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АНОТАЦІЯ 

 

Рябуха С.С. Наукові основи селекції сої на адаптивність, високу 

врожайність та якість насіння. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 «селекція і 

насінництво» (201 – Агрономія). – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр`єва 

НААН України, Харків, 2021. 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

актуальної проблеми з розробки наукових основ селекції сої на адаптивність, 

високу врожайність та якість насіння шляхом селекційно-орієнтованого 

аналізу визначення ступеня реалізації генетичного потенціалу врожайності, 

оцінки реакції селекційного матеріалу на зміну умов середовища, 

встановлення особливостей сучасного селекційного матеріалу за комплексом 

цінних господарських ознак, дослідження закономірностей формування 

якісних показників насіння, а також удосконалення схеми селекції зі 

створення вихідного матеріалу за ознаками врожайності та стійкості до 

несприятливих чинників довкілля, варіабельності показників насіннєвого 

матеріалу сої залежно від чинників середовища, створення високоврожайних 

сортів із високою якістю насіння та підвищеними параметрами прояву 

цінних господарських ознак, упровадження колекційних зразків, селекційних 

номерів та сортів у селекційні програми та у виробництво, що має 

стратегічне та економічно обґрунтоване значення у галузі селекційної науки, 

зокрема у селекції сої, та для сільськогосподарського виробництва.   

Актуальність теми обумовлено необхідністю вирішення проблеми 

стабілізації галузі виробництва та переробки насіння сої шляхом підвищення 

адаптивності у зоні Лісостепу України, врожайності та якості 

насіння культури.  
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Наукова новизна полягає у вирішенні актуальної наукової проблеми з 

розробки наукових основ селекції сої на високу врожайність, адаптивність та 

якість насіння шляхом комплексного використання сучасних методичних 

підходів. Відрізняється від раніше відомих результатів розробкою та 

вдосконаленням методів селекції нових сортів, систематизацією та 

формуванням різноманітного за походженням вихідного та селекційного 

матеріалу шляхом системної розробки методів добору, встановленням 

відмінностей селекційного матеріалу сої за реакцією на зміну умов 

середовища, визначенням цінних властивостей дослідженого матеріалу за 

ознаками врожайності, адаптивності та якості насіння, виділенням джерел 

цих властивостей. 

Установлено закономірності формування врожайності та якості насіння 

на основі чого визначено ефективність створеного адаптованого до умов 

довкілля селекційного матеріалу та сортів сої з високою якістю насіння.  

Уперше, на основі визначення закономірностей упливу гідротермічного 

режиму на мінливість основних кількісних та якісних ознак рослин і насіння 

селекційного матеріалу сої, теоретично обґрунтовано основи селекції сої на 

врожайність, адаптивність та якість насіння і практично визначено шляхи 

її оптимізації.  

Теоретично обґрунтовано та розроблено закономірності 

взаємозалежності ознак урожайності та якості насіння сортів сої та визначено 

оптимальні параметри значень моделі сорту. Установлено закономірності 

формування показників урожайності та якості насіння у мінливих 

агрометеорологічних умовах. Виявлено особливості насіннєвого матеріалу 

сучасних сортів сої під впливом фітопатогенів та гідротермічних чинників 

середовища в умовах змін клімату. 

Розширено генетичне різноманіття сої шляхом виділення селекційних 

зразків та сортів за окремими ознаками та їх комплексом, формування 

робочих колекцій та добору зразків генофонду рослин України для 
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підвищення ефективності селекції сортів сої стійких до збудників фузаріозу і 

посухи та спеки. 

Визначено особливості екологічної пластичності селекційного 

матеріалу сої, оцінки та створення вихідного матеріалу за врожайністю, 

якістю та стійкістю до несприятливих чинників довкілля. 

Набули подальшого розвитку наукові положення щодо встановлення 

рівнів мінливості та взаємозв‟язків основних цінних господарських ознак, 

виділення джерел для селекції за ознаками врожайності, адаптивності, якості 

насіння та стійкості до біо- та абіотичних чинників довкілля у 

Лісостепу України.  

Показано, що найбільш сприятливі для вирощування сої умови 

складалися у Лісостепу України. Доведено, що гідротермічні умови у зоні 

харківського селекцентра є найбільш жорсткими, порівняно із іншими 

природно-кліматичними зонами України, для створення та випробування 

селекційного матеріалу сої (рівень реалізації потенціалу врожайності сортів 

сої 41,3–95,6 %), про що свідчать різкі коливання врожайності за роками 

досліджень. Рівень середньої врожайності сої у 2008–2018 рр. коливався за 

роками від 0,50 т/га та 0,51 т/га (у несприятливі 2018 та 2010 рр. відповідно) 

до 2,59 т/га (у сприятливому 2016 р.), при середній за період досліджень 

урожайності 1,18 т/га.  

Визначено провідну роль відносної вологості повітря у формуванні 

врожайності насіння сої (r = 0,723). Установлено закономірність зростання 

впливу відносної вологості повітря на врожайність під час формування 

врожайності (липень–вересень) (r = 0,829) порівняно із першим періодом 

вегетації (квітень–червень) (r = 0,687). 

Установлено, що середня за 2011–2017 рр. врожайність сої була на 

рівні 1,40 т/га, вміст у насінні білка – 34,84 %, уміст олії в насінні – 18,06%, 

сумарний уміст білка та олії – 52,90 %. Показано динаміку рівнів умісту в 

насінні сої білка (29,93–38,20 %), олії (16,83–19,18 %) та їх сумарної кількості 



5 

 

(46,76–57,38 %) залежно від гідротермічних умов року. Визначено 

варіювання збору білка у межах 0,251–0,874 т/га, олії –0,141–0,450 т/га та їх 

сумарного збору 0,393–1,324 т/га. Коливання вмісту в насінні білка та 

сумарного вмісту білка і олії за роками співпадають і мають відмінності від 

динаміки вмісту олії в насінні.  

Виявлено контрастні за сприятливістю умови для формування 

врожайності та якості насіння сої. Найсприятливіші для формування 

врожайності сої (2,57 т/га) умови були у 2016 р. (індекс умов року Ij = 1,18). 

Мінімальну врожайність зафіксовано у 2012 р. (0,85 т/га, Ij = -0,55) та 2017 р. 

(0,84 т/га, Ij = -0,56). Оптимальні умови для синтезу білка та олії в насінні сої 

склались у 2014 р. Середній уміст білка в насінні становив 38,2 % (Ij = 3,36), 

уміст олії – 19,2 % (Ij = 1,13). Сумарна кількість білка і олії досягала 57,4 % 

(Ij = 4,49). Найбільш несприятливі умови для формування білка в насінні 

(29,9 %, Ij = -4,91) та суми білка та олії (49,0 %, Ij = -3,88) складались у 

2013 р., а для синтезу олії – у 2015 р. (16,8 %, Ij = -1,22).  

Виявлено, що генотипи ранньостиглої групи мають достовірно більш 

високу здатність до утворення в насінні білка (5,088 кг/добу), олії 

(2,636 кг/добу) та їх сумарної кількості (7,714 кг/добу), порівняно із зразками 

середньоранньої та середньостиглої груп (4,550 кг/добу білка, 2,363 кг/добу 

олії та 6,887 кг/добу білка і олії). 

Ідентифіковано жирнокислотний склад (9 жирних кислот) соєвої олії та 

визначено п‟ять її основних компонентів у такій кількості: лінолева кислота – 

51,69 %, олеїнова кислота – 24,26 %, пальмітинова кислота – 11,15 %, 

ліноленова кислота – 7,71 %, стеаринова кислота – 4,70 %. Доведено, що 

норми реакції генотипів сої за вмістом окремих жирних кислот на умови 

року незалежні від генетично зумовленого жирнокислотного складу олії. 

Виділено сорти сої з різним умістом окремих жирних кислот. Установлено 

домінування у жирнокислотному складі соєвої олії у процесі формування 

насіння лінолевої кислоти та особливості накопичення пальмітинової, 
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стеаринової, олеїнової та ліноленової жирних кислот. Виявлено наявність 

внутрішньосортової варіабельності сої за жирнокислотним складом олії у 

різних селекційних родин за вмістом пальмітату (0,8–3,6 %), стеарату (0,9–

1,5 %), олеату (2,7–3,0 %), лінолеату (2,5–4,8 %) та ліноленату (1,0–2,0 %). 

Установлено домінування в ізомерному складі токоферолів сої форм із 

найбільшою антиоксидантною активністю – γ- (65,0 %) та і δ- (19,5 %) 

токолів, при вмісті α- токола – 13,6 %, β- токола – 1,8 %. Виявлено, що 

характер екологічних реакцій сортів сої за вмістом токоферолів на умови 

вирощування не залежить від генетично обумовленого рівня вмісту 

токоферолів. Виявлено, що сорти з високим генетично зумовленим рівнем 

умісту токоферолів, як правило, не відзначаються його стабільністю за 

роками, а сорти з вузькою нормою реакції генотипа на умови вирощування 

не забезпечують високого рівня вмісту токоферолів. Виділено сорти із 

підвищеним умістом окремих токоферолів.  

Установлено, що рівень загальної антиоксидантної активності насіння 

сої коливався від 47,5 % до 61,5 % при середньому рівні прояву ознаки 

53,8 %. Найбільший уплив на антиоксидантну активність насіння мали 

термічні фактори: середня температура повітря (r = 0,754) та сума 

ефективних температур (r = 0,705). Виділено джерела високої 

антиоксидантної активності насіння (59,7–61,5 %, або 1,89–1,94 мг 

хлорогенової кислоти на 1 г насіння) сорти Вікторина та Слобода. 

Розширено генетичне різноманіття сої шляхом виділення селекційних 

зразків та сортів за окремими ознаками та їх комплексом, сформувано робочі 

колекції та виділено зразки генофонду рослин України для підвищення 

ефективності селекції сортів сої стійких до збудників фузаріозу і посухи та 

спеки. Показано широкий діапазон прояву господарсько-біологічних ознак у 

зразків робочої колекції сої за індивідуальною стійкістю до фузаріозу: 

тривалість періоду вегетації – 93–147 діб, висота рослин – 55–124 см, маса 

1000 насінин – 97–189 г, урожайність – 134–513 г/м
2
.  
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Установлено рівень інтенсивності посухи у посушливому 2018 р. 

порівняно із сприятливим 2016 р. D = 0,86. Утрати середньої врожайності 

становили 2,21 т/га, або 86 %, утрати мінімальної врожайності – 1,88 т/га, або 

89,5 %, максимальної – 2,33 т/га, або 80,4 %. Скринінг селекційного 

матеріалу сої за врожайністю у контрастні за зволоженням роки за рядом 

індексів показав значну диференціацію генотипів. Значення індексу 

сприйнятливості до посухи (DSI) варіювало в межах 0,87–1,09, індекс 

толерантності до посухи (TOL) становив 1,61–2,41 т/га, індекс середньої 

врожайності (MP) – 0,81–1,21 т/га, індекс стабільності врожаю (YSI) – 0,12–

0,30, індекс урожайності (YI) від 64,6 % до 143,3 %. Індекс толерантності до 

стресу (STI) мав значення 1,5–7,6, середнє геометричне (або середнє 

пропорційне) врожайності (GMP) – 0,92–1,38 т/га. Сформовано робочу 

колекцію сої за стійкістю до посухи та спеки, а саме: зразки з дуже низьким 

рівнем стійкості (21 зразок), низьким (30 зразків), середнім (25 зразків), 

високим (три зразки) та дуже високим (один зразок). У зразків колекції 

виявлено значне варіювання рівнів прояву господарсько-біологічних ознак: 

посухостійкість – 51–136 %, тривалість періоду вегетації – 83–123 доби, 

висота рослин – 45,6–85,6 см, маса 1000 насінин – 108,8–188,9 г, 

продуктивність – 3,28–7,91 г з рослини. Виділено зразки сої (Галі, Соер 345, 

Припять, Сонячна), які поєднують високу посухостійкість із комплексом 

цінних господарських ознак. 

Установлено мінливість лабораторної схожості насіння залежно від 

умов року вирощування. Зафіксовано дуже сильний негативний зв‟язок 

схожості із середньою температурою повітря (r = -0,909) та сумою 

ефективних температур (r = -0,963) за період вегетації. Виявлено істотний 

зв‟язок між часткою у досліджуваних зразках здорового насіння та 

лабораторною схожістю насіння (r = 0,720). Установлено, що частина 

схожого насіння була уражена збудниками фузаріозу, а до втрати схожості 

насіння призводило ураження збудниками фузаріозу та бактеріозу. Показано 
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домінування фузаріозної кореневої гнилі над фузаріозом сім‟ядолей. 

Виявлено особливості прояву фузаріозу на насінні різних сортів сої залежно 

від року врожаю. Ураженість насіння збудниками фузаріозу та бактеріозу 

мала сильний позитивний зв‟язок із відносною вологістю повітря (r = 0,760) 

та сумою опадів (r = 0,729) і середній зв‟язок із середньою температурою 

повітря (r = 0,675). 

Показано залежність господарської довговічності насіння сої від його 

початкової схожості. Залежно від сорту впродовж трьох–чотирьох років 

зберігання енергія проростання насіння майже співпадала із лабораторною 

схожістю, а далі спостерігалося більш інтенсивне зниження енергії 

проростання порівняно із схожістю. 

Створено сорти сої, які внесено до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні: Подяка, Мальвіна, Спритна, Естафета, 

Байка, Кобза, Перлина, Криниця, Красуня, Мелодія, Писанка, Райдуга, 

Різдвяна, Слобода, які показали середню врожайність на рівні 2,16–2,47 т/га. 

Сорти забезпечували збір білка на рівні 0,808–1,020 т/га, збір олії – 0,404–

0,509 т/га, сумарний збір білка і олії – 1,124–1,529 т/га. Середня врожайність 

сортів сої у Лісостепу сягала 2,22 т/га, у Степу – 1,86 т/га, у Поліссі – 

2,01 т/га при середній урожайності по зонах випробування – 2,03 т/га. Збір 

білка у зоні Лісостепу (0,896 т/га) суттєво перевищував даний показник у 

зоні Степу (0,741 т/га). Сумарний збір білка і олії по зонах випробування 

різнився істотно і був найвищим у зоні Лісостепу (1,349 т/га) завдяки вищій 

урожайності. Перевищення новими сортами стандартів за врожайністю на 

0,10–0,41 т/га забезпечує отримання додаткового прибутку на суму 1700–

6970 грн./га. 

Запропоновано модель сучасного сорту сої з оптимальними 

фенологічними, морфологічними, врожайними, імунологічними, 

біохімічними, адаптивними параметрами, які здатні забезпечити сучасні 

вимоги галузі соєвиробництва.  
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Рекомендовано використовувати у селекції сої наступні сорти та 

селекційні номери – джерела наступних цінних ознак:  

– високої врожайності та високого вмісту білка в насінні –КСВ 68-13 

(добір з Романтики) і КСВ 95-13 (Романтика, опромінення 80 Гр);  

– високого вмісту білка в насінні: Подяка(41,4 %), Мальвіна (40,0 %), 

КСВ 19-17 (Харківська 35 / Fiskeby) (40,4 %), Спритна (39,6 %), КСВ 18-17 

(Харківська 35 / Fiskeby) (38,8 %), Криниця (38,2 %); 

– високого вмісту олії в насінні: КСВ 26-17 (Витязь 50 / Харківська 

скоростигла) (18,6 %), КСВ 23-17 (3836 / 76-130 добір) (18,6 %), КСВ 31-17 

(Харківська 54 / Вікторія) (18,5 %), Спритна (18,5 %), КСВ 59-17 (добір з 

лінії № 31) (18,4 %), КСВ 57-17 (добір із Харківської 70) (18,4 %), КСВ 37-17 

(Успіх / Мрія) (18,4 %), КСВ 56-17 (добір із Харківської 70) (18,4 %), КСВ 50-

17 (добір із Pastеtеr Schwаrus) (18,3 %), КСВ 46-17 (Вузьколиста / мутант 82-

205) (18,3 %); 

– високого вмісту окремих жирних кислот: пальмітинової кислоти – 

Ювілейна (12,10 %), Спринт (11,98 %), Витязь 50 (11,87 %), Харківська 

зернокормова (11,66 %); стеаринової кислоти – Аврора (5,17 %), Соєр 34-91 

(5,17 %), Витязь 50 (5,07 %) та Ультра (5,05 %); олеїнової кислоти – Знахідка 

(27,11 %), Устя (26,92 %), Золотиста (26,07 %) та Ультра (25,98 %); лінолевої 

кислоти – Скеля (54,67 %) та Фея (54,03 %); ліноленової кислоти – Мрія 

(8,73 %) та Горизонт (8,51 %). За низьким умістом ліноленової кислоти – 

Витязь 50 (6,60 %) та Ясельда (6,80 %); 

– високого вмісту окремих форм токоферолів: α- токола – Мальвіна 

(27,1 %), УИР-021752 (18,4 %), Bravalla (18,3 %), Navico(18,0 %), Fiskebi-840-

5-3 (16,1 %), 140-08 (17,7 %), Рось (17,4 %), 123-08 (17,4 %), Романтика 

(17,1 %), Мрія (16,4 %); β- токола – Мальвіна (4,5 %), Романтика (4,1 %), 

Fiskebi-ІІІ (2,6 %), Navico(2,6 %), УИР-021752 (2,4 %) %); γ- токола – IR-2259 

(73,2 %), Aldana (71,2 %), Скеля (69,7 %), EBS-709 (68,3 %), Горизонт 

(68,2 %), IR-2258 (68,0 %), 123-08 (67,8 %), СН-54-11 (67,8 %), Фея (67,6 %), 
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140-08 (67,5 %); δ- токола – Fiskebi-840-5-3 (26,4 %) та F-35R-W (24,6 %) %), 

IR-2258 (24,1 %), Східна (23,5 %), INRA-654-12-12 (23,3 %), Ракиця (22,8 %), 

Halton (22,2 %), Верас (20,8 %); 

– високої антиоксидантної активності насіння: Вікторина (61,5 % або 

1,94 мг хлорогенової кислоти на 1 г насіння) та Слобода (59,7 % або 1,89 мг 

хлорогенової кислоти на 1 г насіння).  

Для створення стійких до збудників фузаріозу сортів використовувати 

зразки робочої колекції сої за індивідуальною стійкістю до фузаріозу. 

Для диференціації селекційного матеріалу сої при селекції на 

посухостійкість використовувати для порівняння зразки робочої колекції за 

стійкістю до посухи та спеки. У селекції сої на високу продуктивність та 

посухостійкість використовувати зразки генофонду рослин України: Галі, 

Соер 345, Припять, Сонячна.  

Агроформуванням різних форм власності рекомендовано:  

– збільшувати посівні площі під високоврожайними, стійкими до 

вилягання рослин, розтріскування бобів, осипання насіння, до шкідливих 

організмів, адаптованими до умов вирощування сортами сої, які не містять 

генетичних модифікацій, внесеними до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні: Мальвіна, Подяка, Естафета, Спритна, 

Байка, Кобза, Перлина, Криниця, Красуня, Мелодія, Писанка, Райдуга, 

Різдвяна, Слобода із середньою врожайністю 2,16–2,47 т/га. Сорти 

забезпечують збір білка на рівні 0,808–1,020 т/га, збір олії – 0,404–0,509 т/га, 

сумарний збір білка і олії – 1,124–1,529 т/га. Використання у переробній 

промисловості сортів сої з високою якістю насіння забезпечить додатковий 

прибуток за рахунок збільшення виходу білка та олії. 

Ключові слова: соя, селекція, врожайність, адаптивність, якість 

насіння, білок, олія, жирнокислотний склад олії, токофероли, антиоксидантна 

активність насіння, стійкість до фузаріозу, стійкість до посухи та спеки, 

фітосанітарний стан насіння, господарська довговічність насіння, кореляція.  
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ANNOTATION 

 

Riabukha S.S. Scientific Basics of Soybean Breeding for Adaptability, High 

Yield and Seed Quality. – Qualifying scientific paper, manuscript copyright. 

Thesis for the academic degree of Doctor of Agricultural Sciences in 

specialty 06.01.05 "Breeding and Seed Production" (201 – Agronomy). – Plant 

Production Institute of NAAS of Ukraine, Kharkiv, 2021. 

The thesis presents a theoretical generalization and a new solution to the 

pressing problem of developing scientific basics of soybean breeding for 

adaptability, high yield and seed quality by breeding-oriented analysis of 

fulfillment of the genetic yield potential, assessment of response of breeding 

material to changes in environmental conditions, establishment of peculiarities of 

current breeding material in terms of valuable economic characteristics, 

investigation of seed quality indicator patterns, improvement of breeding designs 

to create initial material based on the traits of yield, resistance to unfavorable 

environmental factors, variability of soybean seeds, depending on environmental 

factors, creation of high-yielding cultivars with top-quality seeds and augmented 

valuable economic characteristics, introduction of collection accessions, breeding 

lines and cultivars in breeding programs and in production, which of strategic and 

economically justified importance in the breeding science, in particular in soybean 

breeding, and for agricultural production. 

The topic urgency is due to the need to solve the problem of stabilizing the 

production and processing of soybean seeds by increasing the crop adaptability, 

yield and seed quality in the Forest-Steppe of Ukraine. 

The scientific novelty consists in solving the pressing scientific challenge of 

developing the scientific basics of soybean breeding for high yield, adaptability 

and seed quality through the integrated use of modern methodological approaches. 

It differs from previously known results by development and improvement of 

methods of breeding new varieties, systematization and formation of various initial 
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and breeding material with divers origin by systematic development of selection 

methods, establishment of differences of soybean breeding material in terms of 

response to changing environmental conditions, determination of valuable 

properties of the studied material in terms of adaptability and seed quality, 

selection of sources of these features. 

Regularities in the seed yield and quality formation have been established, 

on the basis of which the efficiency of the adapted to environmental conditions 

breeding material and soybean cultivars with high seed quality has 

been determined. 

For the first time, based on the hydrothermal mode effect on the variability 

of major quantitative and qualitative characteristics of plants and seeds of soybean 

breeding material, the basics of soybean breeding for yield, adaptability and seed 

quality were theoretically substantiated, and ways of its optimization were 

practically outlined. 

Regularities of interdependence between the yield and seed quality in 

soybean cultivars were theoretically substantiated and developed. Optimal 

parameters of a model cultivar were specified. Regularities in formation of the 

yield and seed quality indicators under changing agrometeorological conditions 

were established. Peculiarities of seeds of modern soybean cultivars under the 

influence of phytopathogens and hydrothermal environmental factors in the 

conditions of climatic changes were described. 

The genetic diversity of soybean was expanded via identifying breeding 

accessions and cultivars by individual traits and their combinations, building up 

working collections and selecting accessions from the gene pool of Ukrainian 

plants to increase the breeding efficiency of Fusarium-, drought- and heat-resistant 

soybean cultivars. 

Peculiarities of environmental plasticity of soybean breeding material were 

established. Peculiarities of creation and evaluation of initial material for yield, 

quality and resistance to unfavorable environmental factors were revealed. 
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Scientific stipulations on determining variability levels and relationships 

between major valuable economic characteristics as well as on selecting sources 

for breeding for yield, adaptability, seed quality and resistance to bio- and abiotic 

environmental factors in the forest-steppe of Ukraine were further developed. 

It was shown that the Forest-Steppe of Ukraine had the most favorable 

conditions for soybean cultivation. It was proven that the hydrothermal conditions 

in the area of Kharkiv breeding center were harsh, compared to other natural and 

climatic zones of Ukraine, for creating and testing of soybean breeding material 

(fulfillment of the soybean yield potential 41.3–95.6%), as evidenced by sharp 

fluctuations in the yield over the study years. In 2008–2018, the soybean yield 

ranged 0.50 t/ha and 0.51 t/ha (in unfavorable 2018 and 2010, respectively) to 2.59 

t/ha (in favorable 2016), with the average yield of 1.18 t/ha for the study period. 

The relative air humidity played a key role in the soybean seed yield 

(r = 0.723). The relative humidity effect on the yield grew during the yield 

formation (July–September) (r = 0.829) in comparison with the first vegetation 

period (April–June) (r = 0.687). 

It was found that in 2011–2017 the average soybean yield was 1.40 t/ha; the 

protein content in seeds was 34.84%; the oil content in seeds was 18.06%; and the 

total protein and oil content was 52.90%. The dynamics of protein (29.93–

38.20%), oil (16.83–19.18%) and their total amounts (46.76–57.38%) in soybean 

seeds was demonstrated, depending on the hydrothermal conditions of the year. 

The variations in the protein yield within 0.251–0.874 t/ha, in the oil yield within 

0.141–0.450 t/ha and in their total yield within 0.393–1.324 t/ha was determined. 

The dynamics of the protein content in seeds and the total protein + oil content 

coincide over the years and differ from the dynamics of the oil content in seeds. 

The conditions were contrasting in terms of favorability to the soybean seed 

yield and quality. 2016 was most favorable conditions for the soybean yield 

(2.57 t/ha) (year condition index Ij = 1.18). The minimum yield was recorded in 

2012 (0.85 t/ha, Ij = -0.55) and 2017 (0.84 t/ha, Ij = -0.56). The optimal conditions 
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for the protein and oil syntheses in soybean seeds were in 2014. The average 

protein content in the seeds was 38.2% (Ij = 3.36); the oil content – 19.2% 

(Ij = 1.13). The total amount of protein and oil content reached to 57.4% 

(Ij = 4.49). The most unfavorable conditions for the protein accumulation in seeds 

(29.9%, Ij = -4.91) and the protein + oil amount (49.0%, Ij = -3.88) were in 2013, 

and for the oil synthesis – in 2015 (16.8%, Ij = -1.22). 

It was found that early-ripening genotypes significantly faster accumulated 

protein (5.088 kg/day), oil (2.636 kg/day) and protein + oil (7.714 kg/day) in seeds 

compared with mid-early and mid-ripening accessions (4.550 kg/day of protein, 

2.363 kg/day of oil and 6.887 kg/day of protein + oil). 

