (на 0,1 т/га). Найкраще взаємодія «сорт – 

біопрепарат» була у варіанті, в якому насіння Агату обробляли А+Б+В, 

(Ризобофіт + Фосфоентерин + Біополіцид) урожайність у 2006 р. на цьому 

варіанті була найвищою і становила 39,4 % до контролю.  

Сорт Аметист, незважаючи на те, що в контрольному варіанті його 

урожайність була найнижчою серед інших сортів, при обробці всіма типами 

біокомплексів спостерігали достовірне підвищення (від 7,7 до 29,7 %). 

Ефекти факторів і їх взаємодії наведено у табл. 7.6.  

Таблиця 7.6 

Взаємодія «сорт – типи біокомплексів», 2006 р. 

 

Сорт 

Ефекти 

сорту 

Ефекти взаємодії «сорт – варіант» 

Контроль А А+Б+В А+Б+Г 

Алмаз 0,05* 0 -0,08* -0,03 0,11* 

Аметист -0,15* -0,13* 0,14* 0,06* -0,07* 

Агат 0,10* 0,13* -0,06 -0,03 -0,04* 

Ефекти фактору варіант -0,13* 0,07* 0,13* -0,07* 

Примітка: * – Достовірно на 5%-му рівні значущості. А (Ризобофіт), А+Б+В (Ризобофіт + 

Фосфоентерин + Біополіцид). А+Б+Г (Ризобофіт + Фосфоентерин + Флавобактерин) 

 

Отже, у 2006 р. всі сорти мали позитивно відгукнулись на варіант 

А+Б+В (Ризобофіт + Фосфоентерин + Біополіцид), у складі якого був 

присутній компонент антагонізм Чайковського (ефект 0,13), а кращим сортом 

з позитивною реакцію був Агат (ефект 0,10). Двофакторний дисперсійний 

аналіз даних 2006 р. показав, що на показник урожайності взагалі 

достовірний вплив мали сорт, біопрепарат, їх взаємодія, їх внесок оцінювався 

відповідно у 39,6, 34,5 та 22,8 % (рис. 7.1).  
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Рис. 7.1 Внесок 

факторів і їх взаємодія 

на мінливість 

урожайності сої, 2006 р. 

 

 

У 2007 р., порівняно з усіма іншими виявився найбільш сприятливим 

для урожайності від 2,29 до 2,59 т/га (табл. 7.5).  

Сорт Агат на контролі мав нижчу врожайність ніж у варіантах досліду. 

Для нього дія біопрепаратів виявилася також позитивною на всіх варіантах, 

однак у варіанті А+Б+В (Ризобофіт + Фосфоентерин + Біополіцид), вона не 

тільки зрівняла показник урожайності сої з контролем, але і сприяла 

незначному (на 2,0 %) перевищенню його.  

Для сорту Аметист варіант А+Б+В (Ризобофіт + Фосфоентерин + 

Біополіцид), також виявився позитивним, як і варіант А+Б+Г, підвищуючи 

урожайність відповідно на 3,2 і 4,0 % порівняно з контролем. Варіант А не 

вплинув на цей показник, оскільки різниця між контролем і ним була в межах 

істотної різниці. 

Отже в цілому варіант А+Б+В (Ризобофіт + Фосфоентерин + 

Біополіцид), і у 2007 р. був для всіх сортів кращим за своєю дією, про що 

свідчать ефекти взаємодії (0,06), а кращим сортом – Аметист (ефект взаємодії 

0,07) (табл. 7.7).  

У 2007 р. найбільший вплив на мінливість урожайності виявив фактор 

«сорт» (52,7 %), фактор «біопрепарати» та їх взаємодія, яка була суттєво 

нижчою і становила відповідно 22,7 і 18,1 % (рис. 7.2).  
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Таблиця 7.7  

Взаємодія «сорт – типи біокомплексів», 2007 р. 

Сорт 
Ефекти 

сорту 

Ефекти взаємодії «сорт – варіант» 

Контроль А А+Б+В А+Б+Г 

Алмаз -0,09* -0,03* 0,07* 0,03 -0,07* 

Аметист 0,07* 0,02* -0,05* -0,02** 0,06* 

Агат 0,02* 0,01* -0,03 0 0,01 

Ефекти фактору варіант -0,06* 0,01 0,06* 0 
Примітка: * – Достовірно на 5%-му рівні значущості. А (Ризобофіт), А+Б+В (Ризобофіт + 

Фосфоентерин + Біополіцид). А+Б+Г (Ризобофіт + Фосфоентерин + Флавобактерин) 

 

Рис. 7.2 Внесок факторів і 

їх взаємодія на мінливість 

урожайності сої, 2007 р. 

 

 

У 2008 р. сорти як на контрольному варіанті, так і на варіантах, де сорти 

оброблялися біопрепаратами, відрізнялися між собою достовірно, проте 

різниця не була вираженою так значуще, як у інші роки. Найнижчий показник 

урожайності на контролі було відмічено у сортів Алмаз і Аметист – відповідно 

1,13 та 1,14 т/га (табл. 7.5). Саме цей факт вплинув на варіабельність 

урожайності таким чином, що внесок сорту у цьому році був найменшим і 

становив 25,1 % (рис. 7.3).  

Вплив біопрепаратів виявився найбільшим і становив 43,3 %, а 

взаємодія «сорт – біокомплекс» за величиною внеску була на рівні сортів і 

становила 27,3 %. Для сортів Алмаз і Аметист варіант А+Б+В (Ризобофіт + 

Фосфоентерин + Біополіцид) порівняно з іншими спричинив найбільше 

підвищення врожайності, на 17,5 і 26,3 % відповідно до контролю.  
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Рис. 7.3 Внесок 

факторів і їх взаємодія 

на мінливість 

урожайності сої, 2008 р. 

 

 

Для сорту Агат кращим був варіант А+Б+Г (Ризобофіт + Фосфоентерин 

+ Флавобактерин) – 28,9 % до контролю, проте у варіанті А+Б+В прибавка 

була суттєвою також – 21,9  % до контролю.  

Сорт Алмаз показав практично рівні значення урожайності (1,33 і 1,34 

т/га) у варіантах А (Ризобофіт) та А+Б+В, тобто компоненти Ризобофіт + 

Фосфоентерин + Біополіцид у складі біокомплексу не виявили впливу на 

ознаку.  

Слід зазначити, що для сорту Аметист зміна компоненту В 

(Біополіцид) на компонент Г (Флавобактерин) різко знизила врожайність – з 

1,44 до 1,22 т/га, тобто перевищення урожайності на цих варіантах порівняно 

з контролем знизилося з 26,3 до 7,0 %.  

Враховуючи ефекти взаємодії, сорт Агат у 2008 р. виявився кращим 

(0,08), а кращим біопрепаратом, який характеризувався найвищим ефектом 

взаємодії (0,07) був варіант А+Б+В (табл. 7.8). Позитивний ефект взаємодії 

відмічено у варіанті А (Ризобофіт).  

У 2009 р. склалися такі погодно-кліматичні умови, за яких найбільше 

проявилася різниця між сортами за генотипом (на контролі). Так, сорт Алмаз 

показав найнижчу врожайність (0,57 т/га), у той час як Агат характеризувався 
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майже чотирикратним перевищенням (2,05 т/га), а Аметист займав проміжне 

положення (1,71 т/га) (табл. 7.5).  

Таблиця 7.8 

Взаємодія «сорт – типи біокомплексів», 2008 р. 

Сорт Ефекти 

сорту 

Ефекти взаємодії «сорт – варіант» 

Контроль А А+Б+В А+Б+Г 

Алмаз -0,06* -0,02 0,02 0,01 -0,01 

Аметист -0,02* -0,05* 0,05* 0,07* -0,08* 

Агат 0,08* 0,07* -0,07* -0,08* 0,09* 

Ефекти фактору варіант -0,11* 0,05* 0,07* -0,01 

Примітка: * – Достовірно на 5%-му рівні значущості 

А (Ризобофіт), А+Б+В (Ризобофіт + Фосфоентерин + Біополіцид) 

А+Б+Г (Ризобофіт + Фосфоентерин + Флавобактерин) 

 

Зважаючи на контрастність у прояві урожайності, можна констатувати, 

що варіабельність ознаки майже цілком залежала від сорту (рис. 7.4), хоча 

вплив біопрепаратів і взаємодії, за даними дисперсійного аналізу, був 

істотним (відповідно Fфакт. =  42,20> Fтеор. = 2,92 та Fфакт. = 39,62> Fтеор. = 2,42), 

та все ж низьким.  

 

Рис. 7.4 Внесок 

факторів і їх взаємодія 

на мінливість 

урожайності сої, 2009 р. 

Сорт Алмаз у 2009 р. сформував однакову врожайність на контролі та у 

варіанті А+Б+В (Ризобофіт + Фосфоентерин + Біополіцид) – 0,57 т/га, що 
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свідчить про відсутність впливу такого складу біокомплексу. Аналогічно вів 

себе цей сорт у варіантах А (Ризобофіт) та А+Б+Г (Ризобофіт + 

Фосфоентерин + Флавобактерин), причому відносно до контролю всі 

варіанти були зі знаком «мінус». Сорт Аметист лише у варіанті з А+Б+В 

підвищив урожайність на 7,9 %, всі інші або не впливали на ознаку, або ж 

незначно знижували її значення. Сорт Агат у 2009 р. підвищував урожайність 

у варіантах А та А+Б+В з 2,05 до 2,11 і 2,17 т/га відповідно, а біокомплекс з 

компонентом – флавобактерин – знизив її до 2,0 т/га. За узагальненим 

ефектом взаємодії «сорт – варіант» варіант А+Б+В був найкращим (0,05), а 

серед сортів виділилися два сорти – Аметист і Агат, проте Агат був 

достовірно кращим (0,61) (табл. 7.9).  

Таблиця 7.9  

Взаємодія сортів із біокомплексами, 2009 р.  

Сорт 
Ефекти 

сорту 

Ефекти взаємодії «сорт – варіант» 

Контроль А А+Б+В А+Б+Г 

Алмаз -0,87* 0 0,03* -0,08* 0,05* 

Аметист 0,26* 0,01 0,06* 0,05* 0,01 

Агат 0,61* -0,01 0,03* 0,03* -0,06* 

Ефекти фактору варіант -0,03* 0 0,05* -0,02* 

Примітка: * – Достовірно на 5%-му рівні значущості. А (Ризобофіт), А+Б+В (Ризобофіт + 

Фосфоентерин + Біополіцид). А+Б+Г (Ризобофіт + Фосфоентерин + Флавобактерин) 

 

У 2010 р., аналогічно 2009 р., внесок сорту у варіабельність ознаки 

була такою ж переважаючою при невисокому, але достовірному впливі 

біопрепаратів і ефектів взаємодії факторів (рис. 7.5). На сорт Аметист у 

цьому році серед біопрепаратів достовірно впливав лише варіант А+Б+В, 

підвищуючи врожайність на 0,05 т/га порівняно з контролем. Сорт Аметист 

позитивно реагував на обробку всіма біопрепаратами: у варіанті з А і А+Б+В, 

перевищення було незначним і становило 3,2 % у порівнянні із контролем, у 

варіанті з А+Б+Г – майже таким же – 3,3 %.  
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Рис. 7.5 Внесок факторів і 

їх взаємодія на мінливість 

урожайності сої, 2010 р.  

Звертає на себе увагу той факт, що сорт Агат у 2010 р. показав низькі 

значення як на контролі, так і у досліджуваних варіантах, причому реакція 

цього сорту на дію цього чинника була неістотною.  

За ефектами взаємодії сорта з біокомплексом у 2010 р. краще проявив 

себе варіант А+Б+В (Ризобофіт + Фосфоентерин + Біополіцид) – 0,02. На 

фоні низької врожайності Агату два інші сорти були достовірно кращими, 

хоча перевага була за сортом Алмаз (ефект взаємодії становив 0,33) (табл. 

7.10).  

Таблиця 7.10  

Взаємодія «сорт – типи біокомплексів», 2010 р. 

Сорт 
Ефекти 

сорту 

Ефекти взаємодії «сорт – варіант» 

Контроль А А+Б+В А+Б+Г 

Алмаз 0,33* 0,01 -0,02* 0,02* 0 

Аметист 0,13* -0,01 0,02* 0 -0,01 

Агат -0,46* 0 0 -0,02* 0,01 

Ефекти фактору варіант -0,02* 0 0,02* 0 

Примітка: * – Достовірно на 5%-му рівні значущості. А (Ризобофіт), А+Б+В (Ризобофіт 

+ Фосфоентерин + Біополіцид). А+Б+Г (Ризобофіт + Фосфоентерин + Флавобактерин) 

 

Зважаючи на те, що фактор «рік» (погодні умови років досліджень) мав 

контрастний вплив на мінливість ознаки «урожайність сорту» (його частка у 

формуванні ознаки змінювалася у межах від 25,1 до 99,5 %), одержані дані 

були обраховані у три факторному дисперсійному комплексі, де фактором А 
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слугував «рік» (погодні умови років досліджень), фактором В – «сорт» і 

фактором С – «біопрепарат». За його результатами встановлена істотність 

впливу кожного із зазначених факторів і їх взаємодії (F факт >Fтеор.), за 

виключенням повторностей, що свідчить про високу точність проведеного 

досліду (табл. 7.5). 

За даними 5-річних досліджень стає очевидним, що у варіації ознаки 

«урожайність» різні фактори («рік», «сорт», «біопрепарат»), а також 

взаємодія цих факторів, неоднаково впливають на фенотип. Так, найбільш 

потужний вплив на структуру мінливості урожайності виявляє «рік» і 

взаємодія «сорт» із «роком» – відповідно 61,2 і 33,7 %. Фактор «сорт» був 

менш впливовим чинником (2,7 %). Всі інші взаємодії були хоча і суттєвими 

(табл. 7.11), все ж вони менше модифікували ознаку урожайності.  