The fatty acid composition (9 fatty acids) of soybean oil was determined, 

and five major components were identified in the following amounts: linoleic 

acid – 51.69%, oleic acid – 24.26%, palmitic acid – 11.15%, linolenic acid – 

7,71%, and stearic acid – 4.70%. It was proven that the reaction norms of soybean 

genotypes for contents of individual fatty acids to the year conditions were 

independent of the genetically determined fatty acid composition of oil. Soybean 

cultivars with various contents of individual fatty acids were distinguished. 

Linoleic acid dominated in soybean oil during seed formation. The accumulation 

of palmitic, stearic, oleic, and linolenic fatty acids were described. The intra-

cultivar variability in the fatty acid composition of soybean oil in different 

breeding families was evaluated: palmitate (0.8–3.6%), stearate (0.9–1.5%), oleate 

(2.7–3.0%), linoleate (2.5–4.8%), and linoleate (1.0–2.0%). 

Of tocopherol isomers, isomers with the highest antioxidant activity 

dominated: γ- (65.0%) and δ-tocol (19.5%), with the α-tocol and β-tocol contents 

of 13.6% and 1.8%, respectively. The ecological response of soybean cultivars to 

growing conditions was discovered cause no changes in the tocopherol contents, 

regardless of the genetically determined levels of tocopherols. It was found that the 

tocopherol amounts in cultivars with high genetically determined levels generally 

were not stable over the years, but cultivars with narrow norms of reaction to 
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growing conditions contained lower amounts of tocopherols. Cultivars with high 

contents of individual tocopherols were distinguished. 

The antioxidant activity in soybean seeds was found to range 47.5% to 

61.5%, with an average of 53.8%. The thermal factors (average air temperature and 

the sum of effective temperatures had the greatest effects (r = 0.754 and r = 0.705, 

respectively )on the antioxidant activity in seeds. Sources of high antioxidant 

activity in seeds (59.7–61.5%, or 1.89–1.94 mg of chlorogenic acid per 1 g of 

seeds) have been distinguished: cultivars Victoryna and Sloboda. 

The genetic diversity of soybeans has been expanded via selecting breeding 

accessions and cultivars varieties by individual traits and their combinations. 

Working collections have been built up. Accessions from the gene pool of Ukrainian 

plants have been selected to increase the breeding efficiency of soybean Fusarium-, 

drought- and heat-resistant cultivars. The working collection of soybeans by 

individual resistance to Fusarium wilt has wide expression ranges of economic and 

biological characteristics: the growing period length is 93–147 days; the plant 

height – 55–124 cm; the 1000-seed weight – 97–189 g; the yield – 134–513 g/m
2
.  

The drought intensity D in the dry year of 2018 compared to the favorable 

year of 2016 was determined – 0.86. Reduction in the average yield was 2.21 t/ha, 

or 86%; reduction in the minimum yield – 1.88 t/ha, or 89.5%; reduction in the 

maximum yield – 2.33 t/ha, or 80.4%. Screening of soybean breeding material for 

yield in years with various humidification significantly differentiated the 

genotypes by several indices. The drought susceptibility index (DSI) ranged 0.87 

to 1.09; the drought tolerance index (DTI) was 1.61–2.41 t/ha; the average yield 

index (AYI) was 0.81–1.21 t/ha; the yield stability index (YSI) – 0.12–0.30; the 

yield index (YI) – 64.6–143.3%; the stress tolerance index (STI) – 1.5–7.6; and the 

geometric mean (or proportional average) yield (GM) – 0.92–1.38 t/ha. A working 

collection of soybeans by drought- and heat-tolerance has been built up, namely: 

accessions with very low (21 accessions), low (30 accessions), medium (25 

accessions), high (three accessions) and very high (one accession) resistance. The 
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collection accessions significantly vary in the expression of the economic and 

biological characteristics: drought resistance is 51–136%; the growing period 

length – 83–123 days; the plant height – 45.6–85.6 cm; the 1000-seed weight – 

108.8–188.9 g; the performance –3.28–7.91 g/plant. Samples of soybeans (Hali, 

Soier 345, Prypiat, Soniachna), which combine high drought resistance with a 

complex of traits of economic importance, were isolated. 

The laboratory seed germination variability was assessed, depending on 

cultivation conditions. There was a very strong negative correlation between the 

germinability and average air temperature (r = -0.909) and between the 

germinability and the sum of effective temperatures (r = -0.963) during the 

growing period. There was a significant correlation between the percentage of 

healthy seeds of the tested accessions and the laboratory germinability of seeds 

(r = 0.720). We detected Fusarium-infected seeds among the germinable ones. 

Fusarium and bacteria decreased the seed germinability. Fusarium root rot was 

observed more often than Fusarium infection of cotyledons. Peculiarities of 

Fusarium manifestation on seeds of different soybean cultivars harvested in 

different years have been revealed. There were strong positive correlations 

between Fusarium and bacterial infections of seeds and the relative air humidity 

(r = 0.760) and between Fusarium and bacterial infections and the precipitation 

amount (r = 0.729). There was also a moderate correlation between Fusarium and 

bacterial infections of seeds and the average air temperature (r = 0.675). 

The economic longevity of soybean seeds was demonstrated to depend on 

their initial germinability. After three- or four-year storage, depending on the 

cultivar, the germination energy of seeds almost coincided with the laboratory 

germinability, and then there was a more rapid decrease in the germination energy 

compared to the germinability. 

The following soybean cultivars were created and included in the State 

Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine: Podiaka, Malvina, 

Sprytna, Estafeta, Baika, Kobza, Perlyna, Krynytsia, Krasunia, Melodiia, Pysanka, 
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Raiduha, Rizdviana, and Sloboda, which gave average yields of 2.16–2.47 t/ha. The 

cultivars ensured the protein yield of 0.808–1.020 t/ha, oil yield of 0.404–0.509 t/ha, 

total protein and oil yield of 1.124–1.529 t/ha. The average yield of soybean 

cultivars in the Forest-Steppe amounted to 2.22 t/ha, in the Steppe – to 1.86 t/ha, in 

the Woodlands – to 2.01 t/ha, with the average yield in the test sites of 2.03 t/ha. The 

protein yield in the Forest-Steppe (0.896 t/ha) significantly exceeded that in the 

Steppe (0.741 t/ha). The total protein and oil yield in the test sites differed 

significantly and was highest in the Forest-Steppe (1,349 t/ha) due to higher yields. 

The new cultivars were superior to check cultivars in terms of yield capacity (+0.10–

0.41 t/ha), providing and additional income of 1700–6970 UAH/ha. 

A model of a modern soybean cultivar with optimal phenological, 

morphological, yield, immunological, biochemical, and adaptive parameters, 

which are able to meet the current requirements of the soybean production 

industry, has been proposed. 

The following cultivars and breeding lines are recommended to use in 

soybean breeding – sources of the following traits of importance: 

– high yield and high protein content in seeds: KSV 68-13 (selected from 

Romantyka) and KSV 95-13 (Romantyka, 80 Gy irradiation) as sources of high 

yield and high protein content in seeds; 

– high protein content in seeds: Podiaka (41.4%), Malvina (40.0%), KSV 

19-17 (Kharkivska 35 / Fiskeby) (40.4%), Sprytna (39.6%), KSV 18-17 

(Kharkivska 35 / Fiskeby) (38.8%), Krynytsia (38.2%) as sources of high protein 

content in seeds; 

– high oil content in the seeds: KSV 26-17 (Vityaz 50 / Kharkivska 

Skorostyhla) (18.6%), KSV 23-17 (3836 / 76-130 selected) (18.6%), KSV 31-17 

Kharkivska 54 / Viktoriia) (18.5%), Sprytna (18.5%), KSV 59-17 (selected from 

line 31) (18.4%), KSV 57-17 (selected from Kharkivska 70) (18.4%), KSV 37-17 

(Uspikh / Mriia) (18.4%), KSV 56-17 (selected from Kharkivska 70) (18.4%), 
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KSV 50-17 (selectedn from PastеterSchwarus) (18.3%), KSV 46-17 

(Vuzkolysta / mutant 82-205) (18.3%) as sources of high oil content in seeds; 

– high contents of certain fatty acids: Yuvileina (12.10%), Sprynt (11.98%), 

Vityaz 50 (11.87%), and KharkivskaZernokormova (11.66%) as sources of 

palmitic acid; Avrora (5.17%), Soier 34-91 (5.17%), Vityaz 50 (5.07%) and Ultra 

(5.05%) as sources of stearic acid; Znakhidka (27.11%), Ustia (26.92%), Zolotysta 

(26.07%) and Ultra (25.98%) as sources of oleic acid; Skelia (54.67%) and Feia 

(54.03%) as sources of linoleic acid; Mriia (8.73%) and Horizont (8.51%) as 

sources of linolenic acid.Vityaz 50 (6.60%) and Yaselda (6.80%) have a low 

content of linolenic. 

– high contents of tocopherols: Malvina (27.1%), UIR-021752 (18.4%), 

Bravalla (18.3%), Navico (18.0%), Fiskebi-840 -5-3 (16.1%), 140-08 (17.7%), Ros 

(17.4%), 123-08 (17.4%), Romantyka (17.1%), and Mriia (16 , 4%) of α-tocol; 

Malvina (4.5%), Romantyka (4.1%), Fiskebi-III (2.6%), Navico (2.6%), and UIR-

021752 (2.4%)%) of β-tocol; IR-2259 (73.2%), Aldana (71.2%), Skelia (69.7%), 

EBS-709 (68.3%), Horizont (68.2%), IR-2258 (68.0%), 123-08 (67.8%), SN-54-11 

(67.8%), Feia (67.6%), 140-08 (67.5%) of γ-tocol; Fiskebi-840-5-3 (26.4%), F-

35R-W (24.6%)%), IR-2258 (24.1%), Skhidna (23.5%), INRA-654-12-12 

(23.3%), Rakytsia (22.8%), Halton (22.2%), and Veras (20.8%) of δ-tocol;  

– high antioxidant activity of seeds: Viktoryna (61.5% or 1.94 mg of 

chlorogenic acid per 1 g of seeds) and Sloboda (59.7% or 1.89 mg of chlorogenic 

acid per 1 g of seeds) as sources of high antioxidant activity in seeds. 

To create cultivars with resistance to Fusarium pathogens, it is advisable use 

accessions from the working collection of soybeans by individual resistance to 

Fusarium wilt. 

To differentiate breeding material of soybeans in breeding for drought 

resistance, it is advisable to use accessions from the working collection by 

drought- and heat-resistance for comparison. In soybean breeding for high 
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performance and drought resistance, it is advisable to use the following accessions 

of the plant genes of Ukraine: Hali, Soier 345, Prypiat, Soniachna. 

Farms of different forms of ownership should: 

– increase sown areas under high-yielding, plant lodging resistant, pod 

shattering resistant, seed shedding resistant, resistant to harmful organisms, and 

adapted to soybean growing conditions cultivars without genetic modifications that 

are included in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in 

Ukraine: Malvina, Podiaka, Estafeta, Sprytna, Baika, Kobza, Perlyna, Krynytsia, 

Krasunia, Melodiia, Pysanka, Raiduha, Rizdviana, and Sloboda with an average 

yield of 2.16–2.47 t/ha. These cultivars ensure the protein yield of 0.808–1.020 

t/ha, the oil yield of 0.404–0.509 t/ha, and the total protein and oil yield of 1.124–

1.529 t/ha. The use of soybean cultivars with high seed quality in the processing 

industry will provide additional income to increased yields of protein and oil. 

Keywords: soybean, breeding, yield, adaptability, seed quality, protein, oil, 

fatty acid composition of oil, tocopherols, antioxidant activity in seeds, resistance 

to Fusarium wilt, resistance to drought and heat, phytosanitary condition of seeds, 

economic longevity of seeds, correlation. 
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аналіз експериментальних даних, написання статті). 

 

Публікації, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

Тези та матеріали конференцій 

38. Матушкин В.А., Мошкова Е.Н., Чернышенко П.В., Рябуха С.С. 

Создание скороспелых высокопродуктивных сортов сои в северо–восточной 

Лесостепи Украины. Современные проблемы селекции и технологии 

возделывания сои: сб. статей 2-й междунар. конф. по сое, 9–10 сентября 

2008 г. Краснодар, 2008. С. 166–170. (30 % авторства, аналіз 

експериментальних даних, написання статті). 

39. Тимчук С.М., Кобизєва Л.Н., Поздняков В.В., Супрун О.Г., 

Матушкін В.О., Рябуха С.С., Мошкова О.М. Генетичне різноманіття сортів 

сої за жирнокислотним складом олії. Химия и технология жиров: тез. докл. 

междунар. научно-технич. конф., 29 сентября–3 октября 2008 г. Алушта, 

2008. С. 18–19. (20 % авторства, аналіз експериментальних даних, 

написання тез). 

40. Рабуха С.С., Чарнышенка П.Ў., Машкова Е.М. Селекцыя соі ў 

Інстытуце раслінаводства імя В.Я. Юр‟ева УААН. Молодежь и инновации–
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2009: матер. междунар. научно-практич. конф. мол. ученых посвящ. 170-

летию образования УО БГСХА, 3–5 июня 2009 г. Горки, 2009. С. 190–192. 

(білоруською мовою). (50 % авторства, проведення досліджень, аналіз 

експериментальних даних, написання матеріалів). 

41. Рябуха С.С. Селекція сої в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва 

УААН. Стан та перспективи розвитку рослинницької галузі в умовах змін 

клімату: зб. тез ІV Міжнар. науково-практ. конф. мол. вчених, 1–3 липня 

2009 р. Харків, 2009. С. 61–62.  

42. Рябуха С.С., Мошкова Е.Н., Чернышенко П.В., Тымчук С.М. 

Современные проблемы селекции сои в восточной Лесостепи Украины. Роль 

генетических ресурсов и селекционных достижений в обеспечении 

динамичного развития сельскохозяйственного производства: научн. сборн. 

матер. междунар. научно-практич. конф., 8–9 июля 2009 г. Орел, Шатилово, 

2009. С. 277–282. (50 % авторства, проведення досліджень, аналіз 

експериментальних даних, написання матеріалів). 

43. Рабуха С.С., Сокал Т.В. Фітасанітарны стан насення соі ва ўсходнім 

Лесастэпе Украіны. Актуальные проблемы в защите растений: матер. 

междунар. научно-практ. конф., посвящ. 65-летию кафедры защиты 

растений, 23–25 июня 2010 г. Горки, 2010. С. 43–45. (білоруською мовою). 

(50 % авторства, планування і проведення досліджень, аналіз 

експериментальних даних, написання матеріалів). 

44. Рябуха С.С. Методы и результаты селекции сои в восточной 

Лесостепи Украины. Проблемы сельскохозяйственного производства на 

современном этапе: матер. XIV междунар. научно-практ. конф., 17–20 мая 

2010 г. Белгород, 2010. С. 39.  

45. Рябуха С.С., Мошкова Е.Н., Непочатова Н.И. Изменчивость 

жирнокислотного состава масла в созревающих семенах различных сортов 

сои. Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе: 

матер. XIV междунар. научно-практ. конф., 17–20 мая 2010 г. Белгород, 
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2010. С. 40. (60 % авторства, планування і проведення досліджень, аналіз 

експериментальних даних, написання матеріалів). 

46. Рябуха С.С., Чернышенко П.В., Непочатова Н.И. Актуальные 

проблемы селекции сои в восточной Лесостепи Украины. Инновационные 

направления исследований в селекции и технологии возделывания масличных 

культур: сб. матер. 6-й междунар. конф. молодых учѐных и специалистов, 

24–25 февраля 2011 г. Краснодар, 2011. С. 247–251. (60 % авторства, 

планування і  проведення досліджень, аналіз експериментальних даних, 

написання матеріалів). 

47. Рабуха С.С. Інавацыйныя распрацоўкі па сої ў Інстытуце 

раслінаводства імя В.Я. Юр‟ева НААН. Молодежь и инновации–2011: матер. 

междунар. научно-практ. конф. молод. ученых, 25–27 мая 2011 г. Горки, 

2011. С. 55–57. (білоруською мовою).  

48. Рябуха С.С., Сокол Т.В., Тесля Т.О. Посівні якості та 

фітосанітарний стан насіння сої. Біологічне різноманіття екосистем і 

сучасна стратегія захисту рослин: матер. міжнар. науково-практ. конф. до 

90-річчя з дня народження Літвінова Б.М., 29–30 вересня 2011 р. Харків, 

2011. С. 99–102. (60 % авторства, планування і проведення досліджень, 

аналіз експериментальних даних, написання матеріалів). 

49. Рабуха С.С., Чарнышэнка П.Ў., Серікава Л.Р. Вынікі даследаванняў 

па селекцыі соі ў усходняй частцы Лесастэпу Украіны. Земледелие, 

растениеводство, селекция: настоящее и будущее: матер. междунар. 

научно-практ. конфер., 15–16 ноября 2012 г. Жодино, 2012. С. 165–167. 

(білоруською мовою). (60 % авторства, планування і проведення 

досліджень, аналіз експериментальних даних, написання матеріалів). 

50. Рябуха С.С. Методы и результаты селекции сои в восточной части 

Лесостепи Украины. Докучаевское наследие: итоги и перспективы развития 

научного земледелия в России: сб. научн. докл. междунар. научно-практ. 

конф., 26–27 июня 2012 г. Каменная Степь, 2013. С. 147–150. 
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51. Чернышенко П.В., Рябуха С.С., Посылаева О.А. Новые сорта сои 

селекции Института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН и их 

хозяйственно-биологические особенности. Молодежь и инновации–2013: 

матер. междунар. научно-практ. конф. молодых учѐных, 29–31 мая 2013 г. 

Горки, 2013. С. 104–106. (60 % авторства, планування і проведення 

досліджень, аналіз експериментальних даних, написання матеріалів). 

52. Рябуха С.С., Чернышенко П.В., Посылаева О.А. Результаты 

исследований по селекции и семеноводству сои в Лесостепи Украины. 

Селекція та генетика бобових культур: сучасні аспекти та перспективи: 

тези міжнар. наук. конф., 23–26 червня 2014 р. Одеса, 2014. С. 77–79. (60 % 

авторства, планування і проведення досліджень, аналіз експериментальних 

даних, написання тез). 

53. Рябуха С.С., Чернишенко П.В., Посилаєва О.А., Сокол Т.В. 

Використання генофонду сої культурної Glycine max (L.) Merr. в селекції. 

Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя 

людей: тези міжнар. наук. конф. присв. 25-річчю Національного генбанку 

України, 4–7 липня 2016 р. Київ, 2016. С. 145–146. (60 % авторства, 

планування і проведення досліджень, аналіз експериментальних даних, 

написання тез). 

54. Чернишенко П.В., Посилаєва О.О., Рябуха С.С. Характеристика 

сортів сої за екологічною пластичністю урожаю. Інноваційні напрями 

розвитку галузі рослинництва: матер. міжнар. науково-практ. конф. 

молодих вчених, 7–8 липня 2016 р. Харків, 2016. С. 81–84. (40 % авторства, 

планування і проведення досліджень, аналіз експериментальних даних, 

написання матеріалів). 

55. Рябуха С.С., Святченко С.І. Залежність збору білка та олії у сої від 

відносної вологості повітря та температури повітря. Підвищення 

ефективності селекції та рослинництва у сучасних умовах: зб. тез міжнар. 

наук. конф., присвяч. пам’яті і науковій спадщині видатного вченого Василя 
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Яковича Юр’єва, 3–5 липня 2019 р. Харків, 2019. С. 275–276. (60 % 

авторства, планування і проведення досліджень, аналіз експериментальних 

даних, написання тез). 

 

Патенти на корисну модель 

56. Патент на корисну модель № 93263 Спосіб визначення 

термостійкості зразків сої. В.В. Кириченко, Л.Н. Кобизєва, О.О. Посилаєва, 

С.С. Рябуха, І.В. Токар; Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва НААН. 

201403807; заявл.: 11.04.14; опубл.: 25.09.14. Бюл. № 18. (20 % авторства, 

патентний пошук, аналіз експериментальних даних, підготовка матеріалів). 

 

Каталоги 

57. Кириченко В.В., Тимчук В.М., Вакуленко Я.І., Гуменюк А.Д., 

Єльніков М.І., Рябчун В.К., Тимчук С.М., Єгоров Д.К., Голік О.В., 

Щипак Г.В., Безуглий І.М., Чупіков М.М., Горбачова С.М., Васько Н.І., 

Рябуха С.С. Каталог нових сортів і гібридів польових культур селекції 

Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва УААН. Харків, 2009. 83 с. 

(5 % авторства, досліджено, проаналізовано, описано). 

58. Кириченко В.В., Тимчук В.М., Петренкова В.П., Звягін А.Ф., 

Рябчун В.К., Єгоров Д.К., Голік О.В., Щипак Г.В., Безуглий І.М., 

Горбачова С.М., Васько Н.І., Рябуха С.С., Коломацька В.П., Чернобай Л.М., 

Вакуленко Я.І., Лісничий В.А., Гребенюк І.В., Садовой О.О., Матвієць В.Г. 

Каталог сортів і гібридів польових культур. Харків, 2011. 52 с. (5 % авторства, 

досліджено, проаналізовано, описано). 

59. Попов С.И., Буряк Ю.И., Кобызева Л.Н., Кириченко В.В., 

Тымчук В.М., Петренкова В.П., Звягин А.Ф., Рябчун В.К., Тымчук С.М., 

Егоров Д.К., Голик О.В., Щипак Г.В., Безуглый И.Н., Горбачева С.Н., 

Васько Н.И., Рябуха С.С., Коломацкая В.П., Чернобай Л.Н., Матвиец В.Г. 
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Каталог сортов и гибридов полевых культур. Харьков, 2012. 55 с. 

(5 % авторства, досліджено, проаналізовано, описано). 

60. Попов С.І., Кобизєва Л.Н., Звягін А.Ф., Рябчун В.К., Єгоров Д.К., 

Голік О.В., Щипак Г.В., Васько Н.І., Безуглий І.М., Сивенко В.І., 

Кириченко В.В., Рябуха С.С., Горбачова С.М., Чорнобай Л.М., Тимчук В.М., 

Бондаренко Є.С., Орлов В.В., Матвієць В.Г. Каталог сортів і гібридів 

польових культур. Від традицій до інновацій. Харків, 2013. 159 с. 

(5 % авторства, досліджено, проаналізовано, описано). 

61. Кириченко В.В., Попов С.І., Кобизєва Л.Н., Бондаренко Є.С., 

Леонов О.Ю., Рябчун В.К., Єгоров Д.К., Щипак Г.В., Голік О.В., 

Наумов О.Г., Безуглий І.М., Рябуха С.С., Чернобай Л.М., Сивенко В.І., 

Горбачова С.М., Тимчук В.М. Каталог сортів і гібридів польових культур. 

Харків, 2016. 72 с. (5 % авторства, досліджено, проаналізовано, описано). 

62. Кириченко В.В., Кобизєва Л.Н., Попов С.І., Кобизєва Л.Н., 

Бондаренко Є.С., Леонов О.Ю., Рябчун В.К., Єгоров Д.К., Щипак Г.В., 

Голік О.В., Наумов О.Г., Безуглий І.М., Рябуха С.С., Чернобай Л.М., 

Сивенко В.І., Горбачова С.М., Тимчук В.М. Каталог сортів і гібридів 

польових культур Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр„єва НААН. Харків, 

2018. 77 с. (5 % авторства, досліджено, проаналізовано, описано). 

 

Публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації 

Свідоцтва про авторство на сорти рослин 

63. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 110486. Подяка. Соя 

культурна Glycine max (L.) Merrill. Автори: Матушкін В.О., Мошкова О.М., 

Чернишенко П.В., Рябуха С.С., Кобизєва Л.Н., Тимчук С.М., Сокол Т.М. 

(5 % авторства). 

64. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 110487. Мальвіна. Соя 

культурна Glycine max (L.) Merrill. Автори: Матушкін В.О., Мошкова О.М., 
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Чернишенко П.В., Рябуха С.С., Кобизєва Л.Н., Тимчук С.М., Сокол Т.В. 

(5 % авторства). 

65. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 130422. Естафета. Соя 

культурна Glycine max (L.) Merrill. Автори: Матушкін В.О., Мошкова О.М., 

Рябуха С.С., Тимчук С.М., Чернишенко П.В. (15 % авторства). 

66. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 130423. Спритна. Соя 

культурна Glycine max (L.) Merrill. Автори: Кобизєва Л.Н., Матушкін В.О., 

Мошкова О.М., Рябуха С.С., Чернишенко П.В. (15 % авторства). 

67. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 140868. Байка. Соя 

культурна Glycine max (L.) Merrill. Автори: Кобизєва Л.Н., Матушкін В.О., 

Мошкова О.М., Рябуха С.С., Сокол Т.В., Тимчук С.М., Чернишенко П.В. 

(25 % авторства). 

68. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 150259. Кобза. Соя 

культурна Glycine max (L.) Merrill. Автори: Рябуха С.С., Мошкова О.М., 

Чернишенко П.В., Матушкін В.О., Тимчук С.М., Кобизєва Л.Н., Сокол Т.В. 

(25 % авторства). 

69. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 160508. Перлина. Соя 

культурна Glycine max (L.) Merrill. Автори: Рябуха С.С., Чернишенко П.В., 

Сєрікова Л.Г., Тимчук С.М., Шелякін В.О., Сокол Т.В. (40 % авторства). 

70. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 170862. Криниця. Соя 

культурна Glycine max (L.) Merrill. Автори: Рябуха С.С., Мошкова О.М., 

Чернишенко П.В., Матушкін В.О., Тимчук С.М., Кобизєва Л.Н., Сокол Т.В. 

(25 % авторства). 

71. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 170864. Писанка. Соя 

культурна Glycine max (L.) Merrill. Автори: Рябуха С.С., Чернишенко П.В., 

Мошкова О.М., Тимчук С.М., Кобизєва Л.Н., Сокол Т.В., Шелякін В.О. 