 

Таблиця 7.11  

Трифакторний дисперсійний аналіз ознаки «врожайність» сої під 

впливом біопрепаратів комплексної дії в умовах Полтавської 

області (2006–2010 рр.) 

Джерела 

дисперсії 

Сума 

квадратів 

Ступінь 

свободи 

Середній 

квадрат 

F – критерій 

фактичний теоретичний 

Варіанти 7016,6 59 118,8 1819,7 1,39 

Повторності 0,2 3 0,01 1,0 2,60 

Фактор А* 3403,9 4 1075,9 16463,7 2,37 

Фактор В 192,8 2 96,0 1469,3 3,00 

Взаємодія 

А і В 

2365,2 8 295,6 4523,9 1,94 

Фактор С 61,9 3 20,6 315,6 2,60 

Взаємодія 

А і С 

27,7 12 2,31 35,3 1,75 

Взаємодія 

В і С 

11,1 6 1,85 28,3 2,10 

Взаємодія 

А і В і С 

54,7 24 2,3 34,9 1,52 

Похибка 11,6 177 0,07 -  

Загальна 7028,3 239 

Примітка: * А – рік, B – сорт, С – біопрепарат 
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Отже, за усередненими даними п'ятирічних досліджень можна 

констатувати, що погодно-кліматичні фактори року, а також їх взаємодія із 

сортом, спричиняють найбільш вагомий вплив на варіабельність урожайності 

сої (рис. 7.6). У зв’язку із найбільшим впливом фактору «рік» (погодні умови 

років досліджень), нами визначено, який із років був найбільш сприятливим 

для культивування досліджуваних сортів. За усередненими оцінками по групі 

сортів встановлено, що найвища урожайність у досліді була у 2007 р. – вона 

становила 2,47 т/га. Другий ранг займає 2006 р. – урожайність 1,96 т/га. 

Найнижча врожайність була у 2008 р. (1,32 т/га), тому цей рік вважається 

несприятливим за комплексом погодно-кліматичних умов.  

Більш урожайними за період досліджень були сорти Агат і Аметист – 

відповідно 1,80 і 1,81 т/га (рис. 7.7).  

 

Рис. 7.6 Частка впливу 

факторів на 

врожайність сої,  

2006–2010 рр. 

А – рік, B – сорт,  

С – біопрепарат 

 

Урожайність сорту Агат коливалася у межах 1,01–2,48 т/га, а сорту 

Аметист 1,61–2,54 т/га. Для них обох 2010 р. був несприятливим, а 2007 р. – 

сприятливим для прояву генетичного потенціалу урожайності, проте діапазон 

мінливості за роками був більшим у сорту Агат (1,47 т/га) порівняно із 

сортом Аметист (0,93 т/га), що свідчить про відносну пластичність першого і 

стабільність – другого. Про достовірний вплив обробки біопрепаратами 

свідчать усереднені дані по групі сортів.  
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2006 р.  2007 р. 

  

2008 р. 2009 р. 

  

2010 р. Середня за роки дослідження 

 

Рис. 7.7 Динаміка урожайності сортів сої залежно від дії біопрепаратів за 

роки досліджень 
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Найнижчі показники урожайності зафіксовано на контролі (1,67 т/га), 

найвищі – у варіанті А+Б+В (Ризобофіт + Фосфоентерин + Біополіцид) – 1,80 

т/га. Середній (за 2006–2010 рр.) ефект від застосування біопрепаратів 

А+Б+В (Ризобофіт + Фосфоентерин + Біополіцид) становив 0,13 т/га 

(порівняно з контролем). Другим у ранзі ефективності біопрепаратів є варіант 

А (Ризобофіт) – 1,76 т/га. Тобто присутність у компонентному складі 

Фосфоентерину та Біополіциду підвищувало урожайність в середньому на 

0,04 т/га. Наявність Флавобактерину, навпаки, знижувала її порівняно з 

кращим варіантом на 0,08 т/га.  

Отже, обробка насіння сої біокомплексом А+Б+В (Ризобофіт + 

Фосфоентерин + Біополіцид) є найбільш ефективним засобом підвищення 

урожайності сої. Найбільший врожай насіння сої отримано у нетиповому за 

вологістю 2007 році. У 2008 р., вегетаційний період якого характеризувався 

рівномірним зволоженням з низькими температурами на ранніх етапах 

органогенезу сої отримано найнижчий урожай насіння. При цьому, істотно 

переважаючим із них був фактор року (61,2 %) і взаємодія «сорт–рік» 

(33,7 %). Сорти Агат і Аметист у середньому за 5 років мали однакову 

врожайність (1,80 та 1,81 т/га), проте діапазон мінливості ознаки за роками 

був більшим у сорту Агат, що свідчить про його кращий відгук на вплив 

біопрепаратів. Аметист і Алмаз були більш чутливими до бактеризації 

різними за складом комплексами біопрепаратів, особливо у роки, що 

характеризуються погодними умовами вегетації наближеними до 

середньобагаторічних.  

 

7.2 Характеристика посівних якостей насіння під впливом 

біопрепаратів комплексної дії 

 

Установлено, що вихід кондиційного насіння сої по варіантах досліду 

(у середньому за 5 років) також змінювався в залежності від сортових 
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особливостей. Так, у сорту Алмаз, відсоток цього показника складав 88–

90 %, у сорту Аметист – 86–90 %, а у сорту Агат – 84–87 %.  

Після очистки, урожайність кондиційного насіння по сортах сої у 

варіантах досліду була в межах 1,36–1,73 т/га (рис. 7.8–7.10).  

Так, у сорту Алмаз урожайність кондиційного насіння склала 1,36–1,53 

т/га, з максимальним показником у варіанті А+Б+В – 1,53 т/га. Лише на 0,02 

т/га менше був показник варіанта А. Відмічено, що у сорту Аметист 

показники урожайності кондиційного насіння були найвищі в досліді, й 

склали 1,47–1,73 т/га.  

Максимальна урожайність отриманого насіння була в межах 1,66–1,73 

т/га, відповідно варіанти А і А+Б+В. Але, у варіанті А+Б+Г, цей показник був 

нижче ніж у контролі (1,47 т/га).  

 

Рис. 7.8 Урожайність кондиційного насіння сої сорту Алмаз (т/га) 

по варіантах досліду, 2006–2010 рр. 

Примітка: * А – Ризобофіт; А+Б+В: Ризобофіт + Фосфоентерин + 

Біополіцид; А+Б+Г: Ризобофіт + Фосфоентерин + Флавобактерин  
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Рис. 7.9 Урожайність кондиційного насіння сої сорту Аметист  

(т/га) по варіантах досліду, 2006–2010 рр.  

Примітка: * А – Ризобофіт; А+Б+В: Ризобофіт + Фосфоентерин + Біополіцид; 

А+Б+Г: Ризобофіт + Фосфоентерин + Флавобактерин 

 

Показники урожайності кондиційного насіння сорту Агат (рис. 7.10) по 

варіантах досліду була в межах 1,52–1,69 т/га.  

 

Рис. 7.10 Урожайність кондиційного насіння сої сорту Агат 

(т/га) по варіантах досліду, 2006–2010 рр.  

Примітка: * А – Ризобофіт; А+Б+В: Ризобофіт + Фосфоентерин + Біополіцид; 

А+Б+Г: Ризобофіт + Фосфоентерин + Флавобактерин 

 

Так, маса 1000 насінин у досліді з сортом Алмаз була найвища у 

варіантах А+Б+В (193,4 г) і А (189,0 г). Слід звернуть увагу, що прибавка 
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була максимальною у сорта Алмаз (варіант А+Б+В) в порівнянні з 

контролем, відповідно 25,0 і 20,6 г. Найвищий показник урожайності (сорт 

Агат) відмічено у варіанті А+Б+Г – 1,69 т/га, що на 0,17 т/га вище ніж у 

контролі.  

У середньому за роки досліджень, на фоні різноманітних біокомплексів 

спостерігали сортові відмінності посівних якостей насіння вивчаємих сортів: 

маса 1000 насінин (рис. 7.11), лабораторна схожість насіння (рис. 7.12).  

Встановлено, маса 1000 насінин у досліді змінювалася з 167,4 г до 

193,4 г. Максимальні показники спостерігали у сорта Алмаз – 193,4 г та у 

сорта Агат – 191,0 г.  

Це вказує на сортову особливість з позитивною дією біопрепаратів. У 

сорта Алмаз, варіант А+Б+Г маса 1000 насінин була вище ніж у контролі 

лише на 3,4 г. Аналіз даних сорту Агат показав, що максимальна маса 1000 

насінин у досліді була у варіантах А+Б+В і А+Б+Г, відповідно 191,0 і 187,4 г. 

У контролі – на рівні 171,8 г. Маса 1000 насінин у сорта Аметист була в 

межах 167,4–182,6 г. В порівнянні з контролем (167,4 г), у варіантах А і 

А+Б+В перевищення склало 15,2 г. Так, за умов сортових особливостей, 

відмічено підвищення маси 1000 насінин під дією біопрепаратів та їх 

комплексів. Доведено, що лабораторна схожість насіння в цьому досліді під 

впливом біопрепаратів також зростає (рис. 7.12). Доведено, що біопрепарати 

різноманітної дії мають позитивно впливають на лабораторну схожість 

насіння сої. В цілому, у сортів сої вона була наступна: сорт Алмаз – 92,52–

94,40 %, сорт Аметист – 91,2–92,0 %, сорт Агат – 92,46–93,4 %. За роки 

досліджень, досить високу лабораторну схожість насіння спостерігали у 

сорта Алмаз – варіанти А+Б+В (Ризобофіт + Фосфоентерин + Біополіцид) і 

А+Б+Г (Ризобофіт + Фосфоентерин + Флавобактерин), відповідно 94,4 і 

94,0 %. У сортів Аметист і Агат, підвищення схожості насіння спостерігали у 

варіанті з біокомплексом А+Б+Г (Ризобофіт + Фосфоентерин + 

Флавобактерин) – прибавка в порівнянні з контролем складала 0,8 % та 

0,94 %, відповідно.  
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сорт Алмаз 

 
сорт Аметист 

 
сорт Агат 

Рис. 7.11 Маса 1000 насінин (г) у сортів сої по варіантах досліду, 

2006–2010 рр.  

 
Примітка: * – Достовірно на 5%-му рівні значущості 

А (Ризобофіт), А+Б+В (Ризобофіт + Фосфоентерин + Біополіцид) 

А+Б+Г (Ризобофіт + Фосфоентерин + Флавобактерин) 
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Рис. 7.12 Лабораторна схожість насіння (%) сортів сої Алмаз, 

Аметист і Агат по варіантах досліду, 2006–2010 рр.  

Примітка: * А – Ризобофіт на основі бактерій штаму М-8; А+Б+В: 

Ризобофіт (А – бактерії штаму М-8) + Фосфоентерин (Б – бактерії штаму ФМБ 

32-3) + антагонізм Чайковського (В – Біополіцид, біозахист від хвороб); А+Б+Г: 

Ризобофіт (А* – бактерії штаму М-8) + Фосфоентерин (Б – ФМБ 32-3) + 

Флавобактерин (біостимуляція та асоціативна азотфіксація) 

 

Висновки до розділу 7 

 

1. Установлено, що інокуляція насіння комплексами біопрепаратів з 

різноманітною дією азотфіксації, фосфатмобілізації, рістстимуляції та 

біозахисту від хвороб сприяла зниженню ураження рослин шкідливими 

організмами і позитивно впливала на насіннєву продуктивність та посівні 

якості насіння.  

2. Доведено, що найбільший вихід кондиційного насіння у сортів 

Алмаз і Аметист був за обробки біокомплексом Ризобофіт + Фосфоентерин + 

Біополіцид – 1,53 та 1,73 т/га, відповідно. У сорту Агат цей показник 

найвищим був за обробки біокомплексом Ризобофіт + Фосфоентерин + 

Флавобактерин – 1,69 т/га.  
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3. Установлено, що максимальна маса 1000 насінин у сорта Алмаз – у 

варіанті Ризобофіт + Фосфоентерин + Біополіцид (193,4 г) і варіанті з 

Ризобофіт (189,0 г). У сорту Агат найбільшим цей показник відмічено у 

варіантах Ризобофіт + Фосфоентерин + Біополіцид і Ризобофіт + 

Фосфоентерин + Флавобактерин, відповідно 191,0 і 187,4 г.  

4. Доведено, вплив біокомплексів на лабораторну схожість насіння. 

Високу лабораторну схожість насіння спостерігали у сорта Алмаз – у 

варіантах Ризобофіт + Фосфоентерин + Біополіцид і Ризобофіт + 

Фосфоентерин + Флавобактерин, відповідно 94,4 і 94,0 %. У сортів Аметист і 

Агат, підвищення цього показника відмічено у варіанті Ризобофіт + 

Фосфоентерин + Флавобактерин.  

За матеріалами досліджень даного розділу автором опубліковано 

наукові праці [492–497].   
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РОЗДІЛ 8 

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОТРИМАНИХ  

РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

8.1 Оцінка економічної ефективності вирощування новостворених 

сортів і перспективних ліній 

 

Економічна оцінка технології вирощування сої є основою практичного 

застосування її в аграрному секторі. Оцінка здійснюється за системою 

головних економічних показників (урожайність, вартість продукції з 1 га, 

виробничі та повні витрати на 1 га, собівартість 1 т продукції, прибуток на 

1 га, рівень рентабельності). Також застосовується ціла низка допоміжних 

показників: ґрунт, сорти, добрива, засоби захисту рослин, техніка, фінансові 

витрати, витрати праці.  

Економічну ефективність новостворених сортів сої визначали за 

вирощування в селекційній сівозміні по попереднику пшениця озима, 

враховуючи середню урожайність за 2006–2010 рр. та 2014–2016 рр. у 

виробничому сортовипробуванні (табл. 8.1). Критерієм економічної 

ефективності виробництва продукції є рівень рентабельності.  