(40 % авторства). 
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72. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 170868. Мелодія. Соя 

культурна Glycine max (L.) Merrill. Автори: Рябуха С.С., Чернишенко П.В., 

Сєрікова Л.Г., Тимчук С.М., Сокол Т.В., Шелякін В.О. (40 % авторства). 

73. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 170869. Райдуга. Соя 

культурна Glycine max (L.) Merrill. Автори: Рябуха С.С., Чернишенко П.В., 

Сєрікова Л.Г., Тимчук С.М., Тертишний О.В., Сокол Т.В., Шелякін В.О. 

(40 % авторства). 

74. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 170872. Красуня. Соя 

культурна Glycine max (L.) Merrill. Автори: Рябуха С.С., Чернишенко П.В., 

Сєрікова Л.Г., Посилаєва О.О., Сокол Т.В., Шелякін В.О. (35 % авторства). 

75. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 170972. Різдвяна. Соя 

культурна Glycine max (L.) Merrill. Автори: Рябуха С.С., Чернишенко П.В., 

Сєрікова Л.Г., Посилаєва О.О., Сокол Т.В., Тертишний О.В. 

(35 % авторства). 

76. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 190731. Слобода. Соя 

культурна Glycine max (L.) Merrill. Автори: Рябуха С.С., Чернишенко П.В., 

Сєрікова Л.Г., Сокол Т. В., Шелякін В.О. (40 % авторства). 
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ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ……………………. 37 

ВСТУП……………………………………………………………………….. 38 

РОЗДІЛ 1  СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ СЕЛЕКЦІЇ СОЇ НА 
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ВСТУП 

 

Ріст народонаселення Землі і невідкладна необхідність забезпечення 

його продуктами харчування вимагає випереджаючого росту виробництва 

продовольчих ресурсів, поповнення яких значною мірою забезпечується за 

рахунок сої, котра являє собою основу світової піраміди рослинного білка і 

олії, важливу складову продовольства [73, 330], забезпечуючи близько 20 % 

світових білкових ресурсів [21–23]. За розрахунками академіка А.О. Бабича 

виробленої в 2006 р. у світі кількості соєвого насіння (236 млн. т) вистачило б для 

харчування протягом року 2,5 млрд. людей, або 38 % населення планети [22].  

Виробництво сої в Україні пройшло шлях від становлення і адаптації 

до місцевих умов з кінця 90-х років ХХ століття до чіткої тенденції 

збільшення посівних площ та врожайності у XXI столітті. У світовому 

рейтингу виробників сої Україна посідає перше місце в Європі та восьме–

десяте у світі. Завдяки становленню переробки сої в Україні з початку 

ХХІ століття стрімко формується галузевий соєвий комплекс, який має 

великі перспективи і наслідки для економіки сільського господарства та 

держави в цілому [447].  

Прогнозується збільшення посівних площ сої, як стратегічної для 

українського землеробства культури, до 4 млн. га і зростання виробництва 

насіння до 8–10 млн. т, що забезпечить також надходження понад 450–

600 тис. т біологічного азоту. У середньостроковій перспективі (до 2030 р.) 

прогнозується збільшення виробництва соєвого насіння до 7,5–8,0 млн. т [320]. 

Однак недостатня адаптивність сучасного сортименту сої в умовах змін 

клімату негативно позначається на насіннєвій продуктивності, викликає різкі 

коливання врожайності за роками і не дозволяє повністю реалізувати 

генетичний потенціал сортів [23, 441]. 

Потенціал урожайності сої у виробництві використовується не повною 

мірою, хоча потенційні можливості культури далеко не вичерпані. Для 

підвищення врожайності сої необхідним є вдосконалення процесу селекції на 
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основі підвищення врожайності, адаптивності та якості насіння у 

селекційного матеріалу та створюваних нових сортів культури. Особливої 

актуальності ці питання набувають в умовах глобальних та локальних змін 

клімату. Для подальшого успішного нарощування виробництва сої 

актуальним питанням є не тільки економічно доцільний рівень урожайності, 

але й максимізація потенційних можливостей культури при найбільш 

повному використанні ґрунтово-кліматичних ресурсів зони вирощування. 

Стабільність реалізації потенційної врожайності сої у виробництві 

визначається рівнем адаптивності культури в динамічних умовах довкілля. 

Особливо ця проблема загострюється у зв‟язку з підвищенням в останні роки 

частоти прояву стресових біо- та абіотичних факторів середовища. 

Визначальною складовою прогресу у створенні 

конкурентоспроможних сортів сої є ефективність селекційного процесу, що 

вимагає вирішення ряду наукових питань, пов‟язаних із особливостями 

прояву адаптивності, формування врожайності та якості насіння і розробкою 

системи оцінок селекційного матеріалу і його добору. 

Вирішення проблеми підвищення адаптивності, врожайності та якості 

насіння сортів сої потребує теоретичного обґрунтування та розробки нових 

наукових підходів для вдосконалення селекційного процесу.  

Актуальність теми. Вирішення проблеми достатнього виробництва 

повноцінного рослинного білка для суттєвого підвищення якості життя 

людини та продуктивності тваринництва можливе за рахунок постійного 

росту виробництва продовольчих ресурсів, зокрема білково-олійної 

сировини, основним джерелом яких є соя – одна з провідних культур 

світового землеробства.  

Однак, недостатня адаптивність сучасного сортименту сої в 

нестабільних агрометеорологічних умовах в окремих регіонах викликає різкі 

коливання врожайності та якості насіння за роками і не дозволяє повністю 

реалізувати генетичний потенціал сортів. 
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Для стабільного прогресу галузі виробництва та переробки сої 

необхідною умовою є створення та впровадження нових 

високопродуктивних сортів, адаптованих до конкретних умов вирощування, 

з високою якістю насіння, створених на основі виявлених нових 

закономірностей формування врожайності, адаптивності та якості насіння у 

мінливих умовах довкілля.  

Визначальною складовою прогресу у створенні 

конкурентоспроможних сортів сої є ефективність селекційного процесу, що 

вимагає вирішення ряду наукових питань, пов‟язаних із розробкою системи 

оцінок селекційного матеріалу і його добору. 

Розширення і поглиблення селекційної роботи із соєю дозволить 

вирішити наукову проблему з установлення оптимальних параметрів ознак 

урожайності, адаптивності та якості насіння сої і створення сортів із 

комплексом цінних ознак в умовах східної частини Лісостепу України. 

Упровадження у виробництво нових високоврожайних сортів сої з 

підвищеною адаптивністю до несприятливих чинників довкілля та високою 

якістю насіння дозволить стабілізувати виробництво сої і забезпечити 

переробний комплекс високоякісною сировиною. 

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

Дослідження за темою дисертації проведені на експериментальній базі 

Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва НААН України впродовж 2008–

2018 рр. відповідно до завдань: у 2008–2010 рр. 10.01.01-140 „Вивчити 

закономірності формування та успадкування основних господарсько-цінних 

ознак сої, створити нові сорти з потенційною урожайністю 3,5–3,7 т/га з 

тривалістю вегетаційного періоду 100–110 днів, підвищеним адаптивним 

потенціалом” (номер державної реєстрації 0107U003460) НТП НААН 10 

„Зернові культури”, підпрограма 1 “Розробити методи створення та створити 

сорти зернових і зернобобових культур з підвищеною якістю урожаю, методи 

прискореного їх розмноження”; у 2011–2013 рр. 14.01.03.10.П „Розробити та 

обґрунтувати методичні підходи підвищення результативності селекції 
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скоростиглих високопродуктивних сортів сої” (номер державної реєстрації 

0111U003408) ПНД НААН „Кормові ресурси”, підпрограма 1 „Ефективні 

методи селекції, створення високопродуктивних сортів і гібридів та 

вдосконалення технологій вирощування насіння кормових культур; у 2014–

2015 рр. 14.01.03.26.П „Оптимізувати селекційний процес для створення 

адаптованих до несприятливих умов довкілля сортів сої” (номер державної 

реєстрації 0114U003124) ПНД НААН 14 „Кормові ресурси”. Нові основи 

селекційно-технологічного забезпечення виробництва кормів”, підпрограма 1 

„Ефективні методи селекції, створення високопродуктивних сортів і гібридів 

та вдосконалення технологій вирощування насіння кормових культур”; у 

2016–2018 рр. 22.01.04.07.Ф „Мобілізація генетичного потенціалу сої для 

використання в селекції” (номер державної реєстрації 0116U001063) ПНД 

НААН 22 „Корми і кормовий білок”. Наукові основи виробництва, заготівлі 

та використання кормів для одержання конкурентоспроможної продукції 

тваринництва, підпрограма 1 „Розробити сучасні методи селекції кормових 

культур і сої, створити високопродуктивні адаптовані сорти, удосконалити 

зональні системи ведення насінництва”.  

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є теоретичне 

обґрунтування та вирішення ключових наукових проблем селекції сої, 

пов‟язаних зі створенням нового високоврожайного вихідного матеріалу із 

високою адаптивністю та якістю насіння, стійкого до несприятливих біо- та 

абіотичних чинників довкілля та практична реалізація наукових підходів у 

створенні нових сортів в умовах східної частини Лісостепу України. 

Для досягнення зазначеної мети було поставлено наступні завдання:  

– визначити особливості реалізації потенціалу врожайності сучасних 

сортів сої у різних ґрунтово-кліматичних зонах; 

– установити закономірності впливу гідротермічного режиму довкілля 

на показники врожайності, адаптивності та якості насіння селекційного 

матеріалу і сортів сої в умовах східної частини Лісостепу України, визначити 

мінливість ознак під упливом чинників середовища; 
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– визначити особливості сучасного селекційного матеріалу сої за 

комплексом цінних господарських ознак та їх внеском у формування 

врожайності, адаптивності та якості насіння сортів; 

– дослідити закономірності формування якісних показників насіння сої 

для створення сортів культури із поліпшеною якістю сировини; 

– розробити та вдосконалити методичні підходи до створення 

вихідного матеріалу за ознаками врожайності та стійкості до несприятливих 

чинників довкілля; 

– визначити особливості насіннєвого матеріалу сої під упливом 

чинників довкілля, фітопатогенів та у процесі зберігання; 

– обґрунтувати та визначити параметри для створення моделі 

високоврожайного сорту сої з високим рівнем стійкості до несприятливих 

чинників довкілля та з високою якістю насіння; 

– створити високоврожайні сорти сої різних груп стиглості з високою 

якістю насіння та встановити параметри прояву цінних господарських ознак; 

– визначити економічну ефективність упровадження нових сортів сої. 

Об’єкт дослідження: особливості селекції сортів сої з високими 

показниками врожайності, адаптивності та якості продукції; закономірності 

формування показників високої врожайності, адаптивності та якості насіння 

шляхом установлення особливостей та вдосконалення методів кількісної 

оцінки впливу гідротермічного режиму на мінливість основних 

господарських ознак у селекційного матеріалу та сортів сої. 

Предмет дослідження: розробка наукових основ селекції сої на високу 

врожайність, адаптивність та якість насіння, стійкість до біо- та абіотичних 

чинників довкілля. 

Методи дослідження. Загальнонаукові: аналіз і синтез, індукція і 

дедукція, системний аналіз. Спеціальні: польові – для визначення рівня 

прояву господарських ознак під упливом умов вирощування, стійкості до біо- 

та абіотичних чинників довкілля; вимірювально-ваговий – для визначення 

врожайності, продуктивності; лабораторні – для визначення фітосанітарного 
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стану та посівних якостей насіннєвого матеріалу, термостійкості зразків; 

біохімічні – для визначення вмісту білка, олії, ізомерного складу токоферолів 

у насінні, жирнокислотного складу олії, антиоксидантної активності насіння. 

Математико-статистичні: варіаційний, дисперсійний, кореляційний, 

регресійний, кластерний аналіз – для встановлення відповідності 

статистичних даних прийнятим у польових дослідженнях рівням 

достовірності, визначення мінливості та зв`язків між ознаками. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає у 

вирішенні актуальної наукової проблеми з розробки наукових основ селекції 

сої на високу врожайність, адаптивність та якість насіння шляхом 

комплексного використання сучасних методичних підходів. Відрізняється від 

раніше відомих результатів розробкою та вдосконаленням методів селекції 

нових сортів, систематизацією та формуванням різноманітного за 

походженням вихідного та селекційного матеріалу шляхом системної 

розробки методів добору, встановленням відмінностей селекційного 

матеріалу сої за реакцією на зміну умов середовища, визначенням цінних 

властивостей дослідженого матеріалу за ознаками врожайності, адаптивності 

та якості насіння, виділенням джерел цих властивостей. 

Установлено закономірності формування врожайності та якості насіння 

на основі чого визначено ефективність створеного адаптованого до умов 

довкілля селекційного матеріалу та сортів сої з високою якістю насіння.  

Уперше, на основі визначення закономірностей упливу гідротермічного 

режиму на мінливість основних кількісних та якісних ознак рослин і насіння 

селекційного матеріалу сої, теоретично обґрунтовано основи селекції сої на 

врожайність, адаптивність та якість насіння і практично визначено 

шляхи її оптимізації.  

Теоретично обґрунтовано та розроблено закономірності 

взаємозалежності ознак урожайності та якості насіння сортів сої та визначено 

оптимальні параметри значень моделі сорту. Установлено закономірності 

формування показників урожайності та якості насіння у мінливих 
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агрометеорологічних умовах. Виявлено особливості насіннєвого матеріалу 

сучасних сортів сої під упливом фітопатогенів та гідротермічних чинників 

середовища в умовах змін клімату. 

Розширено генетичне різноманіття сої шляхом виділення селекційних 

зразків та сортів за окремими ознаками та їх комплексом, формування 

робочих колекцій та добору зразків генофонду рослин України для 

підвищення ефективності селекції сортів сої стійких до збудників фузаріозу і 

посухи та спеки. 

Визначено особливості екологічної пластичності та стабільності 

селекційного матеріалу сої, оцінки та створення вихідного матеріалу за 

врожайністю, якістю та стійкістю до чинників довкілля. 

Набули подальшого розвитку наукові положення щодо встановлення 

рівня мінливості та взаємозв‟язків основних цінних господарських ознак, 

виділення джерел для селекції за ознаками врожайності, адаптивності, якості 

насіння та стійкості до біо- та абіотичних чинників довкілля у 

Лісостепу України.  

Практичне значення отриманих результатів. На основі 

встановлених закономірностей рівня прояву та мінливості ознак 

урожайності, адаптивності та якості насіння сортів та зразків сої 

вдосконалено схему селекції культури, забезпечено ефективність оцінки та 

виділення вихідного матеріалу для створення високоврожайних, 

адаптованих до несприятливих чинників довкілля сортів з високою 

якістю насіння.  

У результаті проведених досліджень удосконалено схему створення 

високоврожайних, стійких до біо- та абіотичних чинників довкілля сортів сої 

з високою якістю сировини шляхом збагачення генофонду та оптимізації 

комплексу оцінок, що забезпечило підвищення ефективності доборів при 

створенні вихідного матеріалу та сортів сої.  
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Розроблено “Спосіб визначення термостійкості зразків сої” (патент на 

корисну модель № 93263), який дозволяє диференціювати селекційний 

матеріал сої на ранніх етапах онтогенезу. 

Розроблені та вдосконалені методичні підходи для селекції сої 

опубліковано за співавторством здобувача у монографіях “Соя (Glycine 

max (L.) Merr.)” (2016 р.) [179], “Основи управління продукційним процесом 

польових культур” (2016 р.) [385] та навчальних посібниках “Ідентифікація 

ознак зернобобових культур (горох, соя)” (2009 р.) [178], “Спеціальна 

селекція і насінництво польових культур” (2010 р.) [369], “Основи селекції 

польових культур на стійкість до шкідливих організмів” (2012 р.) [368], 

“Оптимізація основних елементів технології вирощування сої” (2013 р.) [183] 

та “Селекція сої на стійкість до спеки та посухи” (2016 р.) [177], які 

рекомендовано для використання у навчальному процесі у ВНЗ та наукових 

установах (додатки А.1–А.5). 

Сформовано робочі колекції сої за індивідуальною стійкістю до 

фузаріозу (додаток Б.1) та стійкістю до посухи та спеки (додаток Б.2), 

виділено зразки генофонду рослин України (додатки В.1–В.4).  

У результаті залучення в селекцію зразків робочої колекції сої за 

індивідуальною стійкістю до фузаріозу створено селекційний матеріал з 

високою стійкістю до хвороби, який використовується в селекції та 

навчальному процесі. 

На основі впровадження робочої колекції сої за стійкістю до посухи та 

спеки в селекційний процес виділено високоврожайні селекційні номери з 

високим рівнем посухостійкості.  

Проведено диференціацію селекційного матеріалу сої на основі 

використання індексу сприйнятливості до посухи (DSI), індексу 

толерантності до посухи (TOL), середньої врожайності (MP), індексу 

стабільності врожаю (YSI), індексу врожайності (YI), індексу толерантності 

до стресу (STI), середнього геометричного врожайності (GMP). 
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Науково-дослідним установам для оптимізації селекційного процесу 

сої запропоновано використання робочих колекцій за стійкістю до фузаріозу 

і за стійкістю до посухи та спеки.  

Здобувач є співавтором 14 сортів сої занесених до Державного реєстру 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні: Подяка (2012 р.) [409], 

Мальвіна (2012 р.) [410], Естафета (2013 р.) [411], Спритна (2013 р.) [412], 

Байка (2014 р.) [413], Кобза (2015 р.) [414], Перлина (2016 р.) [415], Криниця 

(2017 р.) [416], Писанка (2017 р.) [417], Мелодія (2017 р.) [418], Райдуга 

(2017 р.) [419], Красуня (2017 р.) [420], Різдвяна (2017 р.) [421], Слобода 

(2019 р.) [422] (додатки Г.1–Г.14), які пропонуються аграрним підприємствам 

різних форм власності для впровадження у виробництво. 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто узагальнено наявну 

світову літературу, проведено планування досліджень, обґрунтовано 

напрями селекції сої у регіоні, виконано експериментальні дослідження і 

проведено статистичну обробку одержаних експериментальних даних. 

Публікації виконано як самостійно, так і у співавторстві. В опублікованих 

роботах, виконаних у співавторстві, доля автора становить від 20 % до 

70 % і полягає у виконанні експериментальних досліджень, аналізі і 

узагальненні одержаних даних. Авторство здобувача у створенні нових 

сортів сої складає 5–40 %, при реєстрації у НЦГРРУ робочої колекції за 

індивідуальною стійкістю до фузаріозу (20 %), робочої колекції за 

стійкістю до посухи та спеки (20 %), джерел посухостійкості (20 %). При 

розробці патенту на корисну модель “Спосіб визначення термостійкості 

зразків сої” доля авторства складає 20 %. 

У публікаціях з питань упровадження селекційних розробок 

(каталоги) особистий внесок автора складає 5 % і полягає в одержанні 

експериментальних результатів і узагальненні даних. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи доповідались та обговорювались на засіданнях ученої ради Інституту 

рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва НААН (Харків, 2008–2018 рр.); на 
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координаційних та науково-методичних радах СГІ–НЦНС НААН (2008–

2010 рр.) та Інституту кормів і сільського господарства Поділля НААН 

(2011–2018 рр.); апробовані на конференціях: 2-й міжнародній конференції 

по сої “Современные проблемы селекции и технологии возделывания сои” 

(Росія, м. Краснодар, 9–10 вересня 2008 р.); міжнародній науково-технічній 

конференції “Химия и технология жиров” (м. Алушта, 29 вересня–3 жовтня 

2008 р.); Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених 

“Молодежь и инновации – 2009” (Республіка Білорусь, м. Горки, 3–5 червня 

2009 р.); ІV Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених 

“Стан та перспективи розвитку рослинницької галузі в умовах змін клімату” 

(м. Харків, 1–3 липня 2009 р.); міжнародній науково-практичній конференції 

(Росія, м. Орел, Шатилово, 8–9 липня 2009 р.); міжнародній науково-

практичній конференції “Актуальные проблемы в защите растений” 

(Республіка Білорусь, м. Горки 23–25 червня 2010 р.); XIV міжнародній 

науково-практичній конференції “Проблемы сельскохозяйственного 

производства на современном этапе” (Росія, м. Бєлгород, 17–20 травня 

2010 р.); 6-й міжнародній конференції молодих вчених і спеціалістів 

“Инновационные направления исследований в селекции и технологии 

возделывания масличных культур“ (Росія, м. Краснодар, 24–25 лютого 

2011 р.); міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених 

“Молодежь и инновации – 2011” (Республіка Білорусь, м. Горки 2011 р. 25–

27 травня 2011 р.); міжнародній науково-практичній конференції “Біологічне 

різноманіття екосистем і сучасна стратегія захисту рослин” (м. Харків. 29–30 

вересня 2011 р.); міжнародній науково-практичній конференції “Земледелие, 

растениеводство, селекция: настоящее и будущее” (Республіка Білорусь, 

м. Жодине, 15–16 листопада 2012 р.); міжнародній науково-практичній 

конференції “Докучаевское наследие: итоги и перспективы развития 

научного земледелия в России” (Росія, м. Кам‟яний Степ 26–27 червня 

2012 р.); міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених 

“Молодежь и инновации” (Республіка Білорусь, м. Горки, 29–31 травня 
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2013 р.); міжнародній науковій конференції “Селекція та генетика бобових 

культур: сучасні аспекти та перспективи” (м. Одеса, 23–26 червня 2014 р.); 

міжнародній науковій конференції “Генетичне та сортове різноманіття 

рослин для покращення якості життя людей” (м. Київ, 4–7 липня 2016 р.); 

міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених “Інноваційні 

напрями розвитку галузі рослинництва” (м. Харків, 7–8 липня 2016 р.); 

Міжнародній науковій конференції, присвяченій пам‟яті і науковій спадщині 

видатного вченого Василя Яковича Юр‟єва “Підвищення ефективності 

селекції та рослинництва у сучасних умовах” (м. Харків, 3–5 липня 2019 р.).  

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено у 76 наукових 

працях, з яких монографія та розділ у колективній монографії, п‟ять 

навчальних посібників, 21 стаття у фахових наукових виданнях України, 

чотири статті у наукових періодичних виданнях інших держав, п‟ять статей у 

наукових виданнях, 18 матеріалів конференцій, патент на корисну модель, 

шість каталогів, 14 свідоцтв про авторство на сорти сої. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота містить анотацію 

(українською та англійською мовами), зміст, вступ, сім розділів, висновки, 

практичні рекомендації, список використаних джерел (614 найменувань, з 

них 100 латиницею), 43 додатки. Дисертацію викладено на 485 сторінках 

комп‟ютерного набору тексту, у тому числі основного тексту – 325 сторінок. 

Роботу ілюстровано 72 таблицями та 41 рисунком. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ СЕЛЕКЦІЇ СОЇ НА ВИСОКУ 

ВРОЖАЙНІСТЬ, АДАПТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ НАСІННЯ  

(ОГЛЯД НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ) 

 

Проблема збільшення виробництва рослинного білка, як основи життя на 

планеті Земля має виключне значення. Лише рослини здатні синтезувати білок, 

а тваринний організм може жити, розвиватися та бути високопродуктивним 

тільки споживаючи достатню кількість повноцінного білка. Вирішення 

проблеми достатнього виробництва повноцінного рослинного білка і тим самим 

суттєвого підвищення якості життя людини та продуктивності тваринництва 

можливе за рахунок постійного збільшення виробництва зернобобових 

культур [16, 24–26, 37, 50, 69, 72, 152, 168, 356, 456]. 

Світовий ріст виробництва рослинного білка випереджає ріст 

чисельності населення. В основі продовольчої безпеки, зокрема, її важливої 

складової – білкової, лежать продовольчі рослинні білкові ресурси. Їх 

формування є стратегічним напрямом, концептуальним шляхом, важливим 

фактором ліквідації дефіциту білка у харчуванні населення на світовому та 

вітчизняному рівнях [21, 22].  

Сьогодні продукти із сої розглядають як засіб, здатний допомогти 

людині уникнути розповсюджених і важких хвороб, які є основною 

причиною захворюваності і смертності в промислово розвинутих 

країнах [569]. Сприятливу для організму дію соєвих продуктів, пов‟язують із 

наявністю в сої речовин, які у минулому розглядались як антипоживні 

фактори [283]. Установлено значну профілактичну роль таких речовин як 

ізофлавони, лецитин, незамінні амінокислоти, які запобігають 

захворюванням на серцево-судинні, онкологічні хвороби, цукровий діабет, 

остеопороз, ожиріння, вікові та гормональні порушення [442]. 

Визначальне значення має соя для підвищення продуктивності 

тваринництва та птахівництва [217, 232]. До 85 % виробленої у світі сої 
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використовується на потреби кормовиробництва [307]. Для одержання 1 кг 

тваринного білка потрібно 7–8 кг білка рослинного походження. Дефіцит 

перетравного протеїна в раціонах тварин призводить до перевитрат кормів в 

1,5–1,6 рази порівняно із фізіологічно обґрунтованими нормами [69]. Для 

ефективного використання сої та підвищення продуктивності тваринницької 

галузі України частка культури у структурі олійних культур повинна 

збільшитись до 30–35 % [318].  

Агрофітоценоз сої ефективно використовує природні ресурси, зокрема 

сонячну енергію. Соя поєднує високий вміст в насінні білка та олії, рідкісний 

і різноманітний ферментативний та вітамінний склад. Соєве насіння містить 

35–52 % повноцінного за амінокислотним складом білка, 17–27 % 

високоякісної рослинної олії, 18–25 % різних вуглеводів, основні вітаміни, 

5 % мінеральних солей, а також специфічні біологічно активні компоненти 

(фосфатиди, ізофлавони, сапоніни, фітати, олігосахариди), які 

використовуються з лікувальною метою. Зелена маса сої придатна для 

виготовлення зелених та грубих кормів [15–21, 25, 50, 72, 73, 225, 295]. 