Виходячи з даних, можна зазначити, що за 2006–2010 рр. за середньою 

урожайністю 1,69–2,07 т/га, найбільш рентабельними були сорти Алмаз і 

Артеміда (122,75 і 132,88% відповідно). Чистий дохід становив 9820 і 

10630 грн відповідно. Низький рівень рентабельності одержали на сорті Юг-

30–90,13% (контроль) та у сорту Аметист (98,0%).  

У 2014–2016 рр., вирощували новіші сорти, рівень рентабельності їх 

був 128,25% (сорт Адамос) і 130,08% (сорт Аквамарин). Низькі показники 

рентабельності відмічені у сортів Юг-30 (контроль) –68,67%, Авантюрин –

101,67%. Однак, зауважимо, що чистий дохід за ці роки був значно вищим, 
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8240–15610 грн. (виробничі витрати зросли до 12000 грн/га, ціна реалізації – 

11000 грн/т).  

Таблиця 8.1 

Оцінка економічної ефективності вирощування нових сортів сої 
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2006–2010 рр. 

Юг-30 

(контроль) 
1,69 8000 9000 15200 7210 4733,73 90,13 

Алмаз 1,98 8000 9000 17820 9820 4040,40 122,75 

Аметист 1,76 8000 9000 15840 7840 4545,45 98,0 

Агат 1,74 8000 9000 15660 7660 4597,70 95,75 

Антрацит 1,88 8000 9000 16920 8920 4255,32 111,50 

Артеміда 2,07 8000 9000 18630 10630 3864,73 132,88 

2014–2016 рр. 

Юг-30 

(контроль) 
1,84 12000 11000 20240 8240 6521,74 68,67 

Алмаз 2,29 12000 11000 25190 13190 5240,17 109,92 

Аметист 2,22 12000 11000 24420 12420 5405,40 103,50 

Антрацит 2,31 12000 11000 25410 13410 5194,80 111,75 

Адамос 2,49 12000 11000 27390 15390 4819,28 128,25 

Александрит 2,38 12000 11000 26180 14180 5042,02 118,17 

Авантюрин 2,20 12000 11000 24200 12200 5454,54 101,67 

Аквамарин 2,51 12000 11000 27610 15610 4780,88 130,08 

 

Економічну ефективність вирощування нових перспективних ліній сої 

визначали за вирощування в селекційній сівозміні (конкурсне 

сортовипробування, попередник – пшениця озима), враховуючи середню 

урожайність за 2014–2017 роки (табл. 8.2). Середня вартість 1 т насіння 

становила 11000 грн./т. Виробничі витрати на 1 га – 12000 грн./га. Умовно 

чистий прибуток від вирощування сорту-стандарту – Аметист становив 

16380 грн., тоді як від перспективних ліній – на 550–3740 грн. більше. 

Найвищий умовно чистий прибуток (20120 грн.) й, відповідно, і 

рентабельність (167,67%) отримано у лінії Аметист × Краса Поділля. Таким 

чином, завдяки впровадженню новостворених сортів у виробництво й 
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передачі перспективних ліній на державне сортовипробування можна 

отримати гарантований приріст врожаю культури та значно підвищити її 

економічну ефективність вирощування в умовах Лівобережного Лісостепу 

України.  

Таблиця 8.2 

Оцінка економічної ефективності вирощування нових 

перспективних ліній сої, 2014–2017 рр.  
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1 Аметист × 
Агат 

2,74 +0,16 30140 18140 +1760 151,17 

2 Аметист × 
Краса Поділля 

2,92 +0,34 32120 20120 +3740 167,67 

3 Аметист × 
Краса Поділля 

2,89 +0,31 31790 19790 +3410 164,92 

4 Аметист × 
Мяо-Ян-Доу 

2,86 +0,28 31460 19460 +3080 162,17 

5 Аметист × 
Краса Поділля 

2,75 +0,17 30250 18250 +1870 152,08 

6 Аметист × 
Краса Поділля 

2,63 +0,05 28930 16930 +550 141,08 

Аметист (st.) 2,58 – 28380 16380 – 136,5 

 

8.2  Економічна ефективність вирощування новостворених сортів 

сої за інокуляції насіння біопрепаратами 

 

Елементи біологізації (екологізації) в сучасних енергозберігаючих 

технологіях вирощування сої не викликають сумніву.  

Останнім часом активно застосовують сумісну обробку насіння 

протруйниками інсекто-фунгіцидної дії з бактеріальними препаратами. Для 

цього використовують ступінчасту схему: хімічні протруйники –

 застосування за місяць до сівби; бактеріальні препарати – в день сівби.  
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Довготривале вивчення біопрепаратів та їх комплексів на сортах сої 

Аметист, Алмаз і Агат дали змогу встановити оптимальні варіанти для 

кожного з досліджуваних сортів і розрахувати їх економічну ефективність 

(табл. 8.3). Використані дані лабораторії селекції, насінництва і сортової 

агротехніки ПДАА. Ціна 1 т товарного насіння – 9000 грн. 

 

Таблиця 8.3 

Оцінка економічної ефективності вирощування сортів за 

передпосівної обробки насіння сої біопрепаратами, 2006–2016 рр.  
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Алмаз, Контроль 1,53 13770 7000 4575,16 6770 96,71 

Алмаз, варіант А 1,64 14760 7100 4329,27 7660 107,88 

Алмаз, варіант А+Б+В 1,66 14940 7100 4277,11 7840 110,42 

Алмаз, варіант А+Б+Г 1,61 14490 7100 4409,90 7390 104,08 

Аметист, Контроль 1,69 15210 7000 4142,01 8210 117,28 

Аметист, варіант А 1,84 16560 7100 3858,70 9460 133,24 

Аметист, варіант А+Б+В 1,89 17010 7100 3756,61 9910 139,58 

Аметист, варіант А+Б+Г 1,76 15840 7100 4034,09 8740 123,10 

Агат, Контроль 1,77 15930 7000 3954,80 8930 127,57 

Агат, варіант А 1,80 16200 7100 3944,44 9100 128,17 

Агат, варіант А+Б+В 1,86 16740 7100 3817,20 9640 135,77 

Агат, варіант А+Б+Г 1,94 17460 7100 3659,79 10360 145,91 

Примітка: А (Ризобофіт), А+Б+В (Ризобофіт + Фосфоентерин + Біополіцид) 

А+Б+Г (Ризобофіт + Фосфоентерин + Флавобактерин) 

 

Виходячи з даних табл. 8.3, слід зазначити, що сорт сої Агат, за 5 років 

досліджень, був найбільш продуктивним (варіант № 4) – 1,94 т/га в 

результаті обробки. Чистий прибуток становив – 10360 грн./га, 

рентабельність – 145,91 %. У контролі, без обробки біопрепаратами, 

рентабельність склала 127,57 %, що було найменшою рентабельністю для 

цього сорту. Так, приріст у рентабельності складав 18,34 %. У варіантах 2 і 3 

рентабельність знаходилася на рівні 128,17–135,77 %.  
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Найменш продуктивним виявився сорт Алмаз. За врожайністю, яка 

була в межах 1,53–1,66 т/га, рентабельність сорту становила 96,71 % 

(контроль) – 110,42 % (варіант з Ризобофіт + Фосфоентерин + Біополіцид). 

Чистий прибуток у цьому варіанті – 7840 грн./га, що на 2520 грн менше, ніж 

у сорту Агат. Сорт Аметист, з найкращим варіантом біокомплексу Ризобофіт 

+ Фосфоентерин + Біополіцид, показав урожай 1,89 т/га. Чистий прибуток – 

9910 грн./га. У контролі, без обробки біопрепаратами, рентабельність 

становила 117,28 %. Так, приріст в рентабельності склав 22,3 %. У варіантах 

Ризобофіт та Ризобофіт + Фосфоентерин + Флавобактерин рентабельність 

знаходилася на рівні 123,10 – 133,24 %.  

Як свідчать дані отримані (табл. 8.3), за середньої вартості соєвих 

решток у розмірі 500 грн. т, враховуючи їх валовий збір на 1 га, наведемо 

загальну вартість побічної продукції за сортами різної групи стиглості: сорту 

Антрацит – 1645 грн./га, сорту Алмаз – 1770 грн./га, сорту Васильківська – 

2110 грн./га.  

Перебування соєвих решток на полі призводить до зміни її вологості до 

14–17 % та сприяє вимиванню хлору й калію, що підвищує якість відходів як 

палива.  

Використання вітчизняних високопродуктивних сортів сої вимагає 

затрати певної суми коштів на їх придбання, проте високі врожаї зерна 

уможливлюють покриття витрат приростом урожаю.  

Слід зазначити, що у процесі вирощування сортів сої з подовженим 

вегетаційним періодом урожайність може бути значно вищою. Проте, в 

сучасних умовах виробництва сої на час збирання цих сортів вартість зерна 

значно нижча, тому й рентабельність таких сортів може бути іншою.  

 

8.3  Енергетична оцінка вирощування сучасних сортів сої 

 

Біоенергетичний аналіз являє собою співвідношення накопиченої 

енергії у врожаї культури до затрат енергії на її виробництво [498, 499]. 



286 

 

Основними показниками за проведення біоенергетичного оцінювання 

технології є вихід валової енергії з 1 га посіву, затрати енергії на 1 га посіву 

та коефіцієнт енергетичної ефективності. За ефективної технології коефіцієнт 

енергетичної ефективності по основній продукції має становити більше 

одиниці. Найчастіше коефіцієнт відходів – фіксований та приблизно рівний 1. 

Це вкрай приблизна оцінка, оскільки досить складно оцінити кількість 

решток, що була зібрана. Нами були вивчені сорти різних груп стиглості. 

Сортові особливості по групах стиглості подані в табл. 8.4.  

 

Таблиця 8.4 

Вихід основної та побічної продукції сої за групами стиглості  

з розрахунку на 100 га, 2006–2016 рр. (Полтавська область) 

Сорт (група стиглості),  

енергетичні показники 

Урожайність, т/га Білок, % Жир, % 

m
in

*
 

m
ax

*
*
 

се
р
ед

н
є*

*
*
 

m
in

*
 

m
ax

*
*
 

се
р
ед

н
є*

*
*
 

m
in

*
 

m
ax

*
*
 

се
р
ед

н
є*

*
*
 

Антрацит (скоростиглий) 2,01 3,03 2,56 37 39 38 22 25,1 23,5 

Сукупна енергія, накопичена 

в урожаї, МДж/га 
36024 44502 40263 х х х х х х 

Енергетичні витрати, МДж/га 14322 14486 14404 х х х х х х 

Коефіцієнт енергетичної 

ефективності 
2,51 3,07 2,8 х х х х х х 

Алмаз (ранньостиглий) 2,22 3,23 2,64 38 39 38 23 24,2 23 

Сукупна енергія, накопичена 

в урожаї, МДж/га 
37145 44997 41071 х х х х х х 

Енергетичні витрати, МДж/га 14385 14504 14445 х х х х х х 

Коефіцієнт енергетичної 

ефективності 
2,58 3,1 2,84 х х х х х х 

Васильківська 
(середньоранньостиглий) 

1,6 2,72 2,33 37 39 37 20 20,5 20 

Сукупна енергія, накопичена 

в урожаї, МДж/га 
35536 44012 39774 х х х х х х 

Енергетичні витрати, МДж/га 14302 14429 14366 х х х х х х 

Коефіцієнт енергетичної 

ефективності 
2,48 3,05 2,77 х х х х х х 

Примітка: min* – несприятливі (посушливі) умови року (2006–2007 рр., 2009–2010 рр., 

2013–2014 рр.);  

max** – сприятливі умови року (2011 р., 2016 р.);  

середнє*** – середня врожайність (2008 р., 2012 р., 2015 р.) 
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Аналіз показників енергетичної ефективності показав, що за 2006–

2016 рр. затрати енергії на вирощування сортів сої за посушливих умов 

становили 14302–14385 МДж/га, а коефіцієнт енергетичної ефективності був 

на рівні  2,48–2,58.  

За сприятливих умов, відповідно – 14429–14504 МДж/га, коефіцієнт 

енергетичної ефективності – 2,48–2,58. Енергія, накопичена в урожаї сої за 

посушливих умов знаходилася в межах 35536–37145 МДж/га. За сприятливих 

умов 44012–44502 МДж/га, коефіцієнт енергетичної ефективності – 3,05–3,1.  

Також змінювалася якість зерна. За посушливих умов вміст білка був 

на рівні 37–38%, оптимальних – 39%. Вміст жиру – 20–23 % та 20,5–25,1%, 

відповідно.  

Слід зауважити, що підвищенню виходу енергії з урожаєм забезпечує 

передпосівна обробка насіння сої біопрепаратами в комплексі з 

мікродобривами.  

За ефективної технології коефіцієнт енергетичної ефективності по 

основній продукції має становити більше одиниці. Найчастіше коефіцієнт 

відходів – фіксований та рівний 1. Це вкрай приблизна оцінка, оскільки 

досить складно оцінити кількість решток, що була зібрана.  

З метою визначення потенційної продуктивності рослинних решток сої 

проаналізовано по 100 рослин різних сортів. Визначили їх середню масу з 

однієї рослини з насінням (20–60 г), масу насіння (10–30 г або 40–50 %) та 

масу решток сої з 1 рослини (стебла та стулки бобів) – 15–35 г, або 40–60 %. 

У перерахунку на 1 га, за густоти стояння рослин 700 тис. шт./га, 

потенційна маса решток сої (стебла та стулки бобів) може становити 2–3 т. 

Нами були вивчені сорти різних груп стиглості. Сортові особливості по 

групах стиглості подані в табл. 8.5.  