Соя є цінною рослиною в сівозміні, оскільки підвищує як родючість 

ґрунту, так і загальну продуктивність рослинництва [26, 36, 295, 491]. Соя 

здатна фіксувати з повітря 70–280 кг/га азоту і покращувати азотний баланс 

ґрунту [16, 39, 40, 537]. При цьому 20–35 % азоту залишається в ґрунті з 

пожнивними рештками [40], що покращує азотне живлення наступних 

культур сівозміни і сприяє збереженню родючості ґрунту [317]. Соя – добрий 

попередник зернових та інших небобових культур, може використовуватися 

для сидерального удобрення, забезпечує одержання чистої продукції [2, 3, 17, 

19, 50, 124, 199, 295, 356, 450, 451, 461].  

Теоретичні та практичні питання селекції, виробництва та 

використання сої висвітлено у роботах ряду вчених: Ф.Ф. Адаменя, 

А.О. Бабича, А.А. Бабич-Побережної, В.Ф. Баранова, Л.Г. Білявської, 

О.П. Ващенка, М.Г. Голохоринської, Н.Ф. Григорчук, В.Б. Енкена, 

С.В. Зеленцова, С.В. Іванюка, Л.Н. Кобизєвої, С.І. Колісника, В.М. Колота, 
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М.І. Корсакова, О.В. Кочегури, Г.Д. Лаврової, А.К. Лещенко, 

В.О. Матушкіна, Л.Р. Медведєвої, В.Г. Михайлова, Ю.П. Мякушка, 

В.Ф. Петриченка, В.С. Петибської, В.І. Січкаря, О.З. Щербини та ін. 

 

1.1 Екологічні, анатомо-морфологічні та біологічні особливості сої 

культурної 

 

Центри походження сої. Установлено, що все світове різноманіття сої 

походить з трьох центрів – Південно-Східної Азії, Австралії та Східної 

Африки [202]. Прабатьки всіх культурних форм походять з Південно-Східної 

Азії, звідси вона поступово поширилася на інші континенти [202, 203, 230, 

429, 451]. П.М. Жуковський [134] пов‟язує історію культурної сої із Китаєм, а 

потім з Кореєю та Японією.  

Два види східно-африканського центру з більшою кількістю хромосом 

(n = 22, тоді як у інших n = 20) мають значення для селекції як джерела 

багатоквітковості (до 170 квіток в китиці), стійкості до посухи, засолення 

ґрунту, бактеріальних та грибних хвороб. Дикорослим багаторічним видам з 

Австралійського центру формоутворення властиві стійкість до посухи, 

збудників грибних та вірусних хвороб, багатонасінність (до 12 насінин у 

бобі), низька активність інгібіторів трипсину [202, 203].  

Ботанічна класифікація сої. Соя належить до родини Leguminosare Juss 

(Fabacee Lindl.), підродини Papilionacee, роду Glycine L. Рід Glycine L. 

налічує 17 видів з двох підродів: Glycine Wild та Soja (Moench) F.Y. Herm. K. 

Найбільшого розповсюдження набули два види підроду Soja (Moench) F.Y. 

Herm: це культіген Glycine max (L.) Merr. та значно розповсюджена на 

Далекому Сході, в Китаї, Японії, Кореї дикоростуча уссурійська соя Glycine 

Soja Sieb. et. Zuce [179, 202, 203, 230, 297], яка являє собою однорічну, сильно 

галузисту рослину з тонким стеблом і представляє інтерес, як джерело 

високого вмісту білка в насінні, стійкості до несприятливих умов довкілля, 

високої пластичності [202, 203].  
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На відміну від дикорослих видів культурна соя має величезний 

екологічний поліморфізм [52, 202, 203]. За сучасною класифікацією сорти сої 

поширені у виробництві представлені видом Glycine max (L.) Merr., у межах 

якого виділено декілька підвидів: subsp. gracilis (Skvortsov) Teplyak., subsp. 

max C.O. Lehm., subsp. manshurica (Enken) Teplyak., subsp. ligulata 

(Skvortsov) Teplyak. [179]  

Відбувається постійна модернізація внутрішньовидової ботанічної 

системи виду Glycine max (L.) Merr. Відомі класифікації: М.І. Корсакова [203, 

297], згідно якої описано 24 різновидності культурного підвиду сої ssp. 

manshurica; Т.Е. Теплякової (1995 р.) яка включає 64 різновидності; 

С.В. Зеленцова та О.В. Кочегури [145], що описує 9 сортотипів, виділених за 

ознаками габітусу та форма рослин, тип росту та тривалості періоду 

вегетації та ін.  

У межах підвидів сої виділяють апробаційні групи вперше запропоновані 

В.Б. Енкеним [124, 203], які визначають за маломінливими ознаками: 

забарвлення опушення рослин, бобів, насіннєвої оболонки, забарвлення 

рубчика, наявність на рубчику вічка тощо. Апробаційні групи використовують 

при проведенні польового інспектування сортових посівів сої [177]. 

Анатомо-морфологічні та біологічні особливості. Теплий та вологий 

мусонний клімат у центрі походження культурної сої обумовив її анатомо-

морфологічні та біологічні особливості. Культурна соя (G. max (L.) Merr.) – 

це трав‟яниста однорічна рослина з періодом вегетації 70–250 діб, яка має 

стрижневу кореневу систему із грубим, порівняно коротким головним 

коренем і великою кількістю довгих бічних коренів, що проникають до 

глибини 1,5–2,0 м [73, 179, 450, 451]. Соя найбільшу врожайність формує на 

ґрунтах з глибоким орним шаром, з високим умістом гумусу, які добре 

прогріваються та мають достатню аерацію [231, 450, 451]. У сої існує висока 

позитивна кореляція між глибиною проникнення коренів і висотою рослин, 

отже висота рослин може бути непрямою ознакою глибини залягання коренів 

при селекції сортів сої з підвищеною адаптацією до умов посухи другої 
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половини літа. Співвідношення висоти рослин до довжини центрального 

кореня у сої зазвичай складає 1 : 2 – 1 : 2,4 [147].  

Через 7–10 діб після появи сходів на коренях сої в місцях інфікування 

бактеріями Bradirhizobium japonicum починають формуватися бульбочки, що 

визначає здатність рослин засвоювати азот повітря і накопичувати його у 

ґрунті [16, 39, 40, 43, 106, 169, 536, 537].  

Стебло сої грубе, циліндричне, переважно прямостояче, у більшості 

культурних сортів заввишки 60–100 см, з довжиною міжвузлів 3–15 см, з 

числом гілочок здебільшого 2–5. Філогенетично молоді селекційні форми 

мають обмежений (детермінантний) або проміжний тип росту. Усі частини 

рослини крім насіння та вінчика квітки вкриті волосками білого або рудого 

кольору різних відтінків та густоти [73, 179, 450, 451]. Існують форми сої із 

стеблом без опушення (сорт Анаконда) які є основою для створення 

неопушених зразків [60]. Відомі форми сої з фасційованим стеблом, які при 

схрещуванні із зразками зі звичайним стеблом мають визначальний уплив на 

геном гібридів за даною ознакою [276, 277].  

Листки у сої складні трійчаті, з цільним краєм, з прилистниками, по 

стеблу розташовані почергово. Вони мають овальну, ланцетоподібну, 

округлу, широкояйцеподібну і інші форми. У більшості сортів листки на 

верхівці дрібні, але є форми з листками однакового розміру на всіх ярусах. 

При достиганні у більшості сортів листя опадає [73, 179, 450, 451]. Відомі 

мутантні форми з 5–7 листочками (більш дрібними) замість трьох [477].  

Суцвіття сої – китиці, розташовані в пазухах листків, іноді попарно. 

Число квіток від 15–26 – у довгих багатоквіткових китицях, до 2–4 – у 

коротких малоквіткових. Квітки сої на коротких квітоніжках, дрібні, 

непривабливі, майже не мають запаху. Вінчик метеликового типа, білого або 

фіолетового кольору, мають 10 тичинок. Понад 98 % квіток клейстогамні, 

кількість перехрестнозапильних квіток залежить від місця вирощування, 

погодних умов та сорту. Цвітіння триває 15–40 діб, у деяких форм може 

продовжуватися до 80–100 діб. Характерне опадання квіток під час вегетації, 
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що негативно позначається на врожайності [73, 179, 450, 451]. 

Перспективним є використання багатоквіткових форм культури із кількістю 

квіток у китиці до 43 шт. і з її довжиною до 15,6 см [278, 279]. 

Плід сої – багатогніздний біб прямої, зігнутої, іноді серпоподібної або 

плескатої форми із загостреним кінчиком, що складається із двох половинок, 

з‟єднаних двома швами, містить 2–4 насінини. У малоквіткових китицях 

формується 1–3 боби, у багатоквіткових – 4–8 і більше. Забарвлення – від 

пісочно-сірого до чорного. Висота прикріплення нижніх бобів над рівнем 

ґрунту від 2–3 см до 20–25 см, залежно від умов, технології вирощування та 

сорту. Оптимальна висота прикріплення нижніх бобів – 10–15 см, що 

забезпечує ефективне механізоване збирання урожаю [73, 179, 450, 451]. Ця 

ознака модифікується густотою стояння рослин [494]. Залучення в 

гібридизацію форм з вираженою термінальною (верхівковою) китицею бобів, 

із фасційованим стеблом і термінальним розташуванням зближених між 

собою китиць бобів та з густим повстяним опушенням стебла показало 

позитивні результати [477]. 

Кількість бобів на рослині – дуже важливий показник продуктивності, 

який вказує на потенційну врожайність сорту (r = 0,69–0,78) і зростає із 

подовженням тривалості періоду вегетації та збільшенням числа бокових 

гілочок. При гібридизації слід підбирати сорти та форми сої з підвищеним 

числом продуктивних вузлів на рослинах. Середня кількість бобів на вузол у 

більшості сортів та селекційних номерів становить 2–5, однак серед 

колекційних зразків зустрічаються форми з підвищеним числом бобів на 

вузол – 12–15 шт. У культурних форм сої в основному відсутнє 

розтріскування бобів при достиганні, а дикі та напівкультурні схильні до 

обсипання насіння [23].  

Насіння сої за формою кулясте, округло-випукле, овальне, овально-

видовжене, овально-плескате, основне забарвлення насіннєвої оболонки – від 

жовтого до чорного. Насінина складається із оболонки та зародка, у якому є 

дві сім‟ядолі та брунька із зачатковим корінцем, стеблом та листками. У 
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місці з‟єднання насіннєвого зачатка з сім‟яніжкою на оболонці є рубчик, 

лінійної, овальної або клиноподібної форми колір якого значно варіює і може 

модифікуватися пігментацією. Окремі сорти мають на рубчику біле вічко 

[230, 450, 451]. Хоча маса 1000 насінин на 80–90 % визначається 

генетичними особливостями сорту, досить стійко успадковується і позитивно 

корелює з урожайністю, найвища продуктивність виявляється у сортів сої із 

середнім числом бобів і насінням середньої величини [23].  

Екологічні особливості сої. Соя, як культура мусонного клімату, має 

підвищені вимоги до забезпечення вологою і теплом. Потреба сої в теплі 

зростає від проростання насіння до сходів, а потім до цвітіння і формування 

насіння, під час дозрівання вимоги до температури дещо зменшуються. 

Проростання насіння починається при температурі 8–10 
0
С, проте 

найшвидше сходи з‟являються при температурі 20–22 
0
С – через 4–5 діб. 

Підвищення середньодобової температури на початку вегетації до 24–25 
0
С 

дещо уповільнює ростові процеси, а температура 35–37 
0
С негативно впливає 

на ріст, розвиток і утворення бульбочок. Температурний оптимум для 

вегетаційного росту – 18–22 
0
С, для формування репродуктивних органів – 

21–23 
0
С, цвітіння – 22–25 

0
С, формування бобів – 20–23 

0
С і достигання – 

18–20 
0
С. Рослини досить легко переносять весняні заморозки до -2,5 

0
С, 

осінні – до -3,0 
0
С [231, 450, 451], а кращі холодостійкі форми сої 

витримують заморозки до мінус 5 °С [149]. 

Коефіцієнт транспірації у сої коливається від 400 до 1000. Оптимальна 

вологість ґрунту в період вегетації – не нижче 70–80 %, на момент 

достигання – 60 % від найменшої вологоємності. Найінтенсивніше 

водоспоживання спостерігається в фазу цвітіння і формування бобів. У період 

цвітіння бажана незначна кількість опадів, тому що підвищена вологість у цей 

період обумовлює значне опадання квіток і зниження врожаю насіння. Під час 

утворення і наливу бобів сприятлива підвищена вологість повітря і ґрунту. 

При дуже низькій вологості у цей період на рослинах не утворюються нові і 

відбувається скидання вже сформованих бобів [231, 450, 451].  
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Ріст та розвиток сої. Рослини сої, протягом свого онтогенезу 

проходять два періоди розвитку: вегетативний та генеративний. 

Генеративний період є основним у формуванні її насіннєвої продуктивності, 

саме в цей період на рослинах сої формується значна кількість квіток, зав'язі 

та бобів [41], проте утворення великої кількості квіток та бобів, ще не є 

запорукою високої зернової продуктивності, тому що визначальним 

фактором у формуванні врожайності сої є кількість зав'язаних квіток та 

бобів, що визріли [304].  

Для переходу до репродуктивної стадії розвитку соя потребує 

відповідного співвідношення періодів освітлення і темряви, що є однією з її 

головних адаптивних ознак [124, 125, 231, 453, 591]. Соя типова рослиною 

короткого дня, з оптимальною для росту і розвитку тривалістю освітлення 

13–16 годин, проте створено сорти сої з нейтральною та слабкою реакцією на 

тривалість дня [231, 450, 451]. Критична межа світлового періоду для 

цвітіння сої, у пізньостиглих сортів – 12–14 годин, середньостиглих – 17–18 

годин, а нейтральні до довжини дня ультраскоростиглі і ранньостиглі цвітуть 

навіть при безперервному освітленні [73].  

Тривалість періоду вегетації сої. Існують різні класифікації сої за 

тривалістю періоду вегетації [24, 179]. Сучасні сорти поширені у 

виробництві найчастіше розподіляються на такі групи стиглості: ультра ранні 

(ультраскоростиглі) – до 90 діб, скоростиглі – 90–105 діб; ранньостиглі – 

106–115 діб; середньоранні – 116–125 діб; середньостиглі – 126–135 діб; 

середньопізні – 136–145 діб [23–25].  

Вивченню особливостей успадкування тривалості періоду вегетації у 

сої присвячені роботи багатьох дослідників [197, 202, 228, 272, 274, 286], 

проте єдиної думки з цього питання немає. У гібридів сої F1 від схрещування 

контрастних за скоростиглістю сортів переважав проміжний прояв 

тривалості періоду вегетації. У ряду гібридів домінувала пізньостиглість чи 

скоростиглість. Дослідники [65, 202] пояснюють такий характер прояву 

ознаки тривалості періоду вегетації з філогенетичної точки зору – алелям так 
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званого “дикого типу” властива скоростиглість. Тому в усіх комбінаціях з 

участю скоростиглих форм домінує скоростиглість.  

У наукових установах України досягнуто досить істотний прогрес у 

підвищенні врожайності сої при скороченні періоду вегетації. При цьому 

скоростиглі сорти характеризуються як правило напівдетермінантним типом 

росту, короткими міжвузлями, висотою 75–95 см і майже не мають гілок [275]. 

Селекція дуже ранніх сортів сої проста і результативна через наявність 

великої кількості донорів і джерел ранньостиглості. На початку XXI століття 

у ВНДІОК була створена серія ранньостиглих сортів, які навіть в умовах 

гострої посухи сформувати достатній урожай насіння до настання піків 

піздньолітніх посух. Однак у роки із достатньою вологозабезпеченістю 

протягом вегетаційного періоду, через знижений потенціал продуктивності 

такі сорти помітно поступаються більш пізнім [147]. 

Дослідження ІОК НААН вказують на доцільність використання 

вихідного матеріалу з різною тривалістю вегетаційного періоду в 

селекційних програмах зі створення ранньостиглих форм. Якщо необхідно 

створити ранньостиглі форми, то в схрещування краще залучати більш 

скоростиглі генотипи, щоб вони незначно відрізнялися за тривалістю періоду 

вегетації. Від схрещувань між ними можна отримати трансгресивні форми з 

тривалістю вегетаційного періоду до 90 діб [97]. 

Для скоростиглих сортів важливою є холодостійкість у період 

проростання насіння та сходів. Додатковим фактором підвищення врожаїв сої 

у посушливій зоні може бути створення фотоперіодично нейтральних сортів, 

стійких до низьких температур та заморозків, придатних для сівби і одержання 

сходів у більш ранні строки з метою завершення наливу насіння до настання 

піків пізньолітніх посух [146, 147, 240]. Підвищення стійкості рослин сої до 

холоду можливе також шляхом використання хімічних речовин [502].  

Вивчення зразків сої у різних географічних регіонах, довело 

можливість створення широко адаптованих різних ґрунтово-кліматичних 

умов ранньостиглих сортів сої з ареалом у поясі 50–52 
о
північної широти. 
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Висока вірогідність успішного добору (75 %) дозволяє обмежитись 

випробуванням 20–30 ліній [361]. 

До недоліків ультраскоростиглих та скоростиглих сортів відноситься їх 

схильність до розтріскування бобів, утрати від якого можуть досягати 

100 % [246]. Цю проблему можна вирішити шляхом добору відповідного 

селекційного матеріалу стійкого до розтріскування у польових та 

лабораторних умовах [509]. 

Найбільш продуктивні сорти сої середньостиглої групи здатні 

поєднувати в своєму генотипі максимальну продуктивність у вологі роки і 

здатність формувати рентабельну продуктивність у посушливі роки, що 

досягається в основному за рахунок збільшення всисної сили коренів і 

зниження інтенсивності транспірації. В цьому напрямі досягнуті позитивні 

результати, однак вони недостатні для екологічної адаптації сої до 

пізньолітніх посух [147].  

 

1.2 Поширення і значення сої у землеробстві світу та України 

 

Соя найбільш розповсюджена бобова культура у світі в якої на даний 

час відомо декілька тисяч диких, напівкультурних і культурних форм і 

сортів [81, 284, 310]. 

Динаміка збільшення світових посівних площ сої у ХХ столітті 

показує, що таких темпів розширення виробництва не знала жодна культура 

в історії землеробства [241, 442]. За 1948–1998 рр. валове виробництво зерна 

пшениці і риса зросло в 3,4 рази, кукурудзи – в 4,3, ячменю – в 2,4, а сої – в 

9,8 разів (з 16 до 156 млн. т) [241]. В 2015 р. соя по світовим обсягам 

виробництва насіння 320,5 млн. т при площі посіву 120,8 млн. га посіла 

четверте місце в світі після кукурудзи (970,1 млн. т), пшениці (735,8 млн. т) 

та рису (469,5 млн. т) [301]. 

Тривалий час основне виробництво сої було сконцентроване у Китаї. 

У 1930-ті роки площа сої у цій країні становила понад 3/4 світових посівів 
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культури [52], а у 2001–2005 рр. – лише 8,6 % [241]. За 2000–2015 рр. Китай 

скоротив виробництво сої на 3,4 млн. т, або на 22 % [210]. Нині Китай є 

найбільшим імпортером сої в світі [225]. Незважаючи на втрату позиції 

лідера світового соєвиробництва Китай залишився лідером серед країн 

Південно-Східної Азії. Також багато сої вирощують в Індії – в останні роки 

близько 6 млн. т сої [241]. На долю Китаю та Індії припадає приблизно 17 % 

світових посівів культури. Природно-кліматичні умови в цих країнах 

жорсткіші порівняно із американським континентом. Урожайність у Китаї 

знаходиться на рівні близько 1,6–1,9 т/га, в Індії – 1,0–1,2 т/га [442].  

Поступово географія культури сої сильно змінилася і вона поширилася 

від зони вічної мерзлоти (на 56–58 
о
 північної широти на далекому Сході 

Росії, у Швеції та Канаді) до тропічних широт південної півкулі (країни 

Африки та Латинської Америки, Індонезія, Австралія), де сою вирощують на 

великих площах до 48–50 південної широти [22, 23, 73, 146, 450]. 

Установлена можливість інтродукції сої до 60
о
 північної широти в райони з 

сумою активних температур понад 1700 
о
С [49]. Створено сорти сої для 

високоширотних регіонів із значними і різноманітними фотоперіодичними і 

температурними режимами [484].  

Наразі зона поширення сої культурної утворює суцільну смугу, 

сформувавши практично безперервний дифузний ареал вторинного 

формоутворення, що опоясує всю земну кулю [142].  

Із середини ХХ століття основні об‟єми виробництва сої поступово 

перемістилися з азійського регіону на американський континент, де вона є 

порівняно новою культурою [23, 210, 241, 450, 451]. Виробництво сої відіграє 

стратегічну роль в економіці цілого ряду країн Американського континенту 

(США, Бразилії, Парагваю і Аргентини), які є основними виробниками і 

екпортерами соєвого насіння та продуктів його переробки. Найбільшими 

імпортерами соєвого шроту є країни Європейського Союзу [225]. 

Доля США у виробництві сої відповідно зростала з 20 тис. га у 1907 р. 

до 25 млн. га у 2005 р. [21]. Темпи приросту внутрішніх ресурсів сої за 2000–
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2015 рр. склали тут 142,5 %, а валові збори збільшились із 75,1 млн. т до 

106,9 млн. т. [210]. Середня врожайність соєвого насіння у США –2,5–

2,8 т/га [25]. У США (штат Міссурі) були зафіксовані світові рекорди 

врожайності насіння сої: у 2006 р. – 9,36 т/га, у 2007 р. – 10,4 т/га, у 2010 р. – 

10,8 т/га [25, 26, 442].  

Поступово позиції США були потіснені Бразилією та Аргентиною, які 

зайняли після США відповідно друге і третє місця. Середньорічне 

виробництво сої за 2001–2005 рр. становило у Бразилії 47,5 млн. т (24,7 %), в 

Аргентині 32,4 млн. т (16,9 %) [23, 241]. Середній рівень урожайності сої у 

Бразилії та Аргентині – 2,5–2,7 т/га. Сумарний обсяг виробництва культури у 

США та Бразилії складає дві третини світового валового збору. Інтенсивно 

нарощують виробництво сої Аргентина та Парагвай, темпи виробництва в яких 

зросли в 2,1 и 2,5 рази, або з 27,8 млн. т до 58,5 млн. т, та з 3,5 млн. т до 

8,8 млн. т відповідно [210]. На долю Бразилії і Аргентині припадає 42 % 

світового об‟єма соєвого насіння, тобто вони сумарно наздогнали США [241].  

Зростання соєвиробництва в світі відбувається переважно за рахунок 

розширення посівних площ, проте спостерігається і постійне зростання 

врожайності культури. Так, за період 1936–2010 рр. світові площі під соєю 

збільшились з 11 до 98 млн. га, або в 8,9 рази, а середня врожайність зросла з 

1,1 до 2,3 т/га, або у 2,1 рази. Основні (3/4 світових) посіви сої розташовані у 

сприятливих для культури ґрунтово-кліматичних умовах – США (штати 

Огайо, Іллінойс, Айова, Індіана, Міссурі) і добре зволожених зонах 

латиноамериканських країн, де ресурси тепла і вологи, а також родючі ґрунти 

дозволяють отримувати рівень урожайності близько 3,0 т/га [241, 442]. 

Практично для всього соєвого поясу США (широти 35–46
о
 і частково 

субтропіки) пік опадів припадає на літні місяці і, навіть за самих 

несприятливих умов, суми місячних опадів і у липні і у серпні, як правило, 

перевищують 60 мм. У Бразилії переважна більшість посівів сої розташована 

у субтропічному вологому поясі з сумою річних опадів 1000–1800 мм. 

В Аргентині соя також вирощується більшою мірою у вологій (> 900 мм) 
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північно-східній частині країни з регулярними і рясними літніми опадами. 

Основне виробництво сої у Канаді зосереджене на південному сході країни, в 

області Великих озер на широтах 42–46 
о
, де місячні суми опадів у липні та 

серпні становлять як мінімум по 80 мм, що дозволяє формувати високі 

врожаї насіння культури [138].  

Досягнення високих результатів розвитку галузі виробництва сої 

обумовлено також створенням і впровадження генетично модифікованих 

сортів культури, стійких до гліфосатних гербіцидів (більше 80 % посівних 

площ сої на американському континенті), що вирішило проблему надійного 

захисту її посівів від бур‟янів [241, 428]. Якщо за період 1930–2006 рр. 

урожайність сої у США зростала на 26,3 кг/рік, то після впровадження 

трансгенних сортів (1997–2009 рр.) – на 44,5 кг/рік. Із США трансгенна соя 

поширилась у Бразилію та Аргентину[24, 25] .  

Найбільші світові виробники сої активно застосовують ресурсоощадні 

технології, які оптимізують виробничі процеси, суттєво знижують витрати на 

виробництво і дозволяють одержати високі врожаї з низькою собівартістю, 

покращуючи при цьому родючість ґрунтів. Так, у США такі технології 

використовують на 82 % посівної площі, у Канаді – більш ніж на 90 %, у 

Бразилії – на близько 45 %, в Аргентині – на 50 %, у Парагваї – на 60 % [428]. 

Утім, головний чинник високої врожайності соі у США та Канаді – не 

тотальне використання генетично модифікованих сортів і ресурсоощадних 

технологій, а сприятливі кліматичні умови з теплим і тривалим вегетаційним 

періодом і майже ідеальним для сої розподілом опадів влітку [138]. 

Хоча на євразійському континенті соя була відкрита і описана у 

середині XVII століття [450] вона не одержала широкого поширення через 

відсутність достатньо скоростиглих та адаптованих до умов європейських 

країн сортів [429]. Перші згадки про сою зустрічаються в архівних записах 

1741 р. [450]. У ХІХ столітті детальне ботанічне вивчення сої проведене 

дослідниками далекосхідної флори ботаніками К.І. Максимовичем та 

В.Л. Комаровим [23]. 
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У 30-ті роки ХХ століття в Європі налічувалося лише 1 тис. га посівів 

сої [429], а нині тут зосереджено близько 2,9 % від загальносвітової площі 

посіву сої [221].  

Хоча індустрія виробництва і переробки сої активно розвивається в 

Україні саме в останні роки [225], історія вирощування культури має 

півторастарічний період. Перші посіви сої в Україні відомі з середини ХІХ 

століття у Херсонській, Таврійській, Бесарабській, Полтавській, Подільській 

та інших губерніях, де її використовували головним чином для виготовлення 

сурогату кави [125, 501].  

Розгорнуте за ініціативи М.І. Вавилова у 20–30-ті роки XX століття 

дослідження сої у різних зонах дозволило розширити виробництво цієї 

культури [24, 125, 241]. Проведені дослідження можливого використання сої 

показали доцільність її промислової переробки. В той час соя в основному 

використовувалася у харчовій та кулінарно-кондитерській галузях. Був 

розроблений загальносоюзний стандарт на соєве насіння. Проте, через 

відсутність апробованих для умов регіонів України селекційних сортів 

поширення мали сорти-популяції: Староукраїнська, Манчжурська, 

Гунджулінська, сорт № 199-б та ін. [124, 208, 501]. Урожаї насіння сої були 

вкрай низькі, що призвело до різкого скорочення посівів [125, 241]. У 

середині ХХ століття вирощувались сорти Староукраїнська, Дніпровська 1, 

Харбінська 111, Куйбишевська 77, ВНІІМК 9186, урожайність яких на 

сортодільницях досягала 1,8–2,4 т/га [209, 349].  

На теперішній час Україна є найбільшим європейським виробником 

сої: за період 2001–2014 рр. посівні площі під соєю зросли з 73,0 тис. га до 

1792,9 млн. га [333], стабілізувавшись в останні роки на рівні 1,7–2,0 млн. 

га (табл. 1.1). Для порівняння: у США доля посівних площ сої серед 

основних сільськогосподарських культур становить 37 %, у Бразилії – 56 %, в 

Аргентині – 72 % [241]. Зростання частки сої у структурі посівних площ 

України до 6,5 % поліпшило склад попередників у сівозміні, що, в свою 

чергу, забезпечило зростання врожайності зернових культур до 4,36 т/га (у 
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зоні Степу – 3,17 т/га, у Лісостепу – 5,51 т/га, у Поліссі та Західному регіоні – 

4,95 т/га), а виробництва зерна – до 64 млн. т [333]. 

 

Таблиця 1.1 

Динаміка вирощування сої в Україні  

(за даними Державної служби статистики України)  

Рік Площа, тис. га Валовий збір, тис т Урожайність, т/га 

2008 547,7 827,0 1,51 

2009 622,3 1045,5 1,68 

2010 1042,2 1677,9 1,61 

2011 1110,3 2265,0 2,04 

2012 1412,4 2401,1 1,70 

2013 1351,0 2769,6 2,05 

2014 1792,9 3872,7 2,16 

2015 2135,6 3929,5 1,84 

2016 1859,4 4276,6 2,30 

2017 1999,8 3939,6 1,97 

2018 1709,4 4512,8 2,64 

 

У 2015 р. посівні площі сої досягли максимуму – 2135,6 тис. т. га і 

забезпечили валовий збір соєвого насіння на рівні 3929,5 тис. т при 

врожайності 1,84 т/га. В 2016–2018 рр. в Україні під сою було відведено 

1709,4–1999,8 тис. га. Урожайність коливалась на рівні 1,97–2,64 т/га, а 

валовий збір насіння – 3939,6–4276,6 тис. т. Такому стабільному збільшенню 

посівів і виробництва сої в Україні сприяли значні досягнення вітчизняних 

селекціонерів, які створили високопродуктивні сорти, адаптовані до 

конкретних ґрунтово-кліматичних зон [318]. Кращі сільськогосподарські 

підприємства України одержують 4,8–5,0 т/га сої [24]. 
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Рекордні показники врожайності сої в Україні встановлені у 2005 р. на 

зрошуваних землях Херсонської області – 10,23 т/га, в умовах богари – 

2006 р. у Полтавській області – 7,00 т/га, в 2010 р. у Волинській області – 

7,49 т/га [179, 454].  

Сою, як стратегічну для українського землеробства культуру, можна 

висівати на досить великій території соєвого поясу до якого входять 

Лісостеп, північний, центральний і південно-західний Степ, лісостепові 

райони Полісся та зрошувані землі південного Степу, де можна збільшити її 

площу до 4 млн. га, виробництво – до 10 млн. та надходження біологічного 

азоту понад 450–600 тис. т [23, 24, 26, 224, 395]. Разом із соєю Україна здатна 

вийти на стратегічний напрям розвитку аграрного сектора, зміцнення 

економіки і розв‟язання продовольчої проблеми [26].  

У зв‟язку із глобальними і локальними змінами клімату в Україні 

відбувся суттєвий перерозподіл посівів сої по ґрунтово-кліматичних зонах. 

Основні посіви сої розміщені у зоні Лісостепу – 65,3 %, у зоні Степу 

знаходиться 19,3 % її посівів, у Поліссі і Західному регіоні – 15,3 %. За 

період 2001–2014 рр. урожайність сої зросла з 1,01 т/га до 2,16 т/га, в тому 

числі у Степу – з 1,02 т/га до 2,08 т/га, в Лісостепу – з 1,01 т/га до 2,15 т/га, у 

Поліссі – з 0,86 т/га до 2,27 т/га [59, 333]. 

Разом із переміщенням основного виробництва сої із Степової зони до 

Лісостепу відбулася адаптація культури до нових для неї ґрунтово-

кліматичних умов cуббореального (теплого помірного) климата. Для цього 

створено високоврожайні українські сорти сої з умістом у насінні 39–42 % 

білка та 20–22 % олії, розробляється і впроваджується адаптивна сортова 

технологія вирощування культури. Таким чином, формуються і ефективно 

використовуються для збільшення виробництва сої сортові, ґрунтово-

кліматичні, організаційні, технологичні і економічні ресурси регіонів країни 

[333]. Узагалі потенціал урожайності вітчизняних сортів сої вважається 

досить високим: ультраскоростиглих – 2,3–2,8 т/га ранньостиглих – 2,5–
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3,0 т/га, середньоранньостиглих – 3,0–4,0 т/га, середньостиглих – 4,1–5,0 т/га 

і більше [23]. 

В Україні школою академіка А.О. Бабича [16, 21, 23, 26, 38] науково 

обґрунтований і сформований соєвий пояс, де виділено зону стійкого та 

нестійкого виробництва цієї культури на незрошуваних землях і зону 

гарантованого виробництва на зрошуваних землях [395].  

Високі врожаї сої можливі лише в межах так званого соєвого поясу, де 

виробництво є не ризикованим. Перспективними для сої є досить великі 

території правобережного і лівобережного Лісостепу, північного, 

центрального і південно-західного Степу, південних районів Полісся та 

зрошувані землі південного Степу. Основою соєвого поясу є раціональне 

територіальне розміщення сортових ресурсів сої в Україні залежно від 

генотипу та біокліматичного потенціалу регіону вирощування. Ознака 

тривалості періоду вегетації сорту є вирішальною при вирощуванні культури 

в певній зоні, тому для підвищення стабільності виробництва насіння сої 

необхідно обов‟язково вирощувати у соєсіючих господарствах 2–3 сорти 

різних груп стиглості та різного сортотипу [159]. Сприятливі для сої 

метеорологічні умови характеризуються річною нормою опадів в межах 500–

600 мм, з яких на період вегетації має припадати 250–400 мм, а у найбільш 

критичний по вологозабезпеченості період (цвітіння – повний налив бобів) – 

180–200 мм. Скоростиглі та середньостиглі сорти культури вимагають суми 

активних температур (понад 10 
о
С) 2400–3000 

о
С [23, 24]. Важливим є добір 

сортів сої, які були б більш стійкими до несприятливих умов та ефективно 

використовували наявні запаси продуктивної вологи у зоні вирощування [224]. 

Завдяки зрошенню гарантованою зоною вирощування сої є південь 

України. Зрошення дозволяє підвищити врожайність сої в посушливі роки на 

1,79 т/га або на 229 %, порівняно з умовами богари. На поливних землях 

одержують по 3,0–3,4 т/га соєвого насіння, що на 1,0–2,2 т/га більше ніж у 

інших регіонах. Кращі господарства Херсонської області одержують по 4,5–

5,0 т/га [78].  
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Промислове виробництво сої в Україні пройшло шлях від становлення і 

адаптації до місцевих умов з кінця 90-х років ХХ століття до чіткої тенденції 

збільшення посівних площ та врожайності у XXI столітті. Завдяки 

становленню переробки сої в Україні з початку ХХІ століття стрімко 

формується галузевий соєвий комплекс, який має величезні перспективи і 

наслідки для економіки сільського господарства та держави в цілому [447]. У 

світовому рейтингу основних виробників сої Україна посідає восьме–десяте 

місце [23, 163, 320, 328, 333]. Останніми роками Україна є крупним 

експортером сої на світовому ринку. Основні імпортери сої з України – 

Туреччина (38 %), Іран (20 %), Єгипет (9 %). Залишається досить високим 

попит на сою з боку Китаю [472]. Обсяги експорту Україною насіння сої та 

продуктів переробки зросли за 2010–2015 рр. з 0,2 млрд. до 1 млрд. доларів. 

Частка надходжень від експорту переробленої сої склала лише 20 %, а втрати 

українських товаровиробників при цьому склали майже 48 доларів на кожній 

тоні або 104 млн. доларів загалом [320].  

Потужності по переробці сої зростають і в 2014/2015 маркетинговому 

році складали близько 1,2 млн. т на рік [472]. В останні роки в Україні 

спостерігається збільшення обсягів переробки сої на олію і шрот [308], 

зростають обсяги експорту шроту – в 23 рази, олії – в 2,3 рази. При цьому в 

Україні практично відсутні потужності по виробництву харчових соєвих 

білків, в результаті чого соєві продукти для харчової промисловості 

практично повністю імпортуються із США, Бразилії, Голландії. Тому існує 

значний потенціал в плані нарощування обсягів виробництва і переробки цієї 

експортно-орієнтованої культури [225].  

Крім України на європейському континенті сою вирощують в Росії, 

Франції, Болгарії, Румунії, Іспанії, проте, за винятком Росії, в цих країнах соя 

вирощується переважно на десятках тисяч гектарів і обсяги її виробництва не 

перевищують 100 тис. т. Лідером по врожайності сої є Італія, де завдяки 

зрошенню та інтенсивним технологіям вирощування культури на площі 

понад 100 тис. га одержують по 3,7–4,0 т/га насіння [241.]. У країнах Західної 
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Європи основним фактором високої врожайності є теплий вологий клімат і 

тільки у деяких районах Південної Європи, при дефіциті опадів у літній 

період, на невеликих площах застосовується зрошення [138]. Характерно, що 

в європейських країнах, за винятком України і РФ, не відмічається 

розширення площ під соєю [241].  

За останнє десятиріччя валовий збір сої у Росії збільшився більш ніж у 

4,5 рази [225] хоча питома вага площ під соєю дуже незначна. У 2015 р. у Росії 

соя висівалась на 1,9 млн. га, що становить менше 1 % від загальної посівної 

площі, при врожайності 1,39 т/га. Соя вирощується в основному у 

Далекосхідному, Північно-Кавказькому та Центрально-Чорноземному 

регіонах [73, 126, 240]. Однак є досвід успішного вирощування сої в усіх 

можливих зонах: Північний Кавказ, Поволжжя, центральні Чорноземні і 

Нечорноземні області, південь Західного Сибіру [49, 126, 241]. У Казахстані 

соя визнана перспективною культурою для вирощування у північних регіонах 

де вона має стабильну врожайность і високий уміст білка в насінні [426]. 

 

1.3 Напрями та результати селекції сої 

 

Головною задачею селекції всіх сільськогосподарських культур, 

включаючи сою, є безперервне покращення основних цінних господарських 

ознак, з метою збільшення обсягів виробництва, розширення ареала 

вирощування та покращення якості продукції [24, 63, 73]. На сучасному етапі 

селекція сої в світі ведеться на різні ознаки та їх комбінації, проте за 

значимістю та розповсюдженістю основними є наступні напрями:  

– селекція на підвищення врожайності в оптимальних умовах 

вирощування; 

– селекція на імунітет і толерантність до основних патогенних 

мікроорганізмів;  
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– селекція на покращення біохімічного складу насіння, включно з 

підвищенням умісту білка, зниженням умісту інгібіторів трипсина, зміненням 

баланса жирних кислот, білкових і вуглеводних фракцій тощо; 

– селекція на покращення технологічних якостей рослин та насіння 

(габітус рослин, стійкість до вилягання, крупність насіння, забарвлення 

насіннєвої оболонки та ін.); 

– селекція на підвищення адаптивності до абіотичних стресорів, 

таких як дефіцит води в ґрунті, понижені температури, різні типи засолення 

ґрунтів, неоптимальні фотоперіоди тощо [144].  

Розв‟язання цих та багатьох інших задач для практичного створення 

нових сортів сої з покращеними цінними господарськими ознаками 

забезпечується переважно класичними науковими методами селекції, 

основаними на штучній гібридизації та індивідуальному доборі. Ці методи 

добре вивчені та викладені у численних публікаціях із загальних та 

спеціальних основ селекції [63, 102, 179, 229, 231, 368, 369, 487, 490].   

Інтенсифікація виробництва сої має базуватися на створенні 

високопродуктивних сортів різних груп стиглості з уточненням зони 

стабільного виробництва, оптимізації структури посівних площ провідних 

сільськогосподарських культур, розробці та впровадженні наукоємних, 

інноваційних технологій їх вирощування, які базуватимуться на основі 

ефективного використання факторів життя (світло, тепло, волога, поживні 

речовини), що сприятиме максимальному синтезу органічної речовини та 

білка [102, 298, 320, 487, 532].  

Якщо раніше місцеві сорти замінювались через 12–15 років, то в 

теперішній час поновлення сортового складу в країнах з інтенсивним 

виробництвом сої відбувається через кожні 5–6 років [23, 24]. 

Сучасна селекція сої спрямована на підвищення врожайності, стійкості 

до біо- та абіотичних чинників, оптимізацію періоду вегетації, покращення 

товарних та технологічних якостей насіння, придатність до інтенсифікації 

вирощування. Нові сорти характеризуються високим гомеостазом, зниженою 
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фотоперіодичною реакцією, високою продуктивністю фотосинтезу та 

ферментних систем, здатністю відкликатися на удобрення синтезом 

висоякісних білків, стійкістю до вилягання, детермінантним або 

напівдетермінантним типом росту, оптимальним галудженям, китицями з 

великою кількістю бобів, добре озерненими бобами та насінням середньої 

маси [23, 24, 102, 113, 231, 487].  

Селекція на підвищення врожайності передбачає створення зернових та 

зерноукісних (універсальних) сортів інтенсивного типу з урожайністю 

насіння 3,5–4,0 т/га для богарних умов, та 4,0–4,5 т/га для умов 

зрошення [231]. Перспективним напрямом є створення спеціалізованих 

високобілкових та високоолійних сортів сої сортів, сортів зі зміненим 

жирнокислотним складом олії, сортів з підвищеним умістом окремих 

амінокислот [363].  

В селекції сої найчастіше застосовують масовий та індивідуальний 

добір, внутрішньовидову та віддалену гібридизацію, експериментальний 

мутагенез і поєднання цих методів [4, 23, 124, 179, 195, 229, 231, 369, 487, 

532], методи генетичної інженерії [24, 128, 476], гетерозисну селекцію [143].  

Метод синтетичної селекції передбачає проведення достатньо великого 

об‟єму схрещувань із залученням генетично різноманітного вихідного 

матеріалу [480].  

Однак, на початкових етапах реалізації селекційної програми з великої 

маси селекційного матеріалу бракується і безповоротно втрачається 60–90 % 

цінних генотипів [234].  

Добір у селекційному розсаднику F2 і F3, оснований як на окомірній 

оцінці, так і на продуктивності рослин або компонентах урожаю, С. Бороєвич 

вважав малоефективним і ненадійним [63]. Основними ознаками для добору 

рослин на початкових етепах селекції вважаються число продуктивних 

вузлів, бобів на вузол і кількість насінин у бобі [505], число бобів на вузол 

[126, 456], число бобів на рослині, насінин у бобі і маса 1000 насінин [425]. 

Підвищення точності доборів ценотично продуктивних генотипів на етапі 
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малих ділянок без захисних рядків і повторностей є актуальною проблемою. 

Співставлення оцінок урожайності сортів сої в конкурсному випробуванні з 

оцінками врожайності їх вихідних ліній в селекційоному розсаднику показує 

неефективність добору високопродуктивних генотипів на етапі малих 

ділянок за прямою ознакою – масою насіння з ділянки або врожайністю. При 

селекції сої на врожайність на стадії малих ділянок заслуговує на увагу 

використання як критерія добору збирального індекса, який має суттєвий 

позитивний зв‟язок із ценотичною врожайністю [467].  

Крім прямих оцінок селекційного матеріалу за врожайністю існує ряд 

непрямих показників для добору високоврожайних генотипів на ранніх 

етапах селекції серед яких найчастіше виділяють збиральний індекс [8, 70, 

80, 113, 118–120, 205, 234, 242, 244, 351, 360]. Однак, установлено, що 

прогрес в селекції сої на врожайність у різних країнах обумовлений большою 

мірою прибавками загальної біомаси, ніж збиральним індексом [359]. 

Оцінки врожайности матеріалу на ділянках селекційного розсадника 

завищені порівняно із конкурсним сортовипробуванням у середньому на 

27,6 %. Перевищення врожайності на маленьких ділянках пов‟язане з 

конкурентними взаємовідносинами генотипів, про що свідчать нереально 

високі показники врожайности [467]. Тому, для більш об‟єктивного 

порівняння рівнів урожайності генотипів, доцільно використовувати 

показники врожайності отримані у конкурсному сортовипробуванні.  

У роки, коли відмічається позитивний зв‟язок тривалості періоду 

вегетації сортів з їх урожайністю, рекомендовано проводити оцінку 

матеріалу за масою насіння з ділянки. У роки коли зв‟язок тривалості періоду 

вегетації сортів з їх урожайністю негативний добір рекомендовано вести за 

збиральним індексом [465]. 

Аналіз генеалогії сортів сої з колекції ІР НААН [189] показав, що 

найбільш поширеним методом створення нових сортів є внутрішньовидова 

гібридизація, заснована на правильному підборі батьківських пар для 

схрещувань, використовуючи принципи генетичної дивергенції, еколого-
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географічної віддаленості, комплиментарності та інші [253, 262, 318]. Частка 

цього методу у створенні сортів складає 75 %. При цьому у 60–70 роки ХІХ 

століття переважали прості схрещування, а нині переважають повторні 

схрещування [187, 189].  

Багато сучасних сортів мають спільних предків, а отже і однорідну 

генетичну природу. Основою для створення нових сортів рослин є їх 

генотипова мінливість, тому досить актуальним є розширення генетичної 

основи новостворюваних сортів [66, 222]. Сорти різняться за здатністю 

передавати потомству свої корисні ознаки. Так, високу сортоутворюючу 

здатність виявив сорт Чернятка, який увійшов до родоводів сортів Легенда, 

Ворскла, Хвиля, Вільшанка і Сузір‟я. [508]. Сорт Юг 30 увійшов до 

родоводів вітчизняних (Сіверка, Білявка, Анастасія, Краса Поділля, Муза та 

зарубіжних (Лира, Дельта) сортів [187, 508]. 

Вивчення еколого-географічного, філогенетичного і екологічного (з 

однієї географічної зони) методів підбору батьківських пар з максимальними 

(4–5) и мінімальними (2–3) відмінностями ознак у батьків показало високу 

залежність величини позитивних трансгресій за продуктивністю від 

походження батьківських форм. Найвищі показники (134,4 %) одержані в 

гібридних поколіннях від сортів, які розрізняються філогенетично, значно 

менші (50,4 %) – при еколого-географічному методі. Найбільш високий 

гетерозис за продуктивністю (понад 200 %) виявлено у гібридів, одержаних 

від генетично дивергентних батьківських форм з максимальними 

відмінностями батьків за основними господарсько-біологічними 

ознаками [74]. У СГІ–НЦНС НААН установлено, що суттєву цінність в 

селекції  сої мають форми із США, Канади, Далекого Сходу Росії, 

Китаю [441]. 

Гібридологічний аналіз елементів продуктивності у гібридних 

комбінаціях F1 від схрещувань сортів сої культурної та форм сої дикої 

уссурійської показали, що показники позитивного наддомінування виявлено 

за комплексом або окремими наступними ознаками: висота рослин, загальна 
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кількість вузлів, кількість бобів на рослині, кількість насіння з рослини, маса 

насіння з рослини, маса 1000 насінин [31].  

З метою збільшення генетичного різноманіття доцільно в селекційний 

процес залучати не тільки зразки культурного типу рослин, а і фасційовані 

форми з паралельним вивченням комбінаційної здатності зразків сої, що 

залучені в селекційний процес, для виявлення генотипів які можуть 

забезпечити високий гетерозис. Це сприятиме виявленню 

високопродуктивних форм в наступних поколіннях і полегшить підбір 

компонентів для гібридизації [277].  

Вивченню частоти і ступеню трансгресій у гібридних поколіннях F2-F4 

сої, показало, що вони залежать від генотипу і покоління. Ступінь трансгресії 

не пов'язана з її частотою, останній показник у переважної більшості 

гібридних комбінацій характеризувався різким зниженням у третьому 

покоління порівняно з другим і підвищенням його у четвертому поколінні, 

що необхідно враховувати у селекційній практиці [58].  

Інноваційно перспективним є широке використання міжвидової 

гібридизації з використанням диких форм сої. Розроблено спосіб одержання 

в F1 до 85–90 % рослин з культурним типом розвитку, а F2 до 30–40 % ліній 

гомозиготних за морфологічними і господарськи цінними ознаками [4]. 

Завдяки цьому створені високопродуктивні сорти з потенційною 

врожайністю насіння 3,28–4,20 т/га (Зейка, Ария) [460].  

Методом трансформації генів від диких форм до культурної сої 

створено ряд сортів, біотехнологічними методами одержано регенеранти, 

виділено лінії, що перевищують вихідні форми як за стійкістю до 

фітопатогенів, так і за ознаками структури врожаю і надземної частини 

рослини [427]. При використанні у схрещуваннях форм дикої усурійської сої 

Glycine ussuriensis із географічно віддаленими формами, одержані 

високопродуктивні форми з різними морфологічними ознаками. Відмічені 

гібридні комбінації з ознаками адаптаційного характеру і цінними 

господарським ознаками [479].  
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Включення нетипових форм сої в селекційний процес дозволяє 

виділити форми, що перевищують вихідні батьківські, як за продуктивністю, 

так і за окремими господарськи цінними ознаками, але мають і ряд 

негативних якостей (схильність до вилягання рослин, розтріскування бобів, 

більше ураження хворобами і шкідниками) [75]. Для отримання гібридного 

потомства з поєднанням бажаних ознак нового сорту лише парних 

схрещувань недостатньо і необхідні наступні схрещування [478].  

Індукований мутагенез використовують переважно для створення нових 

форм, які відрізняються від вихідних за окремими ознаками: крупність та 

забарвлення насіння, висота рослин, форма листків, стійкість до хвороб, 

тривалість вегетації, вміст білка і олії в насінні [230, 231]. Цей метод дозволяє 

розширювати генетичну мінливість, створюючи новий вихідний матеріал для 

подальшого проведення добору при селекції сортів і спрямований на штучне 

одержання життєздатних рослин з корисними мутаціями [230, 231, 305, 530]. 

При використанні хімічних мутагенів важливо виявити рівень сортових 

відмінностей щодо мінливості ознак. Зокрема, інтерес викликають частота і 

спектр прояву морфозів у М1, які мають тісний зв‟язок із порушенням 

діяльності генів соматичних клітин, пов‟язаних з ритмом росту, поділом клітин, 

елімінацією окремих клітин тощо [271]. 

За допомогою методу хімічного мутагенезу у сої виділені лінії з 

підвищеною толерантністю до гербіцидів [600], генетичною чоловічою 

стерильністю [527], форми з підвищеною стійкістю до нітратів [532], зміненим 

жирнокислотним складом олії. Отримані лінії як з низьким, так і з підвищеним 

умістом ліноленової кислоти [547, 559, 602], а також лінії з пониженим 

умістом насичених жирних кислот (пальмітинової і стеаринової) [547].  

Уплив хімічних мутагенів проявляється у вигляді різноманітних 

порушень форми габітусу рослин, збільшенні кількості змінених рослин і 

частоти появи змін морфо-біологічного характеру [30]. Виживаність рослин 

залежить від природи хімічного мутагену, його концентрації, експозиції та 

сорту [28]. Позитивна дія хімічних мутагенів на елементи продуктивності 
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проявляється у підвищенні розмаху їх варіювання, що підвищує ефективність 

селекційної роботи, дає можливість здійснення добору на продуктивність [29]. 

Значні можливості в селекції сої відкриваються із застосуванням 

біотехнологічних методів. Селекціонери Китаю, Індії, Австралії, США, Росії 

використовують клітково-тканинні технології при створенні сортів рослин 

[12, 354, 355, 544, 545]. Перший у Росії, створений методом культури 

тканини, сорт сої Приморская 81 використовується з 2004 р. [476]. У селекції 

сої можливе використання сомаклональної мінливості, яка має випадковий, 

неспрямований характер. Вибраковка в процесі регенерації і початкового 

добору in vitro небажаних форм, значно скорочує об‟єм доборів в популяції 

регенерантів (R1) для випробування в полі [545]. 