Отже, Полтавська область має значний потенціал альтернативного 

енергетичного соєвого продукту. За значних площ під соєю, коефіцієнт її 

рослинних решток – змінюється в межах від 2,48 до 3,1 й залежить від 

особливостей сорту. 
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Таблиця 8.5 

Вихід основної та побічної продукції сої за групами стиглості з 

розрахунку на 100 га, 2006–2016 рр. (Полтавська область) 

Показники 

Сорти сої по групах стиглості 

Антрацит 

(скоростиглий) 

Алмаз 

(ранньостиглий) 

Васильківська 

(середньоранньо 

стиглий) 

Середня 

врожайність, т/га 
2,50 2,60 2,30 

Валовий збір 

насіння, т 
2,50 2,60 2,30 

Висота рослин (см) 78 70 85 

Валовий збір 

решток з 1 га, т 
3,50 3,84 3,45 

Коефіцієнт 

рослинних решток 
1,4 1,4 1,5 

Вихід пожнивних  

решток із 100 га (т) 
350 384 345 

Вміст білка, % 38 38 37 

Вміст олії, % 23,5 23 20 

 

Вихід пожнивних решток з 1 га (т) у сорту Антрацит – 3,5 т за 

врожайності 2,5 т/га, у сортів Алмаз і Васильківська, відповідно, 3,84 і 3,45 за 

врожайності 2,6 і 2,3 т/га. За площі сої в 2016 р. 182,4 тис. га, вихід 

пожнивних решток становив близько 1232,9 тис. т. При реалізації цієї 

додаткової продукції, як сировини для біопалива, можна отримати 61645 грн.  

Використання побічної продукції сої, як біосировини, не має 

негативного впливу на економічну, екологічну та продовольчу безпеку 

країни.  

З урахування макроекологічного обгрунтування, цей перспективний 

напрям використання сприятиме розширенню посівних площ під соєю, 

збільшенню її виробництва, – відкриваючи нові перспективи для її 

виробників.  
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Висновки до розділу 8 

 

1. Установлено, що за 2006–2010 рр. за середньої врожайності по 

сортах 1,7–2,1 т/га, найбільш рентабельними були сорти Алмаз і Артеміда 

(122,8 і 132,9 % відповідно). Чистий дохід склав 9820 і 10630 грн, відповідно. 

За період 2014–2016 рр., рівень рентабельності сорта Адамос становив 

128,3 %, а сорта Аквамарин – 130,1 %.  

2. Доведено, що умовно чистий прибуток від вирощування сорту-

стандарту Аметист – 16380 грн., тоді як від перспективних ліній – на 550–

3740 грн. більше. Найвищий умовно чистий прибуток (20120 грн.) а, 

відповідно, й рентабельність (167,7 %) встановлено у лінії Аметист × Краса 

Поділля.  

3.  Виявлено економічну ефективність застосування біокомплексів. Так 

сорт Агат був найбільш продуктивним при обробці варіантом Ризобофіт + 

Фосфоентерин + Флавобактерин – 1,9 т/га. Чистий прибуток становив –

 10360 грн./га, рентабельність – 145,9 %, а у контролі рентабельність склала 

127,6 %.  

4. Установлено, що сорт Аметист, в найкращому варіанті Ризобофіт + 

Фосфоентерин + Біополіцид і показав урожай 1,9 т/га. Чистий прибуток – 

9910 грн/га, рівень рентабельності – 139,6 %, а у контролі рівень 

рентабельності – 117,3 %.  

5. Доведено, що коефіцієнт виходу рослинних решток сої у сортів 

змінювався в межах від 1 до 1,8. Так, у сорта Антрацит за врожайності 

2,35 т/га маса решток становила 3,29 т, у сортів Алмаз і Васильківська, 

відповідно 3,54 і 4,22 за врожайності 2,53 і 4,22 т/га.  

 

За матеріалами досліджень даного розділу автором опубліковано 

наукові праці [498, 499].  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та практично вирішено 

важливу наукову проблему з селекційно-генетичного поліпшення сої для 

умов Лісостепу України на основі всебічного вивчення сортів, проведення 

внутрішньовидових схрещувань й аналізу їх гібридів за господарсько-

цінними ознаками, в результаті чого створено нові високопродуктивні цінні 

лінії та сорти, впровадження яких у виробництво підвищує врожайність 

культури у сільському господарстві України.  

1. Виділено для залучення у гібридизацію сорти різного еколого-

географічного походження: Аметист, Краса Поділля, Білосніжка, Альтаїр, 

Красноградська 86, Алмаз, Антрацит, Мяо-Ян-Доу, Агат, Юг-30, Романтика, 

Аквамарин та ін., які за роки досліджень формували стабільно високу 

врожайність.  

2. За результатами вивчення екологічної характеристики сортів, до 

високопластичних віднесено – Алмаз, Антрацит, Аметист, до стабільних – 

Білосніжка, Легенда, Діона.  

3. Шляхом гібридизації створено нові форми без опушення. 

Новостворені селекційні лінії мають широкий спектр кольору насіннєвої 

оболонки, масу 1000 насінин в межах 110–230 г, різну тривалість 

вегетаційного періоду та біохімічний склад насіння. Неопушені перспективні 

лінії № 2 (Аметист × Кобра), № 3 (Алмаз × Кобра), № 7 (Аквамарин × Кобра) 

переважали за показниками господарської придатності національні стандарти 

і відповідали вимогам використання у кормовиробництві. Доведено, що 

новостворена неопушена лінія Анаконда перевищувала за основними 

показниками господарської придатності національні сорти стандарти 

Аннушка, Юг-30, Устя.  

4. Виявлено високі ефекти ЗКЗ за ознакою «висота рослин» у сортів 

Агат, Мяо-ян-доу і тестера Аметист; за ознакою «висота прикріплення 

нижнього бобу» – у сорту Альтаїр і тестера Аметист; за ознакою «кількість 
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гілок на рослині» – у сортів Романтика, Мяо-ян-доу і тестера Алмаз; за 

ознакою «кількість вузлів на головному стеблі» – у сорту Агат; за ознакою 

«кількість бобів на рослині» – у сортів Романтика, Мяо-ян-доу, Альтаїр і 

тестера Алмаз; за ознакою «кількість насіння на рослині» – у сортів Альтаїр, 

Романтика і тестера Алмаз. Виявлено, що переважаючими у генетичному 

контролі ознак «кількість вузлів на головному стеблі» та «висота рослин» 

були адитивні ефекти генів, а ознак «кількість насіння на рослині», «кількість 

бобів на рослині», «кількість гілок на рослині», «висота прикріплення 

нижнього бобу» – неадитивні ефекти взаємодії генів. Виявлена висока 

диференціююча здатність тестерів Аметист і Алмаз.  

5. Аналіз значень домінантності дозволив виявити комбінації 

схрещування, які виділяються наддомінуванням найбільш важливих ознак, 

тому вони становлять суттєву селекційну цінність: Аметист × Мяо-ян-доу, 

Аметист × Краса Поділля, Аметист × Агат.  

6. Доведено, що в потомстві F2–F3 середньомінливими ознаками були: 

«висота рослин», «кількість вузлів на головному стеблі», «маса 1000 

насінин»; високомінливими – «висота прикріплення нижнього бобу», 

«кількість вузлів на головному стеблі», «кількість бобів на рослині», 

«кількість насінин на рослині», «маса насіння на рослині». Всі ознаки, які є 

елементами структури урожаю, мали варіаційні ряди з безперервною 

мінливістю з правосторонньою асиметрією й позитивним ексцесом.  

7. Виявлено високий рівень ступеня і частоти позитивних трансгресій у 

популяціях поколінь F2–F4 сої: за ознакою «висота прикріплення нижнього 

бобу» у комбінації Аметист × Агат; за ознакою «кількість гілок на рослині» у 

комбінаціях Аметист × Агат, Аметист × Краса Поділля, Аметист × Мяо-ян-

Доу; за ознакою «кількість вузлів на головному стеблі» – у комбінаціях 

Аметист × Альтаїр та Аметист × Романтика; за ознаками «кількість вузлів на 

гілках», «кількість бобів на рослині», «кількість насіння на рослині», «маса 

насіння на рослині» – у комбінації Аметист × Агат. Кращою комбінацією за 

комплексом ознак визнано Аметист × Агат.  
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8. Шляхом внутрішньовидових схрещувань з використанням джерел 

стійкості до лімітуючих факторів довкілля створені сорти Аметист, Агат, 

Артеміда, Вінні, Вежа, Алмаз, Антрацит, Александрит, Адамос, Авантюрин, 

Аквамарин та конкурентоспроможні лінії сої, які виділяються комплексом 

господарсько-цінних ознак.  

9. Доведено, що новостворені сорти та перспективні селекційні лінії 

мають середній вміст білка та підвищений вміст жиру. Співвідношення 

жирних кислот на користь олеїнової виявлено в олії сорту сої Алмаз та 

селекційних ліній № 15 (Юг- 30 × Білосніжка), № 22 ((Bravalla × Білосніжка) 

× Альтаїр), № 23 ((Бєльцка 3× Fiskeby) × Альтаїр), № 305 (Білосніжка × 

Fiskeby 840-5-3).  

10. Виявлено у дуже скоростиглих сортів сої негативну слабку 

кореляцію кількості гілок із висотою рослин та помірну з кількістю вузлів (r 

= -0,20), а також слабкий негативни й звʼязок висоти прикріплення нижнього 

бобу з кількістю вузлів (r = -0,15) та помірний з кількістю бобів (r = -0,32). 

Кількість вузлів помірно позитивно корелює з кількістю бобів та висотою 

рослин (r = 0,26). Виявлено значний звʼязок (r = 0,64) кількості бобів і 

насіння на рослині. Кількість насінння позитивно та тісно корелює з масою 

насіння на рослині (r = 0,94).  

11. Відмічено обернену помірну залежність між кількістю опадів та 

кількістю гілок (r = -0,25), кількістю насіння (r = - 0,25), масою насіння на 

рослині (r = -0,16) і слабку з кількістю бобів. Установлено, що температура 

повітря значно впливає на кількість гілок на рослині (r = -0,51). Відмічено 

помірний звʼязок між температурою повітря та кількістю вузлів (r = 0,16) і 

масою 1000 насінин. Висота рослин тісно корелює з кількістю опадів (r = 

0,65) і вологістю повітря (r  = 0,60). Виявлено помірну позитивну кореляцію 

кількості вузлів (r = 0,28) та висоти прикріплення нижнього бобу (r = 0,31) з 

кількістю опадів. Такий же тип звʼязку наявний між масою 1000 насінин і 

температурою повітря (r = 0,18) та кількістю опадів (r = 0,19).  



293 

 

12. Відмічено, що у ранньостиглих сортів кількість насіння на рослині 

пов’язана оберненою кореляцією середньої сили з масою 1000 насінин 

(r  =  - 0,34). Пряма кореляція середньої сили відмічена між масою 1000 

насінин та масою насіння на рослині (r = 0,32); кількістю гілок і вузлів 

головного стебла (r = 0,35); висотою рослини і прикріплення нижнього бобу 

(r = 0,35); кількістю вузлів із висотою прикріплення нижнього бобу (r = 0,42) 

та з кількістю бобів (r  = 0,43). Позитивно та тісно пов’язані висота рослин і 

кількість продуктивних вузлів (r = 0,76); кількість та маса насіння на рослині 

(r = 0,79); кількість бобів і насіння (r = 0,96), а також висота прикріплення 

нижнього бобу та кількість бобів на рослині (r = 0,99).  

13. Установлено обернену кореляцію середньої сили між 

температурою повітря та кількістю гілок, бобів, насінння і висотою 

прикріплення нижнього бобу (r = -0,33, r = -0,47, r =- 0,41, r = -0,36). 

Показано середню залежність висоти рослин із кількістю опадів і вологістю 

повітря (r = 0,47, r = 0,50). Відмічено слабкий вплив опадів на висоту 

прикріплення нижнього бобу та масу 1000 насінин (r = 0,18, r = 0,17).  

14. Виявлено, що за допосівної обробки насіння препаратами 

біокомплексів зумовлювало підвищення продуктивності рослин сої. 

Максимальну врожайність відмічено у всіх сортів у варіанті А+Б+В, де 

біокомплекс містив Ризобофіт, Фосфоентерин і Біополіцид: Аметист – 1,89 

т/га, Агат – 1,86 т/га, Алмаз – 1,66 т/га. Також встановлено, що найбільший 

вихід кондиційного насіння у сортів сої Алмаз і Аметист був за допосівної 

обробки насіння цим же біокомплексом – 1,53 та 1,73 т/га, відповідно. У 

сорту Агат цей показник найвищим був за допосівної обробки насіння 

біокомплексом, до складу якого входили Ризобофіт, Фосфоентерин і 

Флавобактерин – 1,69 т/га.  

15. Відмічено, що маса 1000 насінин у сорту Алмаз була найвища за 

допосівної обробки насіння біокомплексом, що містив Ризобофіт, 

Фосфоентерин і Біополіцид (варіант А+Б+В) – 193,4 г за її значення у 

контролі – 168,4 г. У сорту Аметист найвищий рівень цього показника (182,6 
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г) був у варіантах А (обробка Ризобофітом) і А+Б+В де біокомплекс містив 

Ризобофіт, Фосфоентерин і Біополіцид, а у варіанті без обробки (контроль) – 

167,4 г. У сорту Агат максимальна маса 1000 насінин була за обробки 

біокомплексом, що містив Ризобофіт, Фосфоентерин і Біополіцид (А+Б+В) – 

191,0 г, в контрольному варіанті – 171,8  г.  

16. Досліджено вплив допосівної обробки насіння препаратами 

біокомплексів на лабораторну схожість посівного матеріалу. Найвищу 

лабораторну схожість насіння спостерігали у сорту Алмаз – у варіантах 

А+Б+В, де біокомплекс містив Ризобофіт, Фосфоентерин і Біополіцид і 

А+Б+Г, де біокомплекс містив Ризобофіт, Фосфоентерин і Флавобактерин, 

відповідно 94,4 і 94,0 %. У сортів Аметист і Агат, підвищення цього 

показника відмічено у варіанті А+Б+Г.  

17. Показано, що умовний прибуток за вирощування перспективних 

ліній був на 550–3740 грн більший ніж сортів. Найвищий прибуток й 

рентабельність одержано за вирощування лінії № 2 (Аметист × Краса 

Поділля) – 3740 грн, 167,67 % відповідно).  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ ТА ВИРОБНИЦТВА 

 

1. Науково-дослідним установам:  

– У селекційному процесі, при створенні сучасних сортів, слід 

використовувати розроблені моделі скоростиглих і дуже скоростиглих сортів 

сої на основі даних ґрунтово-кліматичних умов зони вирощування.  

– Використовувати в селекційному процесі створені сорти сої 

Александрит, Алмаз, Антрацит, Адамос, Авантюрин, Аквамарин, які 

адаптивні, високопластичні та мають високу якість товарного насіння.  

– Залучати до гібридизації перспективні лінії: №1 (Аметист ×Агат), 

№2, №3, №5, №6 (Аметист × Краса Поділля), №4 (Аметист × Мяо-Ян-Доу) та 

сорти (Аметист, Агат, Діона, Білосніжка), які щорічно формують стабільно 

високу продуктивність в зоні їх поширення.  
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– Для поліпшення посівних якостей насіння сої слід обов’язково 

застосовувати в комплексі Ризобофіт, Фосфоентерин і Біополіцид, а також 

комплекс, до складу якого входить Ризобофіт, Фосфоентерин і 

Флавобактерин.  

2. Навчальним закладам:  

– Залучати до навчального процесу селекційні матеріали, снопові 

зразки, насіння сортів та документацію з первинного насінництва сортів сої 

полтавської селекції.  

– Напрацювання лабораторії селекції, насінництва та сортової 

агротехніки сої ПДАА використовувати для виконання кваліфікаційних робіт 

та підготовки кандидатських дисертацій.  

3. Підприємствам різних форм власності 

– Суб’єктам насінництва та товаровиробникам пропонується 

вивикористовувати високоврожайні з високими показниками якості 

товарного насіння сорти сої – Алмаз, Антрацит, Адамос, Александрит, 

Аквамарин, Авантюрин.  

– При виборі сортів сої для вирощування у зоні Лісостепу України 

керуватися їх характеристиками та виробничими рекомендаціями щодо 

адаптивності, стабільності та пластичності; використовувати багаторічні 

результати екологічного випробування у Полтавській, Харківській, Сумській 

областях.  
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Додаток А.1 

Характеристика метеорологічних умов за роки досліджень  

(дані Полтавського центру Гідрометеорології, м. Полтава ), 2001–2014 рр.  

Рік Показник 
Місяць 

За рік 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2001 

Опади, мм 28,8 33,9 73,7 73,5 47,7 203,5 68,6 10 107,5 27,1 73,6 33,1 781,0 
Вологість, % 87 86 74 71 63 78 63 59 74 75 84 82 75 

Температура, 
о
С 

min -15,5 -13,9 -14,5 -2,1 1,7 6,3 15,5 8,5 3,7 -5,6 -9,4 -18,5 -18,5 
max 9,1 3,6 15,3 21 24,6 27,1 36,6 32,6 25,2 25,5 17 2,1 36,6 

середня -0,8 -3,1 2,6 11 13,7 16,8 25,1 21,6 14,1 8,3 2,2 -8,1 8,7 

2002 

Опади, мм 13,7 28,9 27,6 27,6 110,3 53,4 40,6 52,9 72,8 62,7 33,8 7,7 534 
Вологість, % 84 82 62 56 60 69 57 58 76 80 89 78 71 

Температура, 
о
С 

min -24,4 -5,8 -5,6 -6,2 2,6 8,2 12,3 10,3 3,4 -1,3 -8,8 -19,2 -24,4 
max 7,8 11,8 19,2 22,1 27,3 32 36,8 33,5 30 18 16,8 2,7 36,8 

середня -4,6 2,7 5,4 9,7 15,6 18,8 24,5 20,6 15,5 7 3,3 -9,5 9,1 

 2003 

Опади, мм 58,3 28,8 29 23,7 16,4 23,8 222,4 42,6 15,8 132,4 25,9 38,9 658 
Вологість, % 86 76 76 61 48 54 76 67 68 80 92 88 73 

Температура, 
о
С 

min -20,1 -22,5 -11,9 -6,3 6,5 4 10,8 11 4,1 -4,9 -3,0 -13,4 -22,5 
max 3,4 1,3 7,4 21,5 32,6 31,4 31,3 29,7 26,7 23,0 10,6 6,0 32,6 

середня -5,2 -8,0 -2,1 6,4 19,6 18,2 20,1 19,8 14 7,8 2,7 1,0 7,8 

2004 

Опади, мм 71,4 35,9 34,9 19,3 89,3 44,9 127,9 150 57,9 26,9 35,9 26,2 721 
Вологість, % 91 85 75 62 70 70 74 73 77 80 83 84 77 

Температура, 
о
С 

min -12,4 -19,1 -9,1 -7,1 3,3 7,2 10,7 8,8 4,0 -1,5 -12 -13,5 -19,1 
max 5,5 8,2 18,5 19,9 26,5 29,5 31,5 31 28 18,6 12,6 6,1 31,5 

середня -2,9 -3,3 3,8 8,5 13,4 17 19,7 20,2 14,6 8,6 2,4 -0,6 8,4 

2005 

Опади, мм 32,9 61,1 22,3 13,6 25,8 103,7 68,5 23,7 1,3 66,4 66,9 69,9 556 
Вологість, % 83 86 80 65 61 74 72 65 64 73 87 91 75 

Температура, 
о
С 

min -10,7 -19 -14,8 -4,4 4 8,5 10,6 10,1 5,7 -5,4 -3,4 -11,0 -19,0 
max 9,4 4,8 7 24 32,9 27,5 31,8 32,7 29,2 24,4 13,6 8,6 32,9 

середня 0,2 -5,3 -3,0 10,6 17,4 17,5 20,5 21 16,5 9,0 2,5 -1,4 8,8 

2006 

Опади, мм 25,7 31,4 69,8 13,6 61,3 84,3 13,8 51,9 45,8 43 36,6 13,6 490,8 
Вологість, % 84 87 84 68 61 70 60 65 71 86 89 91 76 

Температура, 
о
С 

min -26,8 -24,7 -16,2 0,4 2,9 10,3 9,1 11,7 4 -1,5 -5,2 -9,3 -26,8 
max 1,7 4,8 13,7 21,2 29,5 31,7 31,7 36,2 26,5 24 10,7 8,3 36,2 

середня -8,8 -7,5 -0,2 9,4 15,8 19,6 20,6 21,8 15,6 9,6 2,2 1,3 8,3 

2007 

Опади, мм 66,1 17,8 28,6 6,4 38,7 183,6 24,7 24,5 171,9 36,1 39,8 11,7 649,9 
Вологість, % 88 80 69 55 55 66 60 55 75 78 88 91 72 

Температура, 
о
С 

min -16,4 -18,9 -3,7 -1,9 0,9 11,6 11,6 10,3 7,2 0,9 -6,6 -9,7 -18,9 
max 9 8,8 17,2 21,5 34,2 32,6 34,1 37,1 28,1 22,6 15,4 7,5 31,7 

середня 0,9 -4,4 5,1 8,8 18,1 20,5 22 23 15,1 9,8 0,3 -1,3 9,8 

2008 

Опади, мм 34,3 12,8 47,9 58,7 46,2 33,1 74,7 27,5 59,8 31,9 40,9 30,7 498 
Вологість, % 84 84 78 73 70 61 69 55 73 82 85 89 75 

Температура, 
о
С 

min -18,6 -16,4 -2,6 2,5 -0,4 6 12,5 8,4 4,9 0,2 -5,6 -13,4 -18,6 
max 6,2 12,5 19,4 21,2 28,4 29,4 32,8 34,8 31,5 21 14,7 13,5 37,2 

середня -5,5 -1,1 5 11,3 13,6 19 20,9 22,1 13,9 10,5 3,3 -2,1 9,2 
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Продовження додатку А.1 

Рік Показник 
Місяць 

За рік 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2009 

Опади, мм 48,3 55,7 71,9 1,1 61,4 37,1 116,6 12,7 61,1 68,2 46,5 88 668,6 
Вологість, % 92 90 83 42 67 58 67 60 67 81 92 89 74 

Температура, 
о
С 

min -23,4 -14,4 -5,4 -3,5 6,6 9,6 10,3 8,2 3,4 -3,5 -4,9 -22,8 -23,4 
max 3 8,6 12,9 26,9 26,2 33,3 35 30,2 28,2 20,5 10,2 8,9 35 

середня -4,9 -2,2 1,7 10 14,9 21,6 22,2 19,1 16,8 9,3 4,4 -1,2 9,2 

2010 

Опади, мм 54 76,6 22,3 12,5 53,2 83,6 64,2 9,7 83,2 56,4 41,6 82,1 639,2 
Вологість, % 87 89 81 59 62 59 63 45 66 73 84 90 72 

Температура, 
о
С 

min -26,2 -17,1 -10,8 1,2 8,2 9,1 15,5 9,5 5,8 -2,9 -3,4 -12,2 -26,2 
max 2,4 4 18,7 20 29 34,1 36,3 39,4 27,5 14,5 19,3 10,9 39,4 

середня -8,9 -3,6 -0,1 10,5 17,7 22,2 24,8 25,6 15,5 5,5 8,4 -3,6 9,6 

2011 

Опади, мм 23,6 15,7 10 43,8 41,7 102,1 159,4 52,5 11,9 10,9 9,6 68 549,2 
Вологість, % 89 79 75 59 60 62 70 65 62 78 79 92 73 

Температура, 
о
С 

min -19,5 -20,2 -15,3 -0,5 4,4 12 14,5 10,1 5,5 -3 -11,6 -6 -20,2 
max 1 5,3 13,4 23,6 29,4 31 34,3 34,4 29,5 23,7 10,3 9,8 34,4 

середня -6,1 -8,5 0 8,9 17,2 20,5 23 20,3 15,7 7,7 0,8 1,5 8,4 

2012 

Опади, мм 65,1 31,5 17,2 33,2 22,8 50,5 49,2 94,3 62 141,6 16,9 64 648,3 
Вологість, % 88 83 78 66 57 59 54 64 69 81 88 85 72 

Температура, 
о
С 

min -18,6 -25,8 -12,8 0,1 7,8 10 12,2 6,8 3,5 -0,4 -4,4 -17,4 -25,8 
max 2,6 2,6 13,6 29,9 30,9 33,1 35 36,7 27,6 24,5 14,6 10,5 36,7 

середня -4,3 -10 -0,2 13,6 19,4 21,4 24,4 21,4 16,7 10,9 4 -4,6 9,4 

2013 

Опади, мм 47,3 24 82,4 15,1 56,6 86,3 67,7 40,5 103,9 40,3 14,5 10,6 589,2 
Вологість, % 93 87 80 60 59 65 65 60 80 82 85 87 75 

Температура, 
о
С 

min -11,8 -7,6 -8,8 -0,7 8,2 11,3 10,5 10,6 1 -0,7 -4,9 -15,1 -15,1 
max 3,5 6,8 13,5 27,9 29,3 33,3 32,6 33,7 23,8 19,8 18,8 5,5 33,7 

середня -3,3 -0,7 -0,8 11 20,1 21,5 21 21,1 13,2 8,1 5,5 -1,6 9,5 

2014 

Опади, мм 32,0 20,1 23,9 42,2 58,4 134,3 45,5 30,4 71,3 15,0 6,7 43,7 516,3  
Вологість, % 82 85 64 64 60 65 63 54 59 67 83 91 68  

Температура, 
о
С 

min -24,0 -21,9 -4,0 -2,5 1,0 8,1 11,7 10,0 4,0 -7,5 -8,2 -18,4 -24,0  
max 7,4 9,4 22,4 22,6 33,3 30,8 32,7 36,0 30,0 22,2 14,2 7,8 36,0  

середня -5,6 -1,3 5,6 9,7 18,4 18,4 22,0 22,5 15,4 6,8 1,0 -2,7 9,2  

середньо 
багаторі

чні 

Опади, мм 43 37 35 40 51 60 71 46 44 42 49 51 569  
Вологість, % 87 84 83 69 60 62 63 64 67 78 86 88 74  

Температура, 
о
С середня -6,6 -5,3 -0,1 8,8 15,4 18,7 20,1 19,4 14,3 7,6 1,5 -3,1 7,6  
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Додаток Б.1 

 

Критерії оцінки ЗКЗ і СКЗ для тестерів, ліній і гібридів за ознакою 

«висота рослин»  
 

Критерії оцінки ЗКЗ і СКЗ для тестерів, ліній і гібридів 

Ed порівняння з середньою ЗКЗ для тестерів 0,601 

Ed порівняння з середньою ЗКЗ для ліній 1,202 

Ed попарного порівняння ЗКЗ для тестерів 1,202 

Ed попарного порівняння ЗКЗ для ліній 1,901 

Ed порівняння з середньою СКЗ для гібридів 1,901 

Ed попарного порівняння СКЗ для гібридів 2,689 

НІР порівняння ЗКЗ і СКЗ для 0,05 рівня значущості 

НІР порівняння з середньою ЗКЗ для тестерів 1,263 

НІР порівняння з середньою ЗКЗ для ліній 2,526 

НІР попарного порівняння ЗКЗ для тестерів 2,526 

НІР попарного порівняння ЗКЗ для ліній 3,994 

НІР порівняння з середньою СКЗ для гібридів 3,994 

НІР попарного порівняння СКЗ для гібридів 5,648 

Генетичні параметри 

CovF. S. 178,311 

Дисперсія ЗКЗ (ліній) 41,850 

Дисперсія ЗКЗ (тестерів) 6,150 

Дисперсія ЗКЗ (у середньому) 5,624 

Дисперсія адитивних ефектів для ліній (F=0) 167,400 

Дисперсія адитивних ефектів для ліній (F=1) 83,700 

Дисперсія адитивних ефектів для тестерів (F=0) 24,600 

Дисперсія адитивних ефектів для тестерів (F=1) 12,300 

Дисперсія адитивних ефектів у середньому (F=0) 22,495 

Дисперсія адитивних ефектів у середньому (F=1) 11,248 

Дисперсія ЗКЗ  142,035 

Дисперсія домінантних ефектів (F=0) 568,141 

Дисперсія домінантних ефектів для ліній (F=1) 142,035 

Внесок у мінливість генотипів – ліній, тестерів й їх взаємодії 

Внесок ліній у мінливість генотипів, %  54,724 

Внесок тестерів у мінливість генотипів, %  10,523 

Внесок взаємодії у мінливість генотипів, %  34,753 

 