Відомо, що більшість гібридів F1 сої за врожайністю та її структурними 

елементами мають високий позитивний рівень гетерозису [485]. У Китаї 

ведуться дослідження можливості одержання гібридної сої на основі джерела 

ЦЧС – сортозразка дикорослої уссурійської сої Zong Dou 19 зі стерильністю 

до 99,96 %. Після кількох бекросів були одержані джерела ЦЧС культурного 

типа з рівнем стерильності до 87 % і лінії з відкритим цвітінням, які 

забезпечують до 8–75 % перехрѐсного запилення. У 2002 р. був отриманий 

перший експериментальний гібрид сої Hybsoy 1, а у 2004 р. допущено у 

виробництво комерційний гібрид Zoyou Dou 1 з прибавкою врожайності 

15,4 %. За рахунок ефекту гетерозиса на сої можна одержувати до 1,3–1,4 т/га 

гібридного насіння, проте на даний час виробництво насіння сої F1 

нерентабельне навіть у Китаї [143]. 

 

1.4 Параметри врожайності, адаптивності та якості насіння сортів сої 

 

Україна має найбільший в Європі генофонд і сортовий склад сої. 

Більшість сортів вітчизняної селекції створено провідними науково-

дослідними установами НААН України. Українські сорти сої не 

поступаються іноземним за врожайністю (3,0–4,9т/га) і вмістом білка (39–
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43 %), адаптовані до місцевих умов і можуть повністю забезпечити потреби 

внутрішнього ринку [438]. Інтродуковані в Україну сорти попадають у зовсім 

інші ґрунтово-кліматичні умови і часто не дають очікуваних результатів. 

В умовах посухи іноземні сорти мають велику абортивність квіток і бобів, 

щупле, дрібне, зелене, недозріле насіння, низьку врожайність і схожість, 

уражуються хворобами. Україна має специфічні ґрунтово-кліматичні умови, 

потребує створення і адаптації власних сортів сої для її регіонів. Інтродукція 

сортів з Китаю, США, Канади, Сербії призведе до крупних невдач у 

виробництві цієї культури [26]. 

В ІСГС НААН створено сорти сої Валюта, Знахідка, Ізумрудна, Медея, 

Ювілейна, Ромашка, Золушка, Ранок та інші, які поширені у Степовій зоні 

України, [130, 259, 260]. Концентрація виробництва сої у Кіровоградській 

області супроводжується зростанням її врожайності, підвищенням 

економічної ефективності, що обумовлено вдосконаленням технології 

вирощування культури, впровадженням високоврожайних сортів та 

покращенням захисту посівів. Для беззбиткового виробництва середня 

врожайність сої в Кіровоградській області має становити не менше 0,80 т/га, 

а для 25 % рівня рентабельності – 1 т/га [258].  

У ННЦ ІЗ НААН створено сорти сої: Легенда, Сіверка, Арніка, Устя, 

Ворскла, Хвиля, Муза, Вільшанка, Васильківська, Київська 98, Сузір‟я з 

високим потенціалом продуктивності, вмістом в насінні білка – 39–42 %, 

олії – 18–22 %. Сорт Вишиванка забезпечував одержання врожаю насіння 

3,2–3,5 т/га при тривалості періоду вегетації 105 діб, а сорти Голубка, 

Переяславка, Марися і Ясочка мали рівень урожайності 3,6–4,4 т/га при 

тривалості періоду вегетації 116–120 діб [130, 168, 280].  

На основі аналізу біокліматичного потенціалу, соціально-економічних і 

суспільних аспектів розвитку агропромислового комплексу регіонів в ІКСГП 

НААН визначено соєвий пояс та ефективно ведеться селекція сої. 

Комбінування генів, які контролюють ознаки продуктивності, якості насіння, 

стійкості до посухи, збудників хвороб і шкідників, дозволило створити сорти 
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сої Артеміда, Золотиста, Оріана, Феміда, Вежа, Оксана, Анатоліївка, 

Смолянка, Хуторяночка, Монада, КиВін, Вінні, Монада, Княжна, Діадема 

Поділля, Мілленіум, Тріада, Самородок та інші [34, 326]. Сорти КиВін і 

Омега вінницька створено з використання генів багатоквіткової китиці та 

фасціації. Сорти Вежа, КиВін, Омега вінницька, Оріана, Феміда, 

Хуторяночка відзначаються зниженим умістом інгібіторів трипсину, сорти 

Монада, Подільська 1, Подільська 416, Подолянка, Смолянка, Хуторяночка 

мають підвищену холодостійкість [23, 26].  

В ІЗЗ НААН створено сорти сої: Юг 30, Діона, Фаетон, Витязь 50, 

Даная, Аполон, Деймос, Аратта, Святогор, Софія і Монарх [221]. Тут робота 

спрямована на збагачення та вивчення генофонду сої , виділення джерел і 

донорів цінних господарських ознак для створення сортів культури 

придатних для вирощування при зрошенні [62].  

В ІОК НААН створено сорти Офелія, Спринт, Срібна, Шарм, Сонячна, 

Маша, Рапсодія та інші. Сорти сої Етюд, Ранок, Галі перевищують стандарт 

за врожайністю на 0,35–0,87 т/га, мають високу якість насіння та стійкість до 

збудників хвороб [96, 98]. 

На Буковинській ДСГДС НААН, де створено сорти Рогізнянка, 

Чернівецька 9, Іванка, Ксеня, Георгіна та інші, окрім урожайності і якості 

зерна, приділяють увагу стійкості до умов вирощування у південно-

західному регіоні Лісостепу України [90, 130]. 

СГІ–НЦНС НААН є оригінатором сортів: Аркадія одеська, Одеська 

150, Альтаїр, Чорнобура, Успіх, Мар‟яна, Одеська 150, Хаджибей, Берегиня, 

Донька, Васильківська, Валентіа, Блискавиця, Ельдорадо, Ятрань, 

Мельпомена, Фарватер, Сяйво, Данко, Антарес, Руса, Фенікс та інші [441]. 

Сорти сої Хаджибей, Одеська 150, Берегиня, Донька в оптимальних умовах 

вирощування постійно формують урожай на рівні 3,2–3,6 т/га. Придатні для 

вирощування на всій території України, зокрема і у північному Лісостепу, 

скоростиглі сорти Васильківська, Валентіа, Блискавиця [438, 439]. 

Установлено, що високопродуктивні у Степовій зоні України зразки сої 
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найчастіше відносяться до скоростиглої (100–110 діб) і 

середньоскоростиглої (111–120 діб) груп [441].  

У ПДАА створено високопродуктивні, високопластичні сорти культури 

Аметист, Агат, Артеміда, Алмаз, Антрацит та виявлені джерела 

фотоперіодичної нейтральності, холодостійкості, тіньовитривалості [56, 57]. 

Білоруськими селекціонерами здійснено прорив у селекції сої і 

доведена можливість створення ранньостиглих сортів сої з відносно 

широким адаптивним ареалом в поясі 50–52 
о
 північної широти та 

пристосованих до різних ґрунтово-кліматичних умов. Ними використано 

генплазму ранньостиглих сортів: LF-19 (Польща) та Белорусская 1 

(Білорусь) [187, 361].  

У ВНДІОК створено сорти сої різних напрямів використання – Лира, 

Альба, Дельта, Дуар, Ника, Вилана, Рента, Фора, Веста, Валента, Лиана, 

Трембита, Селена, Славия, Чара, Олимпия та інші. Тут розроблено модель 

високопродуктивного скоростиглого сорта сої для умов недостатнього 

зволоження Західного Передкавказзя: тривалість періоду вегетації 100–

110 діб, висота рослин 90–115 см, висота прикріплення нижнього бобу – 13–

15 см, частка внеску основного стебла у загальну продуктивність рослини – 

50–70 %, локалізація бобів у середній частині рослини – 42–49 %, збиральний 

індекс – 39–42 %, оптимальна маса 1000 насінин – 150–200 г, уміст білка в 

насінні – 40–43 %, олії – 21–23 %, висока стійкість до вилягання рослин, 

розтріскування бобів, збудників хвороб та шкідників. Темпи росту 

вегетативних органів на етапах сходи – цвітіння мають бути низьким, під час 

цвітіння – помірними. Показники моделі пов‟язані з раціональним 

використанням рослинами сої ресурсів довкілля і можуть бути реально 

досягнуті в процесі селекційно-генетичного поліпшення культури [464]. 

Адаптовані до ґрунтово-кліматичних умов Лісостепової зони сорти сої, 

з потенційною урожайністю насіння до 3,7 т/га і зеленої маси до 35 т/га, 

створені у БДАУ: Белгородская 48, Ланцетная, Белгородская 6, 

Белгородская 7, Белгородская 8, Белор, Белгородчанка, Глазастая і Виктория. 
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Тут увага приділяється високій продуктивності (2,8–3,0 т/га), якості насіння 

(вміст у насінні білка – 40–44 %, олії – 18–22 %), стійкості до холоду та 

посухи, скороченню тривалості періоду вегетації (90–115 діб), 

напівдетермінантному типу росту [140].  

Таким чином, нові селекційні досягнення по сої характеризуються 

високим потенціалом урожайності та якості насіння. При тривалості періоду 

вегетації 90–115 діб нові сорти забезпечуєть одержання 2,8–3,5 т/га насіння, 

при тривалості періоду вегетації 110–120 діб формують 3,5–3,7 т/га насіння. 

Уміст білка в насінні нових сортів становить 39–44 %, уміст олії – 18–22 %. 

Сучасні сорти мають високу стійкість до вилягання рослин, розтріскування 

бобів та обсипання насіння, збудників хвороб та шкідників.  

 

1.5 Проблеми використання генетично модифікованих сортів сої 

 

Одним із шляхів радикального поширення сої у світове землеробство 

стало створення генетично модифікованих сортів культури. Уже через сім 

років з початку впровадження фірмою "Монсанто" (1995 р.) сортів сої 

стійких до гліфосату завдяки гену СР4ЕРSPS, виділеного з Agrobacterium 

tumefaciens CP4, у США 60 % усієї сої, що вирощувалась, була трансгенною 

[173]. У 2009 р. трансгенні сорти у цих трьох провідних країнах-виробниках 

займали 61,4 млн. га, що в 11,6 разів більше ніж на початку їх упровадження 

в 1997 році (5,3 млн. га) [24]. 

Хоча світові обсяги вирощування трансгенних культур щороку 

зростають, існує занепокоєння суспільства, зумовлене недостатньою 

вивченістю впливу генетично модифікованих організмів (ГМО) на здоров‟я 

людини, тварин і довкілля [7, 26, 601]. 

В Україні понад 70 % посівів сої займають генетично модифіковані 

сорти, які завдяки застосуванню гербіцидів на основі гліфосату мають 

перевагу в системі догляду за посівами [319]. Проблема біобезпеки ГМО і 

оцінки потенційних ризиків від їх використання – надзвичайно складна і 
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комплексна наукова проблема, яка потребує досконалого вивчення та 

подальшої реєстрації генетично модифікованих рослин в Україні. Уся 

харчова продукція повинна перевірятись і відповідним чином маркуватись 

щодо наявності в ній генетично модифікованих організмів. Простежити 

ситуацію щодо генетично модифікованих організмів можливо проведенням 

планового моніторингу, який виявив у зразках насіння сої 2014 р. 9,4 % 

позитивних проб на генетичні модифікації. Найбільш поширеною генетично 

модифікованою лінією сої виявилась GTS 40-3-2, яка була знайдена у зразках 

із Кіровоградської, Харківської, Херсонської, Сумської, Тернопільської та 

Чернігівської областей, що свідчить про вирощування і реалізацію на 

території України генетично модифікованих рослини. [83].  

Стосовно питання впливу генетично модифікованої сої на організм 

людини та тварин існують абсолютно протилежні твердження. Прихильники 

генетично модифікованих організмів вважають, що чужорідні вставки – 

плазміди повністю розщеплюються в шлунково-кишковому тракті тварин і 

людини і тому не можуть бути шкідливими, а їх опоненти стверджують, що 

дія генетично модифікованих організмів на організм людини ще глибоко не 

вивчена і тому необхідно заборонити їх використання [214].  

Хоча не виявлено достовірних відмінностей за біохімічним складом 

соєвого насіння, питання про безпеку генетично модифікованої сої у 

харчуванні людини і годівлі тварин є не беззаперечним [127, 296], тому що 

на сучасному рівні знань неможливо дати точний прогноз ризику для 

здоров‟я людини при застосуванні генетично модифікованих джерел. 

Викликає занепокоєння можливість порушення засвоюваності продукта, 

виникнення алергенності, збільшення вмісту в продукті токсичних речовин, 

які не є для нього характерними [127, 469].  

Зарубіжні публікації висвітлюють вплив генетично модифікованих 

кормів, зокрема сої, на фізіологічний стан організму тварин в цілому, а також 

їх продуктивність [566, 567]. У дослідах на тваринах показана звичайна 

переносимість кормів, одержаних з генетично модифікованої лінії сої 40-3-2, 
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відсутність її гострої токсичності і різниці за хімічним складом із 

традиційними соєвими продуктами [296]. Є повідомлення про пошкодження 

гістоструктури печінки при використанні генетично модифікованої сої у 

годівлі щурів [200, 601].  

Вітчизняними дослідниками встановлено, що випоювання соєвого 

молока з насіння сої не генетично модифікованого сорту знижує вік 

запліднення та підвищує індекс осіменінь у телиць порівняно із соєвим 

молоком із насіння трансгенного сорту [475].  

Установлено, що у модифікованій сої вміст фітоестрогенів дуже 

високий порівняно із традиційними аналогами [608], і якщо при вживанні 

нативної сої фітоестрогени можуть стимулювати захисні функції організму 

(через імунну, антиоксидантну системи), то вживання генетично 

модифікованого аналогу, навпаки, може спровокувати розвиток патологічних 

процесів, порушення обміну речовин, захворювання статевих органів, та як 

наслідок погіршення відтворювальної функції [444, 445]. 

З 2007 р. розпочато заміщення біотехнологічної сої І покоління (лінія 

40-3-2) соєю ІІ покоління (лінія MON 89788), що вперше призвело до 

неопосередкованого підвищення врожайності [7, 26]. Лінія MON 89788 

отримана в результаті трансформації геному високоврожайного сорту сої 

культурної А3244 і має стійкість до гліфосату. Уміст білка CP4EPSPS 

становить близько 0,04 % від загального білка в насінні сої лінії MON 89788 

[471, 575]. Така генетично модифікована соя ІІ покоління отримала вихід на 

продовольчий ринок США, Канади, Тайваню, Філіппін, Японії, Австралії, 

Китаю, Мексики, країн ЄС, Кореї і Росії [408, 539, 575]. Установлено, що 

тривале (90 діб), згодовування білим мишам сої лінії MON 89788 (30 % 

раціону) викликає патолого-анатомічні зміни: печінка світлого кольору, 

дряблої консистенції; здуття та запалення слизової оболонки кишечника. За 

біохімічними маркерами виявлено порушення функціонального стану 

печінки піддослідних тварин, що свідчить про виникнення серйозних змін в 

організмі тварин [251].  
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Такий ефект пояснюють як наявністю в складі насіння лінії MON 89788 

ще невивчених біологічно активних сполук, що утворилися внаслідок 

плейотропного впливу вбудованих генів, так і можливою кумуляцією 

гліфосату та/або його метаболітів [111, 215]. 

Існує думка, що трансгенну сою з її високою енергією росту умовно 

можна віднести до гібридних культур із високою біологічною активністю 

генетичної основи ґрунтової бактерії Agrobacterium tumefaciens, яка синтезує 

білкові та низькомолекулярні структури типу плазмід ДНК не властиві сої. 

Установлено, що водна витяжка генетично модифікованої сої різко пригнічує 

в 1,9–2,5 рази лінійний ріст проростків пшениці, тритикале і жита порівняно 

з не модифікованою соєю [214]. Саме плазміди бактерій Agrobacterium 

tumefaciens мають здатність генетично трансформуватися не тільки в 

рослини, але і у клітини вищих організмів, зокрема, людини [128]. Водночас 

трансгенна соя може входити до складу хліба, різноманітних продуктів 

харчування, зокрема і дитячого.  

Одержано трансгенну сою, не тільки стійку до гербіцидів суцільної дії 

(гліфосату та форфинотрицину), а також із іншими цінними властивостями. 

Наприклад, включення до геному сої додаткової копії гена фермента дельта-

12 десатурази призводить до зниження вмісту в соєвій олії рівня 

поліненасичених кислот (лінолевої та ліноленової) та компенсаційне 

збільшення рівня мононенасиченої олеїнової кислоти до 80 %, що навіть 

більше, ніж в оливковій олії. Одержано трансгенну сою, яка містить у своєму 

геномі ген бразильського горіха [128]. 

Зважаючи на неоднозначне сприйняття генетично модифікованої сої, 

пов'язане із можливістю екологічних та харчових ризиків можна 

запропонувати як альтернативу українські сорти сої. Вони створені 

класичними методами селекції і не містять генетичних модифікацій, а за 

врожайністю і якістю насіння не поступаються іноземним сортам. Українські 

сорти адаптовані до місцевих умов і можуть повністю задовольнити вимоги 

сільгоспвиробників та переробників. Сорти створені для всіх ґрунтово-
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кліматичних зон України і характеризуються високою врожайністю (3,0–

4,9 т/га), якістю насіння (вміст білка 39–43 %, вміст олії – 18–23 %), 

придатністю до механізованого збирання. Ураховуючи те, що на сьогодні у 

світі на США, Бразилію та Аргентину припадає понад 80 % виробництва цієї 

культури, а 75 % – це генетично модифікована соя, вирощування вітчизняних 

сортів матиме перевагу при експорті, в першу чергу на ринках 

Європейського союзу і повністю забезпечить потреби галузі тваринництва та 

харчової промисловості [319]. На користь традиційних українських сортів сої 

свідчить той факт, що, як правило, американські генетично модифіковані 

сорти відзначаються низьким умістом білка – 28–32 % [440]. 

Беручі до уваги можливі негативні наслідки вирощування та 

споживання генетично модифікованої сої, які широко дискутуються в 

наукових колах, в розвинених країнах Європи з пересторогою ставляться до 

імпорту з Америки генетично модифікованої сої і продуктів її переробки 

[128, 241]. У цьому аспекті перспективними є українські сорти сої, створені 

традиційними методами селекції, насіння яких може мати пріоритет на 

європейському та світовому ринку [319].  

 

Висновки до розділу 1. 

1. У розділі розглянуто екологічні, анатомо-морфологічні та 

біологічні особливості сої культурної, її поширення і значення у світовому та 

вітчизняному землеробстві, визначено основні напрями та результати 

використання сої, проаналізовано параметри врожайності, адаптивності та 

якості насіння сортів сої, розглянуто проблеми використання генетично 

модифікованих сортів. Показано, що в Україні науково обґрунтований і 

сформований соєвий пояс і триває формування галузевого соєвого 

комплексу. 

2. Виявлено наявність недостатньо досліджених проблем, 

пов‟язаних із дією комплексу чинників, які впливають на адаптивність, 

врожайність та якість насіння культури.  
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3. Установлено, що вдосконалення селекційної роботи із соєю на основі 

виявлених нових закономірностей формування ознак врожайності, 

адаптивності та якості насіння у мінливих умовах довкілля, дозволить 

вирішити наукову проблему з установлення оптимальних параметрів ознак і 

створення сортів із комплексом цінних ознак в умовах східної частини 

Лісостепу України. Це вимагає вирішення ряду наукових питань, пов‟язаних 

із розробкою системи оцінок селекційного матеріалу і його добору. 

4.Удосконалення схеми створення високоврожайних, стійких до біо- та 

абіотичних чинників довкілля сортів сої з високою якістю сировини шляхом 

збагачення генофонду та оптимізації комплексу оцінок забезпечить 

підвищення ефективності доборів при створенні нового вихідного матеріалу 

та сортів сої. 

5. Упровадження у виробництво нових високоврожайних сортів сої з 

підвищеною адаптивністю до несприятливих чинників довкілля та високою 

якістю насіння дозволить стабілізувати виробництво сої і забезпечити 

переробний комплекс високоякісною сировиною. 
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ, МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Ґрунтово-кліматичні та агрометеорологічні умови досліджень 

 

Польові дослідження проведено на експериментальній базі Інституту 

рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва НААН, яка розташована в смт. Елітне 

Харківського району Харківської області на відстані 15 км від м. Харкова в 

східній частині Лівобережного Лісостепу України у Лісостеповій 

агроґрунтовій зоні області. Клімат зони проведення дослідів помірно-

континентальний, характерний для східного Лісостепу України – з нестійким 

зволоженням [1, 13, 186].  

Рельєф місцевості досліджень хвилясто-рівнинний. Ґрунти 

представлені потужними слабковилуженими чорноземами на пилувато-

суглинковому лесі із загальною потужністю ґрунтового профілю близько 

110–140 см із вмістом гумусу в орному горизонті 5,46–7,28 %. Вони 

характеризуються зернисто-грудкуватою структурою, добрими фізико-

механічними властивостями і містять в орному шарі досить великі запаси 

поживних речовин: азоту – 0,28–0,29 %, фосфору – 0,17–0,18 %, калію – 1,9–

2,0 %, реакція ґрунтового розчину слабкокисла (рН сольової витяжки 5,8–

6,0), гідролітична кислотність – 3,28, обмінна кислотність – 0,16, сума 

поглинутих основ 37,4 мг-екв. на 100 г ґрунту. [13, 498]. 

Клімат зони досліджень помірно-континентальний. Середньорічна 

температура повітря складає +7,1 
o
С, а середня температура повітря за період 

вегетації сої (травень–вересень) становить +17,0 
o
С. Максимальна 

середньомісячна температура припадає на липень місяць (+21,1 
o
С), 

мінімальна – на січень (до -7 
o
С) [1].  

Зими відносно малосніжні, з частими та глибокими відлигами, 

переважають вітри східного та південно-східного напрямків. Середня 

тривалість безморозного періоду становить 155 діб. Перехід середньодобової 
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температури через 0 
о
С відбувається 20–25 березня, з коливаннями 8–10 діб, 

перехід середньодобової температури повітря через позначку +5 
°
С – у 

першій декаді квітня Сніготанення зазвичай починається на початку березня і 

закінчується в першій декаді квітня. Прогрівання ґрунту на глибині 10 см до 

+10 
o
С настає в третій декаді квітня, а у деякі роки спостерігається і в травні. 

Відтавання ґрунту на повну глибину закінчується у першій декаді, а 

прогрівання на глибині 20 см до +10 
о
С у третій декаді квітня. Весняні 

заморозки припиняються у третій декаді квітня, але у деякі роки 

спостерігаються і у травні [1, 13, 186, 454]. 

Літні місяці характеризуються жорстким термічним режимом. 

Середньодобова температура повітря у червні сягає +18,9
 о 

С, у липні – 

+21,1 
о 

С, у серпні – +19,6
 о 

С. Максимальні значення показника у повітрі 

досягають +38–+39
 о 

С, на поверхні ґрунту – +50
 о 

С. Коливання термічного 

режиму повітря і ґрунту за роками також значні. Вітри переважно західного 

та північно-західного напрямків. Сума середньодобових температур повітря 

вище +10 
о
С знаходиться в межах 2600–3000 

о
С [1, 186, 288, 454], що є 

достатнім для вирощування та визрівання сортів сої від ультраскоростиглої 

до середньостиглої груп стиглості [23, 24].  

Розподіл опадів протягом року по місяцях нерівномірний. Найбільша їх 

кількість випадає у липні (71,7 мм). Кількість опадів в окремі роки різко 

відхиляється від норми. Середня багаторічна сума опадів за рік складає 

537 мм, за травень–серпень – 218 мм зі значними відхиленнями за роками. 

Найбільша кількість днів з опадами приходиться на літо – 35–40. Багаторічна 

середня відносна вологість повітря складає 63 % [1]. Середньорічна кількість 

опадів, за багаторічними даними метеорологічного поста ІР НААН, 

становить 485,8 мм, а за період вегетації сої (травень–вересень) 272,2 мм. В 

окремі роки максимальна температура у літній період досягала +37 
o
С.  

Опади влітку бувають у вигляді рясних короткочасних дощів, які 

супроводжуються сильними вітрами західного і північно-західного напрямків.  

Зниження температури відбувається восени. У вересні середньодобова 
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температура повітря становить +14,1 
o
С. Опадів спостерігається у 2 рази 

менше (34 мм), ніж в літні місяці. Перші заморозки починаються наприкінці 

вересня [1, 186].  

Аналіз багаторічних даних показує що ґрунтово-кліматичні умови 

місцевості в цілому сприятливі для вирощування сої, однак нерегулярність 

опадів, високі температури і низька відносна вологість повітря, яка 

супроводжується суховіями, обумовлюють в окремі роки чітко виражений 

посушливий характер, що негативно впливає на ріст та розвиток рослин сої.  

Дослідження за темою дисертаційної роботи охоплювали тривалий 

період (2008–2018 рр.), упродовж якого погодні умови у період вегетації сої 

були дуже контрастними за гідротермічними показниками і по-різному 

впливали на ріст та розвиток рослин, чим зумовлювали формування різних 

рівнів урожайності та біохімічного складу насіння (табл. 2.1, додатки Д.1–Д.4).  

 

Таблиця 2.1  

Гідротермічні умови у період вегетації сої  

(за даними метеопостів ІР НААН та ХНАУ ім. В.В. Докучаєва) 

Рік 

Показники за період вегетації сої (травень-вересень) 

середня 

температура 

повітря, ⁰С 

сума 

ефективних 

температур, 

⁰С 

сума опадів, 

мм 

відносна 

вологість 

повітря, % 

1 2 3 4 5 

2008 16,95 1320,7 349,7 56 

2009 15,18 1397,6 209,8 57 

2010 19,61 1576,3 225,5 49 

2011 18,28 1594,4 556,4 62 

2012 19,28 1787,7 222,1 59 

2013 19,08 1573,1 376,8 62 
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Продовження табл. 2.1 

1 2 3 4 5 

2014 18,50 1634,5 391,8 60 

2015 18,90 1699,4 271,8 57 

2016 18,10 1607,0 371,4 63 

2017 18,30 1584,8 170,5 55 

2018 20,10 1879,0 136,5 55 

Середня 

багаторічна 

норма 

17,10 1206,0 304,6 65 

 

Установлено значні коливання середньої температури повітря у період 

вегетації сої за роками протягом 2008–2018 рр. та тенденція зростання 

температури повітря в цілому за весь час досліджень (рис. 2.1, додаток Д.1). 