 

Дисперсійний аналіз ознаки «висота рослин» 
 

Джерела 

дисперсії 

Сума 

квадратів 

Ступінь 

вільності 

Середній 

квадрат 

F – критерій Фішера 

фактичний теоретичний 

Варіанти 5114,727 10 511,473* 51,71 2,35 

Повторення 18,182 2 9,091 0,92 3,49 

Похибка 197,818 20 9,891   

Загальна 5330,728 32  

Примітка: *Відмінності достовірні на 5 % рівні  
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Додаток Б.2 

 

Критерії оцінки ЗКЗ і СКЗ для тестерів, ліній і гібридів за ознакою  

«висота прикріплення нижнього бобу» 
 

Критерії оцінки ЗКЗ і СКЗ для тестерів, ліній і гібридів 

Ed порівняння з середньою ЗКЗ для тестерів 0,243 

Ed порівняння з середньою ЗКЗ для ліній 0,487 

Ed попарного порівняння ЗКЗ для тестерів 0,487 

Ed попарного порівняння ЗКЗ для ліній 0,770 

Ed порівняння з середньою СКЗ для гібридів 0,770 

Ed попарного порівняння СКЗ для гібридів 1,089 

НІР порівняння ЗКЗ і СКЗ для 0,05 рівня значущості 

НІР порівняння з середньою ЗКЗ для тестерів 0,511 

НІР порівняння з середньою ЗКЗ для ліній 1,023 

НІР попарного порівняння ЗКЗ для тестерів 1,023 

НІР попарного порівняння ЗКЗ для ліній 1,617 

НІР порівняння з середньою СКЗ для гібридів 1,617 

НІР попарного порівняння СКЗ для гібридів 2,287 

Генетичні параметри 

CovF. S. 5,209 

Дисперсія ЗКЗ (ліній) -2,600 

Дисперсія ЗКЗ (тестерів) 0,200 

Дисперсія ЗКЗ (у середньому) -0,305 

Дисперсія адитивних ефектів для ліній (F=0) -10,400 

Дисперсія адитивних ефектів для ліній (F=1) -5,200 

Дисперсія адитивних ефектів для тестерів (F=0) 0,800 

Дисперсія адитивних ефектів для тестерів (F=1) 0,400 

Дисперсія адитивних ефектів у середньому (F=0) -1,218 

Дисперсія адитивних ефектів у середньому (F=1) -0,609 

Дисперсія ЗКЗ  6,507 

Дисперсія домінантних ефектів (F=0) 26,030 

Дисперсія домінантних ефектів для ліній (F=1) 6,507 

Внесок у мінливість генотипів – ліній, тестерів й їх взаємодії 

Внесок ліній у мінливість генотипів, %  17,234 

Внесок тестерів у мінливість генотипів, %  18,367 

Внесок взаємодії у мінливість генотипів, %  64,399 

 

 

Дисперсійний аналіз гібридів за ознакою «висота прикріплення 

нижнього бобу» 
Джерела 

дисперсії 

Сума 

квадратів 

Ступінь 

вільності 

Середній 

квадрат 

F – критерій Фішера 

фактичний теоретичний 

Варіанти 146,727 10 14,673* 8,68 2,35 

Повторення 0,182 2 0,091 0,05 3,49 

Похибка 33,818 20 1,691   

Загальна 180,727 32  

 

Примітка: *Відмінності достовірні на 5 % рівні 
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Додаток Б.3 

 

Критерії оцінки ЗКЗ і СКЗ для тестерів, ліній і гібридів за ознакою  

«кількість гілок на рослині» 
 

Критерії оцінки ЗКЗ і СКЗ для тестерів, ліній і гібридів 

Ed порівняння з середньою ЗКЗ для тестерів 0,243 

Ed порівняння з середньою ЗКЗ для ліній 0,487 

Ed попарного порівняння ЗКЗ для тестерів 0,487 

Ed попарного порівняння ЗКЗ для ліній 0,770 

Ed порівняння з середньою СКЗ для гібридів 0,770 

Ed попарного порівняння СКЗ для гібридів 1,089 

НІР порівняння ЗКЗ і СКЗ для 0,05 рівня значущості 

НІР порівняння з середньою ЗКЗ для тестерів 0,511 

НІР порівняння з середньою ЗКЗ для ліній 1,023 

НІР попарного порівняння ЗКЗ для тестерів 1,023 

НІР попарного порівняння ЗКЗ для ліній 1,617 

НІР порівняння з середньою СКЗ для гібридів 1,617 

НІР попарного порівняння СКЗ для гібридів 2,287 

Генетичні параметри 

CovF. S. 2,632 

Дисперсія ЗКЗ (ліній) -0,600 

Дисперсія ЗКЗ (тестерів) 0,0 

Дисперсія ЗКЗ (у середньому) -0,074 

Дисперсія адитивних ефектів для ліній (F=0) -2,400 

Дисперсія адитивних ефектів для ліній (F=1) -1,200 

Дисперсія адитивних ефектів для тестерів (F=0) 0,0 

Дисперсія адитивних ефектів для тестерів (F=1) 0,0 

Дисперсія адитивних ефектів у середньому (F=0) -0,295 

Дисперсія адитивних ефектів у середньому (F=1) -0,148 

Дисперсія ЗКЗ  3,007 

Дисперсія домінантних ефектів (F=0) 12,030 

Дисперсія домінантних ефектів для ліній (F=1) 3,007 

Внесок у мінливість генотипів – ліній, тестерів й їх взаємодії 

Внесок ліній у мінливість генотипів, %  34,783 

Внесок тестерів у мінливість генотипів, %  13,043 

Внесок взаємодії у мінливість генотипів, %  52,174 

 

Дисперсійний аналіз ознаки «кількість гілок на рослині» 
 

Джерела 

дисперсії 

Сума 

квадратів 

Ступінь 

вільності 

Середній 

квадрат 

F – критерій Фішера 

фактичний теоретичний 

Варіанти 104,182 10 10,418* 6,16 2,35 

Повторення 0,182 2 0,091 0,05 3,49 

Похибка 33,818 20 1,691   

Загальна 138,182 32  

 

Примітка: *Відмінності достовірні на 5 % рівні 
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Додаток Б.4 

 

Критерії оцінки ЗКЗ і СКЗ для тестерів, ліній і гібридів 

за ознакою «кількість продуктивних вузлів на головному стеблі» 
 

Критерії оцінки ЗКЗ і СКЗ для тестерів, ліній і гібридів 

Ed порівняння з середньою ЗКЗ для тестерів 0,403 

Ed порівняння з середнью ЗКЗ для ліній 0,806 

Ed попарного порівняння ЗКЗ для тестерів 0,806 

Ed попарного порівняння ЗКЗ для ліній 1,275 

Ed порівняння з середньою СКЗ для гібридів 1,275 

Ed попарного порівняння СКЗ для гібридів 1,803 

НІР порівняння ЗКЗ і СКЗ для 0,05 рівня значущості 

НІР порівняння з середньою ЗКЗ для тестерів 0,847 

НІР порівняння з середньою ЗКЗ для ліній 1,694 

НІР попарного порівняння ЗКЗ для тестерів 1,694 

НІР попарного порівняння ЗКЗ для ліній 2,678 

НІР порівняння з середньою СКЗ для гібридів 2,678 

НІР попарного порівняння СКЗ для гібридів 3,788 

Генетичні параметри 

CovF. S. 0,903 

Дисперсія ЗКЗ (ліній) 2,817 

Дисперсія ЗКЗ (тестерів) -0,017 

Дисперсія ЗКЗ (у середньому) 0,345 

Дисперсія адитивних ефектів для ліній (F=0) 11,267 

Дисперсія адитивних ефектів для ліній (F=1) 5,633 

Дисперсія адитивних ефектів для тестерів (F=0) -0,067 

Дисперсія адитивних ефектів для тестерів (F=1) -0,033 

Дисперсія адитивних ефектів у середньому (F=0) 1,382 

Дисперсія адитивних ефектів у середньому (F=1) 0,691 

Дисперсія ЗКЗ  -0,831 

Дисперсія домінантних ефектів (F=0) -3,326 

Дисперсія домінантних ефектів для ліній (F=1) -0,831 

Внесок у мінливість генотипів – ліній, тестерів й їх взаємодії 

Внесок ліній у мінливість генотипів, %  86,862 

Внесок тестерів у мінливість генотипів, %  2,402 

Внесок взаємодії у мінливість генотипів, %  10,736 

 

Дисперсійний аналіз ознаки «кількість вузлів на головному стеблі» 
 

Джерела 

дисперсії 

Сума 

квадратів 

Ступінь 

вільності 

Середній 

квадрат 

F – критерій Фішера 

фактичний теоретичний 

Варіанти 191,394 10 19,139* 3,82 2,35 

Повторення 4,424 2 2,212 0,44 3,49 

Похибка 100,242 20 5,012   

Загальна 296,061 32  

 

Примітка: *Відмінності достовірні на 5 % рівні 

  



355 

 

Додаток В.1 
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Додаток В.2 
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Продовження додатку Е.3 

 

 

 
  



381 

 

Додаток Е.4 

 

 

 
  



382 
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Продовження додатку Е.5 
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Додаток Ж.1 

Результати лабораторних досліджень сортів Полтавської селекції (Державний Інститут експертизи 

сортів рослин України, 2005–2014 рр.) 

Заклади експертизи Сорт Рік 
Білок Олія Маса 

1000 шт. 

(г) 

Зона 

вирощування 

Урожай, 

т/га % кг/га % кг/га 

Дніпропетровський Алмаз 2005 30,0 593 25,5 504 180,1 С 2,30 

Харківський  2005 35,8 610 23,6 402 183,8 ЛС 1,98 

Полтавський  2006 31,1 278 26,4 236 120,9 ЛС 1,04 

Харківський  2006 32,9 399 23,9 290 158,8 ЛС 1,41 

Харківський  2007 35,2 539 22,6 346 166,3 ЛС 1,78 

Харківський  2008 35 650 21,3 396 121,6 ЛС 2,16 

Білокам’янська  2006 35,6 364 22,7 232 169,2 П 1,19 

Дніпропетровський Антрацит 2009 37,9 642 24,7 418 142,1 С 1,97 

Слов’яносербський  2009 37,5 351 24,6 231 128,0 С 1,09 

Дніпропетровський  2010 40,7 424 22,4 233 134,0 С 1,21 

Долинська  2011 32,1 354 28,8 327 144,8 С 1,32 

Дніпропетровський  2011 39,3 757 22,8 439 197,2 С 2,24 

Вінницький  2009 37,5 697 23,6 438 146,8 ЛС 2,16 

Харківський  2009 37,4 527 23,2 327 133,4 ЛС 1,64 

Вінницький  2010 40,0 881 22,5 495 221,0 ЛС 2,56 

Полтавський  2010 38,2 696 22,1 403 158,0 ЛС 2,12 

Вінницький  2011 36,7 1064 21,9 635 211,7 ЛС 3,37 

Харківський  2011 30,9 465 27,2 409 158,6 ЛС 1,75 

Полтавський  2011 37,8 952 23,4 590 245,5 ЛС 2,93 

Ів.-Франківський  2009 36,8 579 21,0 330 247,2 П 1,83 

Ів.-Франківський  2010 39,2 587 22,6 338 161,0 П 1,74 

Городенківська   2011 41 783 20,5 391 217,1 П 2,22 
Примітка: *Зона вирощування: С – Степ, Л – Лісостеп, П – Полісся  
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Продовження додатку Ж.1 

Заклади експертизи Сорт Рік 

Білок Олія Маса 

1000 шт. 

(г) 

Зона 

вирощування 

Урожай, 

т/га % кг/га % кг/га 

Дніпропетровський Александрит 2010 41,7 384 19,1 176 116,0 С 1,07 

Долинська  2011 30,3 438 24,1 348 128,9 С 1,68 

Дніпропетровський  2011 39,5 859 19,3 420 170,1 С 2,53 

Дніпропетровський  2012 39,2 148 19,1 72 137,7 С 0,44 

Первомайська  2012 38,0 516 20,2 274 178,0 С 1,58 

Вінницький  2010 40,1 976 19,8 482 174,0 ЛС 2,83 

Полтавський  2010 40,9 651 19,5 310 131,0 ЛС 1,85 

Вінницький  2011 36,2 1164 19,7 634 172,5 ЛС 3,74 

Харківський  2011 32,4 697 21,6 464 142,6 ЛС 2,50 

Полтавський  2011 36,8 902 20,7 507 142,0 ЛС 2,85 

Полтавський  2012 36,4 573 24,2 381 168,0 ЛС 1,83 

Вінницький  2012 38,5 927 20,4 491 170,0 ЛС 2,80 

Харківський  2012 35,2 793 21,1 475 155,4 ЛС 2,65 

Ів.-Франківський  2010 39,2 809 20,5 423 196,0 П 2,40 

Городенківська   2011 39,7 816 17,0 349 192,6 П 2,39 

Андрушівська  2011 34,3 619 21,8 394 174,6 П 2,10 

Городенківська   2012 38,8 691 19,2 342 197,2 П 2,07 

Андрушівська  2012 30,6 260 24,8 211 148,0 П 0,99 

Дніпропетровський Адамос 2010 42,5 450 20,1 213 123,0 С 1,23 

Долинська  2011 29,8 436 28,8 421 143,1 С 1,70 

Дніпропетровський  2011 36,7 767 22,6 472 196,8 С 2,43 

Дніпропетровський  2012 38,8 87 20,6 46 136,0 С 0,26 

Первомайська  2012 37,4 437 21,4 250 167,2 С 1,36 

Вінницький  2010 39,4 1003 22,0 560 227,0 ЛС 2,96 
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Продовження додатку Ж.1 

 

 

Заклади експертизи Сорт Рік 

Білок Олія Маса 

1000 шт. 

(г) 

Зона 

вирощування 

Урожай, 

т/га % кг/га % кг/га 

Полтавський  2010 39,9 467 21,5 251 156,0 ЛС 1,36 

Вінницький  2011 35,7 1078 21,6 652 208,7 ЛС 3,51 

Харківський  2011 35,2 775 24,5 539 153,6 ЛС 2,56 

Полтавський  2011 38,9 886 21,8 497 - ЛС 2,65 

Полтавський  2012 38,2 627 21,9 360 162 ЛС 1,91 

Вінницький  2012 39,4 1020 22,2 575 176,9 ЛС 3,01 

Харківський  2012 37,9 776 22,4 458 164,4 ЛС 2,38 

Ів.-Франківський  2010 37,5 729 22,3 433 191,0 П 2,26 

Городенківська   2011 39,8 856 19,8 426 194,5 П 2,50 

Андрушівська  2011 32,4 527 23,5 382 202,0 П 1,89 

Городенківська   2012 38,6 651 20,9 352 145,3 П 1,96 

Андрушівська  2012 31,2 314 22,9 230 168,8 П 1,17 

Долинська Авантюрин 2013 37,5 393 22,2 233 139,7 С 1,22 

Дніпропетровський  2013 39,4 840 20,1 429 225,0 С 2,48 

Долинська  2014 36,6 507 24,0 332 156,2 С 1,61 

Первомайська  2014 39,5 554 22,6 317 197,4 С 1,63 

Вінницький  2013 37,7 - 19,9 - - ЛС - 

Полтавський  2013 41,2 347 19,8 167 211,5 ЛС 0,98 

Вінницький  2014 38,9 - 21,3 - - ЛС - 

Харківський  2014 35,1 712 23,3 473 134,0 ЛС 2,36 

Городенківська   2013 38,6 770 20,7 413 191,4 П 2,32 
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Закінчення додатку Ж.1 
 

Заклади експертизи Сорт Рік 

Білок Олія Маса 

1000 шт. 

(г) 

Зона 

вирощування 

Урожай, 

т/га % кг/га % кг/га 

Долинська Аквамарин 2013 38,2 486 21,6 275 145,0 С 1,48 

Дніпропетровський  2013 42,8 835 20 390 185,5 С 2,27 

Долинська  2014 38,3 544 22,1 313 130,1 С 1,65 

Первомайська  2014 41,1 615 21,3 319 207,6 С 1,74 

Вінницький  2013 40,0 - 20,4 - - ЛС - 

Полтавський  2013 43,0 414 19,2 185 171,0 ЛС 1,12 

Вінницький  2014 40,2 - 21,3 - - ЛС - 

Харківський  2014 36,5 643 22,8 402 124,1 ЛС 2,05 

Городенківська   2013 40,9 770 20,2 380 171 П 2,19 
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Додаток З.1 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧКИ 

Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дисертації:  

Монографії 

1. Хвороби сої: моніторинг, діагностика, захист : монографія / 

В. Ф. Петриченко, В. П. Патика, Л. А Пасічник, Н. В. Житкевич, Г. Б. 

Гуляєва, І. П. Токовенко, К. С. Коробкова, Л. М. Лазаренко, Т. Т. Гнатюк, 

О. О.  Литвинчук, О. М. Захарова, Л. В. Кириленко, О. А. Демченко, 

Л. П. Бабенко, А. М. Кириченко, О. В. Корнійчук, С. В. Іванюк, С. І. 

Колесник, С. Я. Кобак, В. С. Задорожний, С. Я. Коць, П. М. Маменко, П. В. 

Писаренко, Л. Г. Білявська, Ю. В. Білявський, Д. В. Шерепітко, 

А. Бжозовська, А. В. Калініченко, О. А. Бойко, С. В. Пида / за ред. акад. В. Ф. 

Петриченка, В. П.  Патики. Вінниця, 2016. 106 с. С. 11, 15–21. (5 % 

авторства, написання розділу, 7 стор.).  

2. Білявська Л. Г., Білявський Ю. В. Сортова специфіка формування 

основної та побічної продукції у сої: Розробка та вдосконалення 

енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу альтернативних 

джерел енергії : монографія / за ред. О. О. Горба, Т. О. Чайки, І. О. Яснолоб. 

Полтава : ПДАА, 2017. 326 с. С. 202–210. (3 % авторства, написання розділу 

9 стор.).  

3. Білявська Л. Г., Білявський Ю. В. Сортова специфіка сої та 

потенціал її рослинних решток. Енергоефективність та енергозбереження: 

економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти : монографія / за 

заг. ред. П. М. Макаренка, О. В. Калініченка, В. І. Аранчій. Полтава : ПП 

Астрая, 2019. 603 с. С. 392–398. (2 % авторства, написання розділу, 7 стор.).  

Статті у фахових наукових виданнях України 

4. Білявська Л. Г. Селекція сої на стійкість до несприятливих факторів 

навколишнього середовища в умовах північного Степу України. Корми і 

кормовиробництво : міжвід. темат. наук. зб. Київ : Аграрна наука, 1998. 

№ 45. С.  68–69.  
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5. Білявська Л. Г. Новий сорт сої Артеміда. Бюлетень Інституту 

зернового господарства. Дніпропетровськ, 2001. № 17. С. 84.  

6. Білявська Л. Г. Нові сорти сої Красноградської селекції. Збірник 

наукових праць Луганського Національного аграрного університету. Серія 

«Сільськогосподарські науки». Луганськ, 2002. С. 77–79.  

7. Білявська Л. Г. Реакція різних генотипів сої на інтенсивність 

інсоляції. Біологічні науки і проблеми рослинництва : зб. наук. пр. 

Уманського державного аграрного університету (спец. випуск). Умань, 2003. 

С. 395–397. 

8. Білявська Л. Г. Результати адаптивної селекції сої на 

Красноградській дослідній станції ІЗГ УААН. Вісник Дніпропетровського 

ДАУ. Дніпропетровськ, 2005. С. 47–50.  

9. Білявська Л. Г. Білявський Ю. В. Новий ранньостиглий сорт сої 

Алмаз. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2007. № 2. 

С. 56–57. (90 % авторства, проведення досліджень, підготовка статті).  

10. Білявська Л. Г. Пилипенко О. В. Екологічне вивчення сортів сої 

української селекції в умовах Полтавської області. Вісник Полтавської 

державної аграрної академії. Полтава, 2007. № 3. С. 109–113. (80 % 

авторства, проведення досліджень, підготовка статті).  

11. Білявська Л. Г. Якісний склад насіння різних сортів сої української 

селекції. Вісник ПДАА. Полтава, 2007. № 4. С. 55–57.  

12. Білявська Л. Г. Джерела адаптивних ознак сої та їх використання в 

селекції. Зб. наук. праць СГІ – НЦНС. Одеса, 2007. Вип. 10 (50). С. 184–188.  

13. Білявська Л. Г. Новий сорт сої Алмаз. Науково-технічний 

бюлетень Інституту олійних культур. Запоріжжя, 2007. Вип. 12. С. 101–106.  

14. Білявська Л. Г. Особливості адаптивної селекції сої. Вісник 

Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2008. № 1. С. 38–40.  

15. Білявська Л. Г. Аспекти адаптивної селекції сої в умовах зміни 

клімату. Корми і кормовиробництво : міжвідомчий тематичний науковий 

збірник. Вінниця, 2008. Вип. 61. С. 10–16.  
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16. Білявська Л. Г. Селекція сої в Полтавській державній аграрній 

академії. Зрошуване землеробство : міжвідомчий тематичний науковий 

збірник. Херсон, 2009. Вип. 51. С. 151–154.  

17. Білявська Л. Г. Сучасні напрями та завдання в селекції сої. Вісник 

Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2009. № 2. С. 38–40. 

18. Білявська Л. Г. Діянова А. О., Пилипенко О. В. Нові неопушені 

селекційні лінії сої. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 

Полтава, 2009. № 4. С. 78–79. (70 % авторства, проведення досліджень). 

19. Шерстобоєва О. В., Вусатий Р. О., Матвєєва О. Ю., Білявська Л. Г. 

Сортова чутливість сої до бактеризації за різних погодних умов. 

Агроекологічний журнал. Київ, 2010. № 3. С. 68–71. (30 % авторства, аналіз 

даних, підготовка статті).  

20. Шерстобоєва О. В., Білявський Ю. В., Білявська Л. Г. Реакція 

сортів сої до бактеризації насіння за різних погодних умов. Вісник 

Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2010. № 4. С. 47–49. 

(40 % авторства, проведення досліджень, підготовка статті). 

21. Білявська Л. Г. Адаптивність сортів сої полтавської селекції в 

умовах зміни клімату. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних 

культур НААН. Запоріжжя, 2010. Вип. 15. С. 33–38. 

22. Шерстобоєва О. В., Чабанюк Я. В., Калинич О. М., 

Білявський Ю. В., Білявська Л. Г. Біологічна активність у ризосфері сої за 

комплексної інокуляції. Агроекологічний журнал. Київ, 2011. № 2. С. 77–80. 

(30 % авторства, аналіз даних, підготовка статті).  

23. Білявська Л. Г. Пилипенко О. В., Діянова А. О. Становлення, стан 

та перспективи селекції сої на Полтавщині. Корми і кормовиробництво. 

Вінниця, 2011. Вип. 69. С. 96–100. (80 % авторства, проведення 

досліджень).  

24. Шерстобоєва О. В., Чабанюк Я. В., Калинич О. М., 

Білявський Ю. В., Білявська Л. Г. Реакція ризогенезу сої за комплексної 

інокуляції. Агроекологічний журнал. Київ, 2011. № 3. С. 54–57. (30 % 
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авторства, аналіз даних, підготовка статті).  

25. Білявська Л. Г. Новий раньостиглий сорт сої Антрацит. Вісник 

Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2012. № 2. С. 52–53.  

26. Білявська Л. Г., Корнєєва М. О. Мінливість кількісних ознак сої в 

потомства міжсортових схрещувань F2 та F3. Вісник Українського 

товариства генетиків і селекціонерів. Київ, 2012. Т. 10. № 1. С. 3–12. (90 % 

авторства, проведення досліджень, підготовка статті).  

27. Білявська Л. Г., Корнєєва М. О. Фенотиповий прояв кількісних 

ознак у гібридних комбінаціях F1 сої. Сортовивчення та охорона прав на 

сорти рослин. Київ, 2012. № 1 (15). С. 28–31. (80 % авторства, проведення 

досліджень, підготовка статті).  

28. Білявська Л. Г., Пилипенко О. В., Діянова А. О. Новостворені 

неопушені форми сої. Генетичні ресурси рослин : науковий журнал. Харків, 

2013. № 10/11. С. 140–146. (80 % авторства, проведення досліджень, аналіз 

даних, підготовка статті).  

29. Білявська Л. Г. Трансгресія господарсько-цінних ознак у гібридів 

F2- F3 сої. Корми і кормовиробництво : міжвідомчий тематичний науковий 

збірник. Вінниця, 2013. Вип. 76. С. 59–64. 

30. Білявська Л. Г., Корнєєва М. О. Структура генотипової мінливості 

кількісних ознак гібридів F1 сої. Фактори експериментальної еволюції 

організмів : НАН України, НААН України, НАМН України, Інститут 

молекулярної біології і генетики НАН України, Укр. т-во генетиків і 

селекціонерів ім. М. І. Вавилова / В.А. Кунах (голов. ред.) [та ін.]. Київ, 2003–

2013. Т.13. 2013. С. 125–130. (80 % авторства, проведення досліджень).  

31. Білявська Л. Г., Васецький Ю. П., Пилипенко О. В., 

Білявський Ю. В., Діянова А. О. Високоадаптивний сорт сої Аквамарин. 

Вісник Полтавської ДАА. Полтава, 2018. № 1 (88). С. 67–69. (80 % 

авторства, проведення досліджень, аналіз даних, підготовка статті).  

32. Білявська Л. Г., Васецький Ю. П., Білявський Ю. В., Діянова А. О. 

Скоростиглий сорт сої Авантюрин. Вісник Полтавської державної аграрної 
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академії. Полтава, 2018. № 2 (89). С. 68–69. (80 % авторства, проведення 

досліджень, підготовка статті).  

33. Білявська Л. Г., Рибальченко А. М. Колекційні зразки сої – цінний 

вихідний матеріал для селекції. Таврійський науковий вісник : наук. журнал. 

Херсон, 2018. Вип. 101. С. 9–15. (20 % авторства, підготовка статті, 

аналіз).  

34. Білявська Л. Г., Рибальченко А. М. Формування насіннєвої 

продуктивності у колекційних зразків сої в умовах Лісостепу України. Вісник 

Полтавської державної аграрної академії. 2018. № 3. С. 87–92. (20 % 

авторства, підготовка статті, аналіз даних).  

35. Білявська Л. Г., Присяжнюк О. І. Модель ранньостиглого сорту 

сої. Новітні агротехнології, 2018. № 6. C. 1–15. Режим доступу 

http://jna.bio.gov.ua/article/view/165365.  

36. Білявська Л. Г., Присяжнюк О. І. Модель дуже скоростиглого 

сорту сої. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових 

буряків : зб. наук. пр. / Київ ФОП Корзун Д. Ю., 2018. Вип. 26. С. 120–132.  

37. Білявская Л. Г., Рибальченко А. М. Мінливість господарсько-

цінних ознак сої в умовах Лівобережного Лісостепу України. Вісник 

Полтавської державної аграрної академії. 2019. № 1. С. 65–72. (20 % 

авторства, підготовка статті, аналіз даних).  