 

 

 

Рис. 2.1 Відхилення середньої температури повітря (
о
С) від 

багаторічної норми у період вегетації сої, 2008–2018 рр.  
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Відхилення середньодобової температури повітря спостерігалось в 

окремі періоди років досліджень. У 2008 р. температура була нижче норми у 

травні (на 2,4 
о
С), червні (на 1,3 

о
С) та липні (на 0,2 

о
С). При цьому в 

середньому за вегетацію 2008 р. температура була нижче лише на 0,1 
о
С. 

Найбільше відхилення середньої температури повітря у бік зменшення 

спостерігалось на початку вегетації 2009 р.: у квітні (на 7,9 
о
С), травні (на 

7,4 
о
С), червні (на 5,6 )

 о
С із відхиленням в середньому за період вегетації на 

1,9 
о
С. У 2011 р. температура була нижче норми у квітні (на 2,9 

о
С) місяці. У 

2013 р. відбувалося зниження температурного режиму у другій половині 

вегетації: у липні (на 3,3 
о
С), серпні (на 3,4 

о
С) та вересні (на 1,6 

о
С) при 

середньому зниженні температури за вегетацію на рівні 0,5 
о
С.  

У 2014 р. незначні зниження температури було у середині періоду 

вегетації культури: у червні (на 1,1 
о
С), липні (на 0,5 

о
С) та серпні (на 1,6 

о
С). 

При цьому середня за період вегетації температура повітря була вищою за 

норму на 0,2 
о
С. У 2015 р. температура повітря була нижче за норму у квітні 

(на 3,7 
о
С), травні (на 3,2 

о
С), червні (на 0,1 

о
С), липні (на 1,0 

о
С) та у цілому 

за період вегетації (на 0,4 
о
С). 2016 р. характеризувався зниженням 

температури повітря у травні (на 3,5 
о
С), червні (на 1,7 

о
С), вересні (на 0,3 

о
С) 

та у цілому за період вегетації (на 0,3 
о
С). У 2017 р. зниження 

середньодобової температури відбувалося у квітні (на 0,4 
о
С), травні (на 

4,2 
о
С), липні (на 0,8 

о
С) та у цілому за період вегетації (на 0,3 

о
С). У 2018 р. 

незначні відхилення температури у бік зменшення спостерігались лише у 

червні (на 0,6 
о
С) та вересні (на 0,8 

о
С).  

У всі інші місяці періоду вегетації сої у 2008–2018 рр. середньодобова 

температура повітря перевищувала середню багаторічну норму. Найбільш 

суттєві відхилення температури у бік збільшення спостерігалися у вересні 

2009 р. (на 7,4 
о
С) та вересні 2015 р. (на 4,5 

о
С). У середньому за 2008–

2018 рр. зафіксовано зростання температури повітря за весь період вегетації 

сої на 1,3 
о
С.  
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Аналіз метеорологічних даних виявив загальну тенденцію зростання 

суми ефективних температур за період вегетації сої, як за роками (на 114,7–

673,0 
о
С), так і загалом за весь період проведення дослідів (на 399,0 

о
С) 

(рис. 2.2, додаток Д.2). 

 

 

Рис. 2.2 Відхилення суми ефективних температур (
о
С) від багаторічної 

норми у період вегетації сої, 2008–2018 рр. 

 

Зниження суми ефективних температур від багаторічної норми 

відбувалося лише в окремі місяці на початку вегетації: квітень 2009 р. (на 

1,1 
о
С), квітень 2010 р. (на 1,1 

о
С), квітень 2011 р. (на 0,8 

о
С), квітень 2013 (на 

35,2 
о
С) та наприкінці вегетації у вересні 2013 р. (на 16,9 

о
С).  

Інша тенденція спостерігалась по відношенню до кількості опадів за 

період вегетації сої. Сумарна кількість опадів за період вегетації була 

нижчою за норму у 2009 р. на 94,8 м, у 2010 р. – на 79,1 мм, у 2012 р. – на 

82,5 мм, у 2015 р. – на 32,8 мм, у 2017 р. – на 134,1 мм, у 2018 р. – на 

168,1 мм (рис. 2.3, додаток Д.3).  
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Рис. 2.3 Відхилення суми опадів (мм) від багаторічної норми у період 

вегетації сої, 2008–2018 рр.  

 

Загалом за час досліджень 2008–2018 рр. відбулося зниження суми 

опадів за період вегетації сої на 6,2 мм. Це супроводжувалося нерівномірним 

розподілом опадів протягом періоду вегетації в різні роки досліджень. 

Вище норми випало опадів: у 2008 р. – на 45,1 мм, у 2011 р. – на 

251,8 мм, у 2013 р. – на 72,2 мм, у 2014 р. – на 87,2 мм та 2016 р. – на 66,8 мм. 

У 2008 р. дефіцит вологи спостерігався лише у серпні (на 25,3 мм). У 

2009 та 2010 рр. нестача вологи спостерігалась протягом усього періоду 

вегетації (за винятком липня). 2011 р. характеризувався надмірним режимом 

зволоження як по місяцях так і загалом за вегетацію. У 2012 р. зафіксовано 

зниження норми опадів у всі місяці крім серпня. У 2013 р. був дефіцит 

вологи на початку та у середині вегетації і перевищення суми опадів у серпні 

та вересні. У 2014 та 2015 рр. перша половина вегетації проходила при 

надлишковому зволоженні, а друга половина вегетації характеризувалась 

нестачею вологи.  

Відносна вологість повітря за період вегетації сої була нижче за норму 
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майже протягом усього часу проведення досліджень за винятком окремих 

місяців періодів вегетації культури (рис. 2.4, додаток. Д.4).  

 

 

Рис. 2.4 Відхилення відносної вологості повітря (%) від багаторічної 

норми у період вегетації сої, 2018–2018 рр.  

 

Зокрема вища за середню багаторічну норму та на рівні норми відносна 

вологість повітря спостерігалась у квітні–травні 2008 р. (у квітні вище на 

1 %, у травні – на 6 %), травні 2009 р. (вище на 3 %), травні та липні 2011 р. 

(у травні на рівні норми, у липні вище на 1 %), у квітні та серпні 2012 р. (у 

квітні на рівні норми, у серпні вище на 2 %), у серпні 2014 р. (на рівні 

норми), у травні та липні 2015 р. (у травні вище на 1 %, у липні на рівні 

норми), у травні та серпні 2016 р. (у травні вище на 7 %, у серпні на 2 %). 

Найбільш суттєве зменшення вологості повітря за 2008–2018 рр. 

зафіксовано у квітні та вересні 2009 р. (у квітні на 34 %, у вересні на 18 %), у 

червні, серпні та вересні 2010 р. (у червні на 15 %, у серпні на 21 %, у вересні 

на 16 %), у серпні та вересні 2018 р. (у серпні на 18 %, у вересні на 17 %).  

Найбільше зменшення відносної вологості повітря у середньому за 

період вегетації зафіксовано у 2009 р. (на 13 %), у 2018 р. (на 12 %) та у 
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2010 р. (на 11 %). За період досліджень 2008–2018 рр. відносна вологість 

повітря була нижче середньої багаторічної норми на 7 %.  

Найсприятливішим для сої був 2016 р. – за період вегетації опадів 

випало 371,4 мм при нормі 304,6 мм (розподіл по місяцям досить 

рівномірний), середня температура повітря була дещо вище норми (18,8 
о
С 

при нормі 17,0 
о
С). Відповідно спостерігалось незначне перевищення 

середньої температури по місяцях. Сума ефективних температур (1607,0 
о
С) 

перевищувала середню багаторічну норму (1206,0 
о
С) на 401 

о
С з 

відповідним перевищенням по місяцях вегетації. При такому поєднанні 

гідротермічних чинників відносна вологість повітря за вегетацію становила 

64 %, що майже на рівні норми – 65 %. По місяцях періоду вегетації 

вологість повітря була вище норми у травні та серпні. Таке поєднання 

чинників довкілля сприяло формуванню високого рівня врожайності 

дослідженого селекційного матеріалу. 

Досить сприятливими були 2011 та 2009 рр. У 2011 р. випала 

найбільша за період досліджень кількість опадів 556,4 мм (що на 251,8 мм 

вище за норму), при цьому червневі опади перевищили норму втричі. 

Середньодобова температура повітря та сума ефективних температур 

перевищували норму за період вегетації та по місяцях (за винятком квітня). 

Відносна вологість повітря за вегетацію була нижче за норму на 4 %.  

За сукупністю гідротермічних умов за період проведення досліджень 

(2008–2018 рр.) шість років (2009, 2011, 2013, 2014, 2015 та 2016 рр.) були в 

основному сприятливими для вирощування сої, а п‟ять років (2008, 2010, 

2012, 2017 та 2018 рр.) – несприятливими. 

 

2.2 Вихідний матеріал для досліджень 

 

Дослідження охоплювали період 2008–2018 рр., складалися із різних 

дослідів, тому вихідний матеріал був дуже різноманітним, залежно 

від завдання. 
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Завдання 1. Визначити особливості реалізації потенціалу врожайності 

сучасних сортів сої у різних ґрунтово-кліматичних зонах. 

Матеріалом для досліджень були 14 нових сортів селекції ІР НААН 

занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні: Подяка, Мальвіна, Естафета, Спритна, Байка, Криниця, Кобза, 

Писанка, Перлина, Мелодія, Райдуга, Красуня, Різдвяна, Слобода. 

Завдання 2. Установити закономірності впливу гідротермічного 

режиму довкілля на показники врожайності, адаптивності та якості насіння 

селекційного матеріалу і сортів сої в умовах східної частини Лісостепу 

України, визначити мінливість ознак під упливом чинників середовища. 

Матеріалом для досліджень упливу гідротермічного режиму на 

показники врожайності були сорти та селекційні номери конкурсного 

сортовипробування 2008–2018 рр. у кількості від 60 до 153 

зразків (додаток Е.1).  

Як матеріал для вивчення закономірностей упливу гідротермічного 

режиму на показники врожайності, адаптивності та якості насіння сої були 50 

сортів та зразків конкурсного сортовипробування 2011–2017 рр. 

(додаток Е.2–Е.5).  

Завдання 3. Визначити особливості сучасного селекційного матеріалу 

сої за комплексом цінних господарських ознак та їх внеском у формування 

врожайності, адаптивності та якості насіння сортів. 

Матеріалом були 50 сортів та зразків конкурсного сортовипробування 

2011–2017 рр. (додаток Е.2–Е.5). 

Завдання 4. Дослідити закономірності формування якісних показників 

насіння сої для створення сортів культур із поліпшеною якістю сировини. 

Для визначення врожайності і біохімічних якостей насіння селекційного 

матеріалу сої використовували 37 зразків конкурсного сортовипробування у 

2011–2013 рр. (додаток Е.2–Е.5).  
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Уміст основних біохімічних компонентів насіння сої визначали у 50 

сортів та зразків конкурсного сортовипробування у 2011–2017 рр. 

(додаток Е.3–Е.5). 

Дослідження інтенсивності утворення білка та олії в насінні сортів сої 

різних груп стиглості проводили у 50 сортів та зразків конкурсного 

сортовипробування в 2011–2017 рр. Інтенсивність утворення білка та олії в 

насінні визначали у 2014–2017 рр. у 14 сортів сої конкурсного 

сортовипробування: Райдуга, Перлина, Кобза, Спритна, Писанка, Мелодія, 

Криниця, Красуня, Байка, Романтика, Мрія, Естафета, Мальвіна, Подяка 

(додаток Е.3–Е.5). 

Аналіз жирнокислотного складу соєвої олії здійснювали у 18 зразків 

робочої колекції сої різного еколого-географічного походження: Романтика, 

Мрія, Витязь 50, Аврора, Харківська зернокормова, Горизонт, Донська молочна, 

Золотиста, Ясельда, Спринт, Устя, Фея, Скеля, Східна, Ювілейна, Соєр 34-91, 

Знахідка, Ультра. Використовували насіння сої врожаїв 2006–2008 рр. 

Аналіз умісту в олії основних жирних кислот у процесі формування 

насіння проводили у 2008–2009 рр. у шести сортів сої різного еколого-

географічного походження: Романтика, Мрія, Горизонт, Аврора, Харківська 

зернокормова, Витязь 50. 

Внутрішньосортове різноманіття жирнокислотного складу олії 

визначали у серії селекційних родин, виділених методом індивідуального 

добору у 2009 р.і з трьох сортів різного еколого-географічного походження – 

Алмаз, Аврора і Харківська зернокормова.  

Ізомерний склад токоферолів досліджували у 2008–2009 рр. у 28 сортів, 

селекційних та колекційних номерів сої різного еколого-географічного 

походження: Романтика, Горизонт, 140-08, Фея, 123-08, Східна, Мальвіна, 

Скеля, Мрія, СН 54-11, Верас, Ракиця, Рось, Bravalla, Fiskebi-840-5-3, Fiskebi-

III, Fiskebi-52-17, EBS-709, Halton, F-35R-W, R-50R-W, INRA-654-12-12, IR-

2258, IR-2259, Aldana, Milvus, Navico, УИР-021752. 
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Загальну антиоксидантну активність насіння сої визначали у 2015–

2018 рр. у сортів Райдуга, Мелодія, Перлина, Вікторина, Писанка, Кобза, 

Байка, Різдвяна, Спритна, Естафета, Подяка, Мальвіна, Красуня та Слобода. 

Завдання 5. Розробити та вдосконалити методичні підходи до 

створення вихідного матеріалу за ознаками врожайності та стійкості до 

несприятливих чинників довкілля.  

Ознаки продуктивності та стійкості до фузаріозу визначали у 2008–

2012 рр. у зразків робочої колекції за індивідуальною стійкістю до фузаріозу 

яка налічує 51 зразок (додаток Ж.1). 

Стійкість до посухи та спеки вивчали у 2012–2013 рр. у зразків робочої 

колекції сої за за стійкістю до посухи та спеки у кількості 83 зразків 

(додаток Ж.2). 

Диференціацію сучасного селекційного матеріалу сої за врожайністю у 

контрастні за зволоженням роки (2016 р. та 2018 р.) за індексами, які 

характеризують стійкість зразків до посухи проводили у 50 сортів та зразків 

конкурсного сортовипробування (додаток К.1).  

Завдання 6. Визначити особливості насіннєвого матеріалу сої під 

упливом чинників довкілля, фітопатогенів та у процесі зберігання.  

Посівні якості та фітопатологічний стан насіння визначали у сортів 

Скеля, Фея, Мальвіна та Романтика (зразки насіння врожаю 2008, 2009 та 

2010 рр.). Дослідження ураженності насіння патогенами залежно від 

десикації проводили у зразків насіння врожаю 2005, 2006, 2007, 2008 рр.  

Господарську довговічність насіння сої вивчали протягом 2009–

2013 рр. у зразків насіння сортів: Романтика, Мрія, Фея, Версія та Скеля. 

Завдання 7. Обґрунтувати та визначити параметри для створення 

моделі високоврожайного сорту сої з високим рівнем стійкості до 

несприятливих чинників довкілля та з високою якістю насіння. 

Для розробки моделі сорту використовували узагальнені дані одержані 

у процесі проведення досліджень, які дали змогу на основі встановлення 
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всього можливого спектру прояву ознак, які вивчалися, визначити параметри 

моделі сорту сої. 

Завдання 8. Створити високоврожайні сорти сої різних груп стиглості з 

високою якістю насіння та встановити параметри прояву цінних 

господарських ознак.  

Матеріалом для досліджень були 14 нових сортів селекції ІР НААН 

занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні: Подяка, Мальвіна, Естафета, Спритна, Байка, Криниця, Кобза, 

Писанка, Перлина, Мелодія, Райдуга, Красуня, Різдвяна, Слобода. 

Завдання 9. Визначити економічну ефективність упровадження нових 

сортів сої. 

Визначення економічної ефективності впровадження нових сортів сої 

проводили у 2015–2017 рр. у сортів занесених до Державного реєстру сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні: Мальвіна, Подяка, Спритна, 

Естафета, Байка, Кобза, Перлина, Криниця, Красуня, Мелодія, Райдуга, 

Різдвяна, Писанка, Слобода.  

 

2.3 Схема проведення досліджень  

 

Дослідження проведено впродовж 2008–2018 рр. і вони складаються із 

кількох дослідів, в яких було визначено різні властивості та встановлено 

закономірності мінливості ознак сортів і селекційного матеріалу сої.  

Закладання дослідів, спостереження і обліки проводили згідно 

загальноприйнятих методик [112, 264, 265, 446]. 

Закладання дослідів здійснювали згідно загальноприйнятої для 

самозапильних культур схеми: розсадник вихідного матеріалу (робоча 

колекція), розсадник схрещувань, гібридний, селекційний, контрольний та 

мутаційний розсадники, попереднє та конкурсне випробування.  
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У гібридному та селекційному розсадниках вивчення зразків 

проводили на ділянках площею 3,6 м
2
 із розміщенням стандартів через 50 

номерів.  

У розсаднику схрещувань та контрольному розсаднику облікова площа 

ділянки 10 м
2
. Контрольний розсадник закладався у двох повтореннях з 

розміщенням стандарту через 30 номерів. Розсадник вихідного матеріалу (робоча 

колекція) висівався без повторень на ділянках площею 10 м
2
.  

Попереднє сортовипробування закладали у триразовій повторності з 

обліковою площею 25 м
2
. Конкурсне сортовипробування висівали з 

обліковою площею 25 м
2 

 у чотириразовій повторності. Сорти-стандарти у 

попередньому та конкурсному сортовипробуванні розміщували 

через 15 номерів.  

Стандартами у польових дослідах у 2008–2009 рр. були сорти 

Київська 27 та Юг 30, у 2010 р. – сорти Київська 27, Юг 30 та Легенда, у 

2011–2012 рр. – сорти Юг 30 та Легенда, у 2014–2018 рр. – сорти Аннушка, 

Устя та Діона.  

 

2.4 Методика проведення селекційних досліджень, випробувань, 

лабораторних аналізів та статистична обробка експериментальних даних 

 

Польові досліди закладались на полях селекційних сівозмін ІР НААН у 

2008 р. по попереднику пшениця яра (І сівозміна), у 2009–2018 рр. по 

попереднику жито озиме (ІІІ сівозміна) згідно методики польового досліду. 

Вирощування сої проводилось за типовою для зони проведення 

досліджень технологією: лущення стерні попередника та зяблева оранка на 

глибину 20–25 см. Перед сівбою вносили ґрунтові гербіциди Трофі (1,5–

2,0 л/га) або Хортус (2,0–2,3 л/га) та проводили передпосівну культивацію на 

глибину 10–12 см. Сівбу проводили ручними саджалками та селекційною 

сівалкою СКС-6-10. Зразки висівали чотирирядковими ділянками із шириною 

міжрядь 45 см. У фазу двох–трьох справжніх листків сої посіви обробляли 
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гербіцидами для знищення дводольних (Набоб 2 л/га або Флагман екстра 

1,8 л/га) та злакових (Фюзілад форте 1,0 л/га або Квін Стар Макс 1 л/га) 

бур‟янів. Під час вегетації рослин сої проводили один–два міжрядних 

обробітки ґрунту. Збирання урожаю здійснювали селекційним комбайном 

“Sampo-130” у фазу повної стиглості насіння. 

Фенологічні спостереження та аналіз елементів структури врожайності 

здійснювали за широким уніфікованим класифікатором РЕВ роду 

Glycine Willd [261, 267]. 

В ході досліджень проводилися наступні спостереження обліки і 

аналізи:  

1. Фенологічні спостереження по фазах розвитку: сходи, бутонізація, 

цвітіння, дозрівання бобів, тривалість періоду вегетації; 

2. Облік ураженості рослин фузаріозом по фазах росту та розвитку: 

сходи, бутонізація, цвітіння; 

3. Збирання та облік урожаю. Колекційні зразки збиралися вручну з 

наступним обмолотом молотаркою МЗБ-1. У лабораторних умовах визначали 

наступні морфо-біологічні ознаки: висоту рослин (см); масу 1000 насінин (г); 

урожайність (г/м
2
); продуктивність (г з рослини); посухостійкість (%). 

Завдання 1. Визначити особливості реалізації потенціалу врожайності 

сучасних сортів сої у різних ґрунтово-кліматичних зонах. 

Вивчення врожайності сортів сої проводили у конкурсному 

сортовипробуванні (КСВ) у чотирьох повтореннях із площею ділянки 25 м
2
. 

Для порівняння використовували дані по врожайності цих самих сортів 

отримані у мережі державного сортовипробування (ДСВ) Українського 

інституту експертизи сортів рослин (УІЕСР). Польові досліди закладали 

відповідно із методикою державного сортовипробування [264, 265].  

Завдання 2. Установити закономірності впливу гідротермічного 

режиму довкілля на показники врожайності, адаптивності та якості насіння 

селекційного матеріалу і сортів сої в умовах східної частини Лісостепу 

України, визначити мінливість ознак під упливом чинників середовища.  
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Вивчення селекційного матеріалу проводили у конкурсному 

сортовипробуванні у чотирьохразовій повторності, з площею ділянки 25 м
2
.  

Реакцію сортів на мінливість умов вирощування визначали за 

коефіцієнтами лінійної регресії bi врожайності (вмісту білка, вмісту олії, 

вмісту білка і олії) за методикою S.A. Eberhart, W.A. Russel [543]. Коефіцієнт 

регресії ознаки кожного зразка на зміну умов розраховували за наступною 

формулою (2.1):  

bi = Σ (Хij × Іj ) / Σ Ij    (2.1)  

де bi – коефіцієнт регресії врожаю (вмісту білка, вмісту олії, вмісту 

білка і олії) кожного (і-го) сорту у середовищі з поліпшенням або 

погіршенням умов;  

Хij – урожайність (уміст білка, вміст олії, вміст білка і олії) і-го сорту у 

будь-яких j-умовах; 

Ij – індекс j-их умов, що є різницею середньої врожайності (вмісту 

білка, вмісту олії, вмісту білка і олії) всіх сортів у цих умовах і загальної 

середньої врожайності (умісту білка, олії та їх сумарної кількості) серед 

усіх дослідів. 

При bi рівному одиниці врожайність сорту змінюється аналогічно 

мінливості середньої врожайності даної експериментальної вибірки сортів 

при зміні умов вирощування. Якщо bi істотно перевищує одиницю, то даний 

сорт має більш сильну реакцію, ніж у середньому весь набір сортів. У 

випадку, коли bi менше одиниці, то сорт реагує на зміну умов слабкіше, ніж у 

середньому по вибірці. За числовим значенням коефіцієнта регресії 

(коефіцієнта екологічної пластичності) bi генотипи сортів сої можна поділити 

на категорії з низькою, середньою та високою екологічною пластичністю.  

Залежність мінливості ознак урожайності і якості сортів від 

гідротермічних чинників довкілля під час вегетації визначали за допомогою 

кореляційного аналізу за програмою STATISTICA 10. Для побудови моделі 

залежності врожайності сої від відносної вологості та середньої температури 

повітря використовували метод математичного моделювання. 
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Завдання 3. Визначити особливості сучасного селекційного матеріалу 

сої за комплексом цінних господарських ознак та їх внеском у формування 

врожайності, адаптивності та якості насіння сортів.  

Вивчення селекційного матеріалу проводили на полях наукової 

сівозміни ІР НААН у конкурсному сортовипробуванні у чотириразовій 

повторності, з площею ділянки 25 м
2
. 

Завдання 4. Дослідити закономірності формування якісних показників 

насіння сої для створення сортів культур із поліпшеною якістю сировини.  

Вивчення селекційного матеріалу проводили у розсаднику вихідного 

матеріалу з площею ділянки 10 м
2
 та у конкурсному сортовипробуванні із 

площею ділянки 25 м
2
. 

Уміст білка в насінні визначали згідно із ГОСТ 10846–91 [91, 92] та на 

пристрої Инфралюм ФТ-10. Вимірювання вмісту олії в насінні проводили 

гравіметричним методом у модифікації С.В. Рушковського [270] та на 

пристрої Инфралюм ФТ-10. Для визначення вмісту в насінні олії дві наважки 

по 1 г розмеленого насіння у паперових пакетах поміщують у марлеві 

торбинки, опускають у банку з притертою кришкою та настоюють дві доби з 

петролейним ефіром. Після цього торбинку з пакетами переносять у патрон 

апарату Сокслета та видаляють протягом 2–4 годин залишки олії етиловим 

ефіром. Після екстракції олії пакети поміщують у кристалізатор та під тягою 

випаровують розчинник. Потім пакети переносять у ємкості з притертими 

кришками і висушують впродовж 2–3 годин при 100–105 °С у сушильній 

шафі. Після охолодження в ексикаторі пакети зважують. Різниця у вазі 

пакета з наважкою до екстрагування та після нього показує вміст олії.  

Розподіл вибірки та побудову ієрархічного дерева селекційних ліній за 

показниками врожайності та вмістом білка і олії в насінні проводили 

методом кластерного аналізу. 

Інтенсивність утворення білка (ІУБ) вираховували за методикою 

запропонованою Л.Н. Кобизєвою, С.І. Святченком, О.В. Тертишним [192] 

згідно формули (2.2): 
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ІУБ = (У × Б ) / T    (2.2) 

де ІУБ – інтенсивність утворення білка за добу вегетації, (кг/га)/добу; 

У – урожайність сорту (зразка), кг/га;  

Б – уміст білка в насінні сорту (зразка), %; 

T – тривалість періоду вегетації сорту (зразка), діб. 

Аналогічно розраховували інтенсивність утворення олії та суми білка і олії. 