Статті у закордонних фахових виданнях 

38. Белявская Л. Г. Проявление трансгрессивной изменчивости в 

потомствах межсортовых гибридов сои. Масличные культуры. Научно-

технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского 

института масличных культур. Краснодар. Издательство ВНИИ масличных 

культур им. В. С. Пустовойта. 2013. № 2. С. 43–49.  

39. Beliavskaya L. The results of study of ecological stability and plasticity 

of Ukraian soybean varieties. Annals of Agrarian Science. Georgia. 2017. Vol. 15, 

lssue  2, P. 247–251.  

http://jna.bio.gov.ua/article/view/165365
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40. Белявская Л. Г., Диянова А. А., Белявский Ю. В. Результаты 

оценки пластичности и стабильности сортов сои. Молдавский аграрный 

университет : Lucrari Stiintifice. Universitatea agrara de stat din Moldova, 

Кишинев, 2018. Вип. 52 (1). С. 190–195. (90 % авторства, проведення 

досліджень, аналіз даних).  

41. Белявская Л. Г., Белявский Ю. В., Диянова А. А. Оценка 

экологической стабильности и пластичности сортов сои. Зернобобовые и 

крупяные культуры : научно-производственный журнал. Орел, 2018. № 4 

(28). С.  42–49. (90 % авторства, проведення досліджень, аналіз даних).  

42. Белявская Л. Г., Рыбальченко А. М. Скрининг коллекции сои по 

скороспелости и продуктивности в условиях левобережной Лесостепи 

Украины. Зернобобовые и крупяные культуры : научно-производственный 

журнал. Орел, 2019. № 1 (29). С. 63–69. (20 % авторства, аналіз даних).  

Статті в наукометричних базах Scopus і Web of Science 

43. Білявська Л. Г., Білявський Ю. В. Взаємодія сучасних сортів сої з 

біопрепаратами комплексної дії та їх вплив на урожайність. Мікробіологічний 

журнал. Київ, 2016. Т. 78. № 3. С. 61–68. (60 % авторства, проведення 

досліджень, підготовка статті).  

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації : 

44. Bilous G. M., Belyavskaya-Diyanova L. G. Sojbean breeding for 

adaptivity to the limiting environmental factors. Simposium on Breeding of Oil 

and Protein Сrops, Ukraine : Zaporozhye, 1996. С. 45. (90 % авторства, 

планування і виконання експериментів, аналіз результатів, написання тез).  

45. Білявська Л. Г. Селекція сої на адаптивність до лімітуючих 

факторів довкілля. Методологические основы формирования, ведения и 

использования коллекций генетических ресурсов растений : матер. междунар. 

симпозиума. Харьков, 1996. С. 116.  

46. Білявська Л. Г. Селекція сої на Красноградській дослідній станції : 

Тези доповідей міжнародної конф., присв. 90-річчю заснування Інституту 

рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН. Харків, 1999. С. 12–13.  
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47. Білявська Л. Г., Білявський Ю. В. До питання селекції сої на 

стійкість проти склеротиніозу. Современные вопросы создания и 

использования сортов и гибридов масличных культур : сборник тезисов 

межд. конф. : Запорожье, 2002. С. 7. (80 % авторства, планування і 

виконання експериментів, аналіз результатів, написання тез).  

48. Білявська Л. Г. Аспекти адаптивної селекції сої в умовах зміни 

клімату. Сучасні проблеми виробництва і використання рослинного білка: 

глобальні зміни та ризики: тези допов. міжн. наук. конф., 18–19 червня 

2008 р. Вінниця, 2008. С. 14–15.  

49. Білявська Л. Г., Діянова А. О. Нові неопушені лінії сої 

Полтавської селекції. Інтродукція, селекція та захист рослин : матер. другої 

міжнарод. наук. конф. (м. Донецьк, 6–8 жовтня 2009 р.). Донецьк, 2009. Т. 1. 

С. 77–78.  

50. Белявская Л. Г., Пилипенко А. В. Селекция сои в Полтавской 

государственной аграрной академии. Управление продукционным процессом 

в агротехнологиях 21 века: реальность и перспективы : матер. междунар. 

науч.-практич. конф. Белгород, 2010. С. 243–245. (80 % авторства, 

планування і виконання експериментів, аналіз результатів, написання тез).  

51. Білявський Ю. В., Білявська Л. Г. Сортова чутливість сої до 

бактеризації за різних кліматичних умов. Соя: селекція, виробництво і 

використання для розв’язання глобальної продовольчої проблеми : тези 

міжнар. наук.-практ. конф., (Вінниця, Україна, 8–9 серпня, 2011 р.) Вінниця, 

2011. С. 17–18. (70 % авторства, планування і виконання експериментів, 

написання тез).  

52. Білявська Л. Г. Новий сорт сої Антрацит для Степу України. 

Інтродукція, селекція та захист рослин : матер. III міжнародн. наук. конф. 

(м. Донецьк, 25–28 вересня 2012 р.). Донецьк, 2012. С. 25.  

53. Білявська Л. Г. Пилипенко О. В., Діянова А. О. Неопушені форми 

– унікальний вихідний матеріал у селекції сої. Селекційно-генетична наука і 

освіта : тези доп. міжнар. наук. конф. (19 березня 2013 р.). Умань, 2013. 



398 

 

С. 13–14. (70 % авторства, планування і виконання експериментів, 

написання тез).  

54. Білявська Л. Г. Пилипенко О. В., Діянова А. О. Особливості 

насінництва сортів сої селекції ПДАА. Конкурентноспроможне насіння – 

стабільний урожай : тези міжнар. наук.-практ. конф., (30–31 січня 2013 р.). 

Полтава, 2013. С. 55–56. (70 % авторства, планування і виконання 

експериментів, аналіз результатів, написання тез).  

55. Білявська Л. Г. Пилипенко О. В., Діянова А. О. Інтродукція, 

селекція, насінництво сої на Полтавщині. Селекція, генетика та насінництво 

сільськогосподарських культур : тези міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 

50-річчю селекції рослин в ПДАА (22–23 травня 2013 р.). Полтава, 2013. 

С. 10– 12. (80 % авторства, планування і виконання експериментів, аналіз 

результатів, написання тез).  

56. Білявська Л. Г. Модель сорту сої для Полтавщини. Селекція та 

генетика бобових культур : сучасні аспекти та перспективи : тези міжнар. 

конф. (23–26 червня 2014). Одеса, 2014. С. 43–46.  

57. Білявська Л. Г., Діянова А. О. Специфічні завдання в селекції сої 

овочевої. Сучасний стан та перспективи розвитку овочівництва (до 70-річчя 

заснування інституту та пам’яті видатного вченого П. Ф. Сокола) : матер. 

міжнар. наук.-практ. конф. 26 липня 2017 р., сел. Селекційне Харківської 

обл.) / Інст-т овочівництва і баштанництва НААН. 2017. С. 43–45. (90 % 

авторства, планування і виконання експериментів, аналіз результатів, 

написання тез). 

58. Білявська Л. Г., Рибальченко А. М. Оцінювання вихідного 

матеріалу сої за комплексом цінних господарських ознак в умовах Лісостепу 

України. Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського 

виробництва : матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 жовт. 2018 р. 

Харків, 2018. С. 40–43. (50 % авторства, планування і виконання 

експериментів).  
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59. Білявська Л. Г., Білявський Ю. В., Діянова А. О. Історія 

культивування та селекції сої на Полтавщині. Сучасні технології підвищення 

генетичного потенціалу рослин : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., 

присвяченої 100-річчю НААН України та 110-річчю заснування ІР ім. 

В. Я. Юр’єва НААН (4–5 липня 2018 р.) / ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН. Харків, 

2018. С.39–41.  

Наукові праці, які додатково відображають результати дисертації : 

60. Бабич А. О., Петриченко В. Ф., Іванюк С. В., Білявська Л. Г. Сорт 

сої Агат. Регіональний центр наукового забезпечення – виробництву : збірник 

наукових розробок. Вінниця, 2000. С. 42. (20 % авторства, підготовка 

статті).  

61. Бабич А. О., Колісник С. І., Іванюк С. В., Білявська Л. Г. та ін. 

Продуктивний потенціал сортів сої для регіонів України. Пропозиція. 2000. 

№ 11. С. 33–35. (60 % авторства, проведення досліджень, аналіз даних).  

62. Білявська Л. Г. Досвід вирощування сої в умовах Полтавської 

області : матер. облас. наук.-практ. конф. з питань ефективності ведення 

землеробства. Полтава, 2003. С. 69–72.  

63. Білявська Л. Г., Білявський Ю. В. Раньостиглий високоолійний 

сорт сої Алмаз. Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України 

в світі вчення про ноосферу : матер. Всеукр. студент. наук.-практ. конф. 

Полтава, Астрая. 2009. С. 81. (90 % авторства, планування і виконання 

експериментів, аналіз результатів, написання тез).  

64. Білявська Л. Г. Аспекти адаптивної селекції сої в умовах 

Полтавщини. Історія освіти, науки і техніки в Україні : матер. п’ятої конф. 

мол. уч. та спец., м. Київ, 28 травня 2009 р. / УААН, ДНСГБ ; редкол. : В. А. 

Вергунов та ін. Київ, 2009. С. 15–17.  

65. Білявська Л. Г. Історичні аспекти вирощування сої на Полтавщині. 

Історія освіти, науки і техніки в Україні : матер. VI Всеукр. конф. молод. уч. 

та спеціал., 27 травня 2011 р., м. Київ НААН, ДНСГБ редкол. : В. А. 

Вергунов та ін. Київ, 2011. С. 31–32.  
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66. Білявська Л. Г. Соя будущего. Зерно. 2013. №9 (90). С. 30–32.  

67. Білявська Л. Г., Пилипенко О. В., Діянова А. О. Високоадаптивні 

сорти сої Полтавської селекції. Посібник українського хлібороба. Мін. АПК. 

Інститут рослинництва ім. Юр’єва. 2013. Т. 2. С. 150–151. (80 % авторства, 

проведення досліджень, аналіз даних).  

68. Білявська Л. Г. Гетерозисний ефект кількісних ознак гібридних 

комбінацій сої. Генофонд рослин та його використання в сучасної селекції : 

матер. науково-практ. конф. присвяч. пам’яті проф. М. М. Чекаліна (22–23 

квітня 2015 р.). Полтава, 2015. С. 70–71.  

69. Білявська Л. Г., Пилипенко О. В., Васецький Ю. П. Новий 

високобілковий сорт сої Аквамарин : зб. наук.-практ. конф. профес.-виклад. 

складу ПДАА (за підсумками наук.-досл. роботи в 2015 році, 18–19 травня 

2016 року). Полтава, 2016. С. 21–22. (80 % авторства, планування і 

виконання експериментів, аналіз результатів, написання тез). 

70. Білявська Л. Г. До історії культивування та селекції сої на 

Полтавщині. Селекція, насінництво та виробництво сої : сучасні аспекти та 

перспективи : зб. тез всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (25–27 жовтня 

2016 р.) / ПДАА МОН України. Полтава, 2016. С. 12–14.  

71. Білявська Л. Г. Модель скоростиглого сорту сої / Селекція, 

насінництво та виробництво сої: сучасні аспекти та перспективи : зб. тез 

всеук. науково-практ. інтернет-конф. (25–27 жовтня 2016 р.) / ПДАА МОН 

України. Полтава, 2016. С. 15–17.  

72. Білявська Л. Г., Пилипенко О. В. Поради щодо вибору сорту сої 

для виробника. Agroexpert. 2016, № 3 (92). С. 26–27. (80 % авторства, 

проведення досліджень, аналіз даних).  

73. Білявська Л. Г., Білявський Ю. В. До історії культивування та 

селекції сої. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання) / ред. : 

О. О. Непочатенко та ін. Умань, 2017. С. 32–35. (90 % авторства планування 

і виконання експериментів, аналіз результатів, написання тез). 
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74. Білявська Л. Г. Особливості якісного складу насіння сої за різних 

умов вирощування : зб. наук. пр. наук.-практ. конф. проф.-виклад. складу 

ПДАА (за підсумками наук.-досл. роботи в 2016 році, 17–18 травня 2017 

року). Полтава, 2017. С. 193–194.  

75. Білявська Л. Г., Діянова А. О. Результати оцінювання 

пластичності і стабільності сортів сої. Науково-практ. конф. проф.-виклад. 

складу, 16–17 травня 2018 р. : зб. наук. праць проф.-виклад. складу академії 

за підсумками наук.-досл. роботи в 2017 році. Полтава, 2018. С. 127–129. 

(90 % авторства, планування і виконання експериментів, аналіз результатів, 

написання тез).  

76. Воронянський С. І., Гарбузов Ю. Є., Білявська Л. Г. Сучасна 

селекція сої в Україні та її проблеми. Селекційні досягнення в Україні: 

проблеми правової охорони та перспективи вдосконалення захисту : зб. 

матер. всеукр. наук.-практ. конф. Полтава : ПДАА, 2018. Вип. 1. С. 46–48. 

(90 % авторства, планування і виконання експериментів, аналіз результатів, 

написання тез).  

Авторські свідоцтва сортів сої, які зареєстровані в Україні 

77. А. с. № 679. Соя Аметист / Діянова Л. Г., Кірічек Ю. Ф. (Україна). 

749399 ; занесено до Державного реєстру сортів рослин України в 1998 р. 

(70 % авторства: створено, описано, заявлено).  

78. А. с. № 1004. Соя Агат / Бабич А. О., Петриченко В. Ф., 

Іванюк С. В., Діянова Л. Г. (Україна). 94018017 ; занесено до Державного 
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створено, описано, заявлено).  

87. А. с. № 150898. Соя Аквамарин / Білявська Л. Г., Білявський Ю. 

В., Діянова А. О., Пилипенко О. В. (Україна). 12018007 ; занесено до 

Державного реєстру сортів рослин України в 2015 р. (80 % авторства: 

створено, описано, заявлено).  
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