Визначення кількісного вмісту гліцеридів жирних кислот соєвої олії 

проводили методом газорідинної хроматографії на газовому лабораторному 

хроматографі “Селміхром 1” із плазменно-іонізаційним детектором. Метод 

базується на перетворенні тригліцеридів жирних кислот у метилові ефіри 

жирних кислот і може застосовуватися в діапазоні масових часток жирних 

кислот 0,1–100 %. Газохроматична колонка з нержавіючої сталі довжиною 

2,5 м та внутрішнім діаметром 4 мм наповнена нерухомою фазою –

 іннертоном-N-AW-DMCS, обробленим 10 % диетиленгліколь-сукцинатом 

(DEGS). Метилові ефіри жирних кислот одержували за модифікованою 

методикою Пейскера [270]. Ідентифікацію компонентів жирнокислотного 

складу олії здійснювали за часом їх утримання, встановленим для 

достовірних стандартів метилових ефірів окремих жирних кислот.  

На хроматографі встановлюють наступні параметри роботи: 

температура термостата колонок – 180 °С, температура випаровувача – 

230 °С, температура детектора – 220 °С, швидкість потоку газу-носія (азот) – 

30 см³/хв., об‟єм проби 2 мм³ розчину метилових ефірів кислот у гексані.  

Ідентифікацію метилових ефірів жирних кислот проводили за часом 

утримання піків у порівнянні із стандартною сумішшю. Розрахунки складу 

метилових ефірів проводили методом внутрішньої нормалізації за 

загальноприйнятою методикою. Обчислення результатів здійснювали 

методом дисперсійного аналізу [223]. Було використано стандарти насичених 

і ненасичених метилових ефірів жирних кислот фірми «Sigma». Метилові 

ефіри жирних кислот одержували за модифікованою методикою Пейскера 

[270], який забезпечує повне метилування жирних кислот. Для метилування 
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проводили сумішшю хлороформу з метанолом і сірчаною кислотою у 

співвідношенні 100 : 100 : 1.  

Розрахунки генотипових ефектів за вмістом окремих жирних кислот 

проводили згідно методичних указівок по екологічному випробуванню [107], 

а рівень варіювання їх умісту за роками – за допомогою коефіциєнту варіації 

за Дж. Снедекором [446]. При вивченні мінливості жирнокислотного складу 

олії у процесі достигання насіння одержані дані обчислювали методом 

трифакторного дисперсійного аналізу [112, 223]. При дослідженні 

внутрішньосортового різноманіття жирнокислотного складу соєвої олії 

статистичну обробку експериментальних результатів здійснювали методом 

варіаційного аналізу [223]. 

Уміст та ізомерний склад токоферолів визначали відповідно до ДСТУ 

EN 12822: 2005 [117] методом ізократичної високоефективної рідинної 

хроматографії на хроматографі “Knauer” за допомогою системи Smartline 

(фірма “Knauer”, Німеччина) у прямій фазі на колонці 250 на 4 мм (з 

предколонкою), заповненою EurospherII 110-5 Si під управлінням 

програмного забезпечення ClarityCrom. Рухома фаза – 0,5 % ізопропанол в н-

гексані (LiChrosolv “for liquid chromatographi”), швидкість потока 1,5 мл / хв., 

температура колонки – 30 
о
С. Ідентифікацію ізомерів токоферолів 

здійснювали за часом утримання, встановленим для достовірних стандартів. 

Кількісне визначення вмісту ізомерів токоферола здійснювали за допомогою 

спектрофотометричного детектора при довжині хвилі 295 нм. Уміст ізомерів 

токоферола і їх суму виражали у мг % на 100 г насіння без урахування 

вологості. Одержані результати обробляли статистично методами 

варіаційного та дисперсійного аналізу [223]. 

Загальну антиоксидантну активність (АОА) насіння сої визначали за 

здатністю спиртових екстрактів нейтралізувати радикалі 2,2-дифеніл-1-

пікрилгідразилу (2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl – DPPH). Метод базується на 

знебарвленні спиртового розчину стабільного радикала DPPH у присутності 

спиртових екстрактів насіння, які містять антиоксиданти, здатні 
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нейтралізувати радикал DPPH та перевести його у знебарвлену відновлену 

форму. Визначення антирадикальної активності проводили за методом, 

описаним у роботах [483, 516, 570].  

Після підсушування зразків насіння в термостаті при температурі 25
°
С 

протягом 4–5 діб насіння розмелювали на лабораторному млинку протягом 

1 хв. (3 × 20 сек). По 0,5 г борошна відважували у віали (з герметичними 

кришечками), заливали 4,5 мл 80 % рочину етанола у дистильованій воді і 

екстрагували 18–20 годин при кімнатній температурі у темряві. Проби 

центрифугували (10 хвилин при 3000 об/хв) на центрифузі ОПН-3 і по 2 мл 

екстрактів переносили у чисті віали. Спиртовий розчин радикала готували 

шляхом розчинення 22 мг DPPH у 400 мл 80 % етанола на магнітній мішалці. 

До 3,5 мл робочого розчину DPPH приливали 0,5 мл екстракта насіння, 

швидко перемішували, залишали на 2 години і визначали оптичну густину на 

СФ ShimadzuUV-VIS – 1800 при довжині хвилі 517 нм. У контрольному 

зразку до 3,5 мл робочого розчину DPPH додають 0,5 мл 80 % етанола.  

Здатність зразків нейтралізувати вільний радікал DPPH 

(антирадикальна активність – АА, %) визначали як (2.3): 

АА (%) = (A - B) / A×100          (2.3)  

де А – екстинція контрольного зразку (замість 0,5 мл екстракту зразку 

до розчину DPPH додається 0,5 мл 80 % розчин етанолу);  

В – екстинція дослідного зразку після двогодинної реакції з розчином 

DPPH.  

Визначення еквіваленту хлорогенової кислоти здійснювали за 

допомогою калібровочного графіку (діапазон концентрацій стандарту 0–

250 мкМ).  

Як стандарт антиоксидантної активності використовували хлорогенову 

кислоту і антиоксидантну активність визначали як у процентному 

відношенні, так і в одиницях еквіваленту стандарту (мг хлорогенової кислоти 

в 1 г насіння). Еквівалент хлорогенової кислоти розраховували на основі 
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побудови калібровочного графіка. Статистичну обробку результатів 

досліджень проводили згідно загальноприйнятих методик [101, 112]. 

Завдання 5. Розробити та вдосконалити методичні підходи до 

створення вихідного матеріалу за ознаками врожайності та стійкості до 

несприятливих чинників довкілля. 

Стійкість зразків сої до фузаріозу вивчали у 2008–2012 рр. на 

інфекційному фоні лабораторії імунітету рослин до хвороб та шкідників, 

який створювали шляхом внесення у ґрунт попередньо розмножених на 

насінні вівса грибів роду Fusarium spp. L. з розрахунку 150 г/м
2
 [266, 268, 

269]. Застосовували суміш найбільш патогенних штамів місцевої популяції 

збудників фузаріозу, яку складали основні види F. oxysporum Shlecht. Snyd. et 

Hans и F. solani (Mart.) App. et Wr. та супутні види – F. javanicum Koord, F. 

gibbosum App. et Wr. emend Bilai, F. moniliforme Sheld, F. sporotrichiella Bilai, 

F. culmorum (W. G. Sm.) Sacc. [327]. Співвідношення видів встановлювали 

щорічно залежно від частоти їх прояву на посівах сої. Інтенсивність 

інфекційного фона встановлювали по ураженості сприйнятливих сортів-

еталонів. За результатами трирічних досліджень зразки порівнювали з 

виділеними за загальноприйнятою шкалою [179, 368] сортами-еталонами. 

Інтенсивність розвитку хвороби (R) обчислювали за загальноприйнятою у 

фітопатологічних дослідженнях формулою [300] (2.4): 

R = Σ(А×В) / (А×К)×100         (2.4) 

де R – розвиток хвороби, %;  

А – кількість рослин із певним балом ураження; 

В – бал ураження; 

А – кількість рослин у пробі; 

К – вищий бал шкали обліку. 

Зразки висівали в ранні строки на ділянках площею 1 м
2
, по 60 насінин 

в одному повторенні. 

Розвиток хвороб у польових умовах визначали в період сходів, 

цвітіння, наливу і достигання бобів. Стійкість до фузаріозу визначали за 
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відсотком ураженої поверхні згідно методичних рекомендацій [179, 261]. За 

результатами трирічних досліджень зразки порівнювали з виділеними в 

лабораторії за загальноприйнятою шкалою [179, 368] сортами-еталонами. 

Імунологічну характеристику у балах стійкості визначали за найвищім за 

роки вивчення показником ураження, при рівнях фона, достатніх для 

диференціації матеріалу. Зразки, які мали слабкий ступінь ураження 

фузаріозом протягом трьох років, характеризували як стійкі. 

Диференціацію сучасного селекційного матеріалу сої за врожайністю у 

контрастні за зволоженням роки (2016 р. та 2018 р.) за індексами проводили у 

сортів та селекційних номерів конкурсного сортовипробування. Кількість 

опадів у 2016 р. складала 371,4 мм, а у 2018 р. – 136,5 мм. 

Інтенсивність посухи (D) та індекс сприйнятливості до посухи (DSI) 

визначали за формулами запропонованими Fischer R.A. та Maurer R. [549].  

Інтенсивність посухи (D) розраховували за формулою (2.5): 

D = 1 - X / Xp    (2.5) 

де X – рівень урожайності всіх сортів під упливом стресу; 

Xp – рівень урожайності всіх сортів без стресу. 

Інтенсивність посухи (D) знаходиться у межах від 0 до 1. 

Для визначення індексу сприйнятливості до посухи (DSI) 

користувались формулою (2.6): 

DSI = (1 - Y/Yp) / D     (2.6) 

де Y – урожайність за умов посухи; 

Yp – урожайність за оптимальних умов; 

D – інтенсивність посухи. 

Індекс толерантності до посухи (TOL) та середню врожайність (MP) 

обчислювали за формулами, яку запропонували Rosielle A.A. та Hamblin J. [593].  

Індекс толерантності до посухи (TOL) визначали за формулою (2.7): 

TOL = Yp - Ys      (2.7) 

де Yp – урожайність за оптимальних умов; 

Ys – урожайність за умов посухи. 
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Середню врожайність (MP) вираховували за формулою (2.8): 

MP = (Yp + Ys) / 2   (2.8) 

де Yp – урожайність за оптимальних умов; 

Ys – урожайність за умов посухи. 

Індекс стабільності врожаю (YSI) розраховували за формулою 

запропонованою Bouslama M. та Schapaugh W.T. [522] (2.9):  

YSI = Ys / Yp  (2.9) 

де Ys – урожайність за умов посухи; 

Yp – урожайність за оптимальних умов.  

Індекс урожайності (YI) обчислювали за формулою наведеною у роботі 

Gavuzzi P., Rizza F., Palumbo M., Campanile R.G., Rissiardi G.L., 

Borgh B. [553] (2.10): 

YI = Ys / Ys × 1000 %   (2.10)   

де Ys – урожайність за умов посухи; 

Ys – середня врожайність усіх вивчених зразків за умов посухи. 

Індекс толерантності до стресу (STI) та середнє геометричне (або 

середнє пропорційне) врожайності (GMP) розраховували за формулами 

запропонованими Yucel D., Mart D. [614] (2.11): 

Для обчислення індексу толерантності до стресу (STI) 

використовували формулу: 

STI = (Ys × Ys) / (Yp
2
) × 100 % (2.11) 

де Ys – урожайність за умов посухи; 

Yp – середня врожайність за оптимальних умов. 

Середнє геометричне (або середнє пропорційне) врожайності (GMP)  

визначали за формулою (2.12):00 

GMP = √Yp - Ys      (2.12) 

де Yp – урожайність за оптимальних умов; 

Ys – урожайність за умов посухи. 

Стійкість до посухи та спеки вивчали в польових умовах та умовах 

посушника. Польові дослідження (контроль) проводили у селекційній сівозміні 
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по попереднику озиме жито у відповідності із загальноприйнятою 

методикою [264, 265] з урахуванням зональних особливостей вирощування сої. 

В якості посушника (дослід) використовували вегетаційний будиночок з 

полікарбоната без доступа вологи та з підвищеною температурою повітря. 

Перед закладанням досліду у посушнику проводили розпушування ґрунту на 

глибину 25 см, боронування та одноразовий вологозарядковий полив. 

Матеріалом були 83 зразки сої з 15 країн світу трьох груп стиглості: 

ультраскоростиглі (до 90 діб) – 13 зразків; ранньостиглі (91–110 діб) – 

58 зразків; середньостиглі (111–130 діб) – 12 зразків. Різні умови вирощування 

моделювали шляхом висіву дослідних зразків у природних польових умовах 

(контроль) та штучно створеному посушнику (дослід) без доступу вологи та з 

підвищеною температурою повітря. Розміри ділянки у контролі – 1 м
2
, у 

досліді – 1 рядок (10 рослин). Насіння висівали ручною сівалкою рядковим 

способом у триразовій повторності. Збирання врожаю проводили при повній 

стиглості зерна вручну. Стійкість до спеки та посухи визначали за 

співвідношенням середньої продуктивності сорту за роки досліджень до 

стандарту (St), отриманої в умовах посушника: < 75 % – дуже низька; 76–95 % – 

низька; 96–115 % – середня; 116–135 % – висока; > 135 % – дуже висока. 

Стандартами були сорти Аннушка (для ультраскоростиглих зразків), 

Устя (для ранньостиглих зразків), Аркадія одеська (для середньостиглих 

зразків). Відбір зразків ґрунту проводили у фази цвітіння-формування бобів 

та достигання насіння сої. Установлено недостатній рівень зволоження 

ґрунту в польових умовах (контроль) і незадовільний у посушнику (дослід), 

що було необхідною передумовою для випробування зразків за стійкістю до 

посухи та спеки. 

Для визначення термостійкості зразків сої використовували водний 

термостат 1 ТЖ-0-03, ємністю 25 літрів із точністю регулювання 

температури ±0,1 
о
С. Зразки насіння (по 25 насінин у триразовій повторності) 

занурювали у воду у марлевих торбинках з відповідними варіантами 

температури (+45 
о
С,+55 

о
С та +60 

о
С) та експозиції (від 10 до 40 хвилин із 
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кроком 5 хвилин). Контроль – насіння занурене у воду кімнатної 

температури. Далі насіння пророщували у термостаті згідно чинних 

стандартів ДСТУ 2240–93 [115] та ДСТУ 4138–2002 [116] протягом п‟яти діб. 

Визначали схожість насіння, довжину та масу проростка у досліді та 

контролі. За різницею показників визначали ступінь депресії під дією 

температури. Показником термостійкості був ступінь зниження відсотка 

схожості у досліді відносно до контролю.  

Завдання 6. Визначити особливості насіннєвого матеріалу сої під 

упливом чинників довкілля, фітопатогенів та у процесі зберігання. 

Вивчення господарської довговічності насіння сої проводили згідно 

чинних стандартів: ДСТУ 2240–93 [115], ДСТУ 4138–2002 [116] та 

ГОСТ 13586.5–93 [93]. Партії насіння сої врожаю 2008 р. було закладено на 

зберігання у поліпропіленових мішках вагою по 50 кг у складському 

приміщенні з неконтрольованим кліматом. Кожного року з партій відбирали 

середні проби насіння для визначення їх посівних якостей (енергія 

проростання і лабораторна схожість) та вологості насіння. Статистичну 

обробку експериментальних результатів здійснювали методом 

дисперсійного аналізу [223]. 

Фітопатологічну експертизу насіння сої проводили згідно ДСТУ 4138–

2002, розділу 11 “Методи аналізування зараженості насіння хворобами”, 

пункту 11.4.2.5 “Біологічний метод”. Суть методу полягає у виявленні 

зовнішньої і внутрішньої зараженості насіння хворобами і заснована на 

стимулюванні росту і розвитку патогенних мікроорганізмів у зараженому 

насінні [116]. Ураженість насіння хворобами визначали під час 

пророщування протягом 9 діб у рулонах з фільтрувального паперу при 

температурі 23–28 
о
С. Одержані результати обробляли методами 

дисперсійного та кореляційного аналізу [422]. 

Завдання 7. Обґрунтувати та визначити параметри для створення 

моделі високоврожайного сорту сої з високим рівнем стійкості до 

несприятливих чинників довкілля та з високою якістю насіння. 
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При створенні моделі сорту було проаналізовано рівень прояву 

комплексу цінних господарських ознак установлених в процесі проведення 

досліджень.  

Завдання 8. Створити високоврожайні сорти сої різних груп стиглості з 

високою якістю насіння та встановити параметри прояву цінних 

господарських ознак. 

Вивчення врожайності сортів сої проводили у розсаднику конкурсного 

сортовипробування (КСВ) в чотирьох повтореннях з площею ділянки 25 м
2
. 

та використовували дані по врожайності цих самих сортів отримані у мережі 

ДСВ УІЕСР. Польові досліди закладали відповідно до «Методики 

державного сортовипробування» [264, 265]. Технологія вирощування типова 

для зони. 

Завдання 9. Визначити економічну ефективність упровадження нових 

сортів сої. 

Порівнювали врожайність сортів Мальвіна, Подяка, Спритна, Естафета, 

Байка, Кобза, Перлина, Криниця, Красуня, Мелодія, Райдуга, Різдвяна, 

Писанка, Слобода із урожайностю сортів-національних стандартів Аннушка, 

Діона, Устя. За прибавкою врожайності у нових сортів порівняно із 

стандартами визначали додатковий прибуток. 

 

Висновки до розділу 2. 

1. Метеорологічні умови під час вегетації сої у 2008–2018 рр. 

характеризувалися значними відмінностями за вологозабезпеченістю та 

температурним режимом від середніх багаторічних значень як за період 

вегетації в цілому, так і за його окремими періодами, що добре відображає 

регіональні особливості клімату Лісостепу України. Контрастні гідротермічні 

умови у роки досліджень дозволили одержати достовірні дані реалізації 

генетичного потенціалу сортів, колекційного та селекційного матеріалу за 

ознаками врожайності, якості насіння, стійкості до біо- та абіотичних 
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чинників довкілля, сприяли добору більш адаптованого до місцевих умов 

селекційного матеріалу, ліній та сортів сої. 

2. Установлено, що за період проведення дослідження (2008–2018 рр.) 

шість років (2009, 2011, 2013, 2014, 2015 та 2016 рр.) були в основному 

сприятливими для вирощування сої, а п‟ять (2008, 2010, 2012, 2017 та 

2018 рр.) – несприятливими. 

3. Використання у дослідженнях селекційних зразків та сортів сої 

культурної різного географічного походження дозволило ефективно 

використати потенціал виду Glycine max (L.) Merr. для визначення 

особливостей формування врожаю, біохімічного складу насіння, вивчення 

господарської довговічності та фітосанітарного стану насіння, створення 

нового селекційного матеріалу та сортів, занесених до Державного реєстру 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні, або переданих для 

проходження кваліфікаційної експертизи на придатність до поширення. 

3. У польових та лабораторних дослідженнях використано 

загальноприйняті або модифіковані за участю здобувача методики, що 

дозволило ефективно провести селекційну роботу по сої на високому 

методичному рівні. 

4. Використані у дослідженнях різні методи статистичного аналізу 

дозволили визначити достовірність їх результатів та зробити обґрунтовані 

висновки.
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РОЗДІЛ 3 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ СЕЛЕКЦІЇ СОЇ 

НА ВРОЖАЙНІСТЬ, АДАПТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ НАСІННЯ 

 

3.1 Особливості реалізації потенціалу врожайності сортів сої у різних 

ґрунтово-кліматичних зонах 

 

За результатами досліджень учених-метеорологів, проведених на 

різних континентах Землі, встановлено, що клімат планети постійно 

змінюється під упливом космічних та антропогенних чинників [362]. 

Упродовж останніх років у всьому світі відбуваються кліматичні зміни, які 

безпосередньо впливають на продуктивність сільського господарства. В 

Україні середня добова температура повітря підвищилася приблизно на 

1,5 
о
С, а у липні і серпні – на 1,5–1,8 

о
С, що свідчить про значне зростання 

температурного режиму і істотні кліматичні зміни [291]. За останні 

десятиліття при поступовому потеплінні клімату спостерігається стійка 

тенденція до істотного збільшення кількості років із посухами [79]. 

Україна є одним з провідних експортерів насіння сої у світі, проте 

важливою проблемою на шляху посилення її позицій на світовому ринку є 

значне коливання виробництва соєвого насіння у різні роки, що у першу 

чергу зумовлено недостатньою адаптивністю та значною чутливістю 

сучасних сортів до погодних флуктуацій. Сільськогосподарське виробництво 

потребує високоадаптивних сортів сої, з високою врожайністю та 

якістю насіння.  

Стабілізація виробництва рослинницької продукції, поряд з 

раціональним розміщенням культур та дією інших чинників, значною мірою 

визначається зростаючими вимогами до підбору сортів, максимально 

пристосованих до вирощування у різних ґрунтово-кліматичних зонах які 

відзначаються високою екологічною пластичністю. Зростаюче значення 

цього елемента технології обумовлене, насамперед, можливістю сортів, як 
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активних біологічних факторів, у процесі саморегуляції екологічних систем 

ефективно протидіяти несприятливій дії інших чинників, які здатні порушити 

рівновагу природних екосистем та ініціювати процеси забруднення 

навколишнього середовища [165].  

Загальна продуктивність рослин сої залежить від ступеня відповідності 

факторів росту і розвитку оптимальній величині, яка значно змінюється по 

фазах онтогенезу. Оптимальне поєднання факторів, особливо у критичні 

періоди росту та розвитку рослин сої, сприяє формуванню високих і 

стабільних урожаїв культури [10, 468, 504].  

Відомо, що сорти є біологічною основою технології вирощування 

сої [322]. Про великий генетичний потенціал урожайності сої свідчить 

досягнення врожайності понад 10,0 т/га [24, 26, 442]. Сучасна сортова 

політика передбачає вирощування широкого спектру сортів, які 

відрізняються між собою за комплексом ознак. Генетичне різноманіття сортів 

збагачує будь-яку культуру та забезпечує надійність і стабільність її 

виробництва [314]. Основою соєвого поясу є сортове районування відповідно 

до біокліматичних ресурсів регіону. Поширення сої значною мірою залежить 

від біології сорту та умов довкілля які визначають сортову політику її 

вирощування [155]. Установлено, що серед високоврожайних у зоні 

харківського селекцентру сортів з колекції ІР НААН переважна більшість 

походить з України [188]. 

Урожайність сої можна збільшити на 30–45 % за рахунок сортозаміни і 

сортооновлення, освоєння адаптивної сортової технології вирощування. [26]. 

Думки дослідників про роль сорту у формуванні врожаю різняться. На його 

долю відводять 20–60 % залежно від дії комплексу умов довкілля (рівня 

родючості і гідротермічного режиму) та технології вирощування культури [9, 

15, 24, 89, 114, 424, 518]. Саме тому розширення норми реакції сортів на 

умови довкілля є основним завданням селекції, особливо для регіонів із 

стресовими погодними умовами [346]. 
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Незважаючи на значні сортові ресурси рівень реалізації генетичного 

потенціалу сучасних сортів сої є досить низьким, оскільки більшість 

сучасних сортів відрізняються вузькою екологічною пристосованістю і 

придатні для вирощування у певних ґрунтово-кліматичних умовах 

географічної широти [34]. Сучасні вітчизняні сорти сої мають потенціал 

урожайності 4,0–4,5 т/га і більше, однак реалізувати цей потенціал можливо 

лише при забезпеченні біологічних вимог культури до основних біо- та 

абіотичних факторів [44]. Урожайність сої 0,9–1,4 т/га значно нижче рівня 

генетичного потенціалу високопродуктивних сортів інтенсивного типу і 

говорить про нестабільність виробництва культури [322]. Незважаючи на 

успіхи у розвитку соєвого комплексу країни, при врожайності сої в Україні 

1,2–1,6 т/га, у провідних соєсіючих країнах світу: США, Аргентині, Бразилії 

врожайність була 2,09–2,89 т/га, що відповідно у 2 рази більше. Генетичний 

потенціал сортів сої в Україні реалізується лише на 38–56 %, тоді як у Канаді 

та США – на 70–73 % [3, 78, 236, 292]. Фактична врожайність сої в Україні 

становить 47,8 % до максимальної у сільськогосподарських підприємствах, у 

тому числі у зоні Степу – 65,0 %, Лісостепу – 40,8 %, у Поліссі і Західному 

регіоні – 43,2 %. Отже, в основних регіонах вирощування сої – Лісостепу і 

Поліссі є значний резерв росту виробництва сої за рахунок інтенсивного 

фактора – зростання врожайності [320]. Тому перед наукою і виробництвом 

стоїть завдання підвищити реалізацію потенціалу до 78–92 % [3, 26, 78].  

Відомо, що перенесення сортів в інші регіони, майже завжди, 

призводить до зміни групи стиглості та рівня продуктивності культури, отже 

можливо практично регулювати прояв морфологічних та біологічних ознак. 

Лише науково-обґрунтований підхід до розміщення та раціонального 

використання сортових ресурсів в умовах соєвого поясу України сприятиме 

раціональному використанню біокліматичного і ресурсного потенціалу, 

реалізації потенційних можливостей генотипів та формування 

високопродуктивних агрофітоценозів сої. Таким чином, територіальна 

трансформація соєвого поясу означатиме новий етап у виробництві культури 
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сої, сприятиме раціональному використанню гідротермічних ресурсів 

регіону, збільшенню валового виробництва насіння сої, біологізації 

землеробства, одержанню екологічно чистої продукції [155].  

Урожайність є найбільш важливим комплексним показником 

господарської цінності культури, яка поєднує індивідуальну продуктивність 

рослин, біоценотичний фактор та умови довкілля. Тому, лише при 

оптимальному поєднанні всіх факторів можна очікувати високу 

продуктивність культури, як результуючу ознаку факторіальної дії систем 

потенційної продуктивності та екологічної стійкості [324]. У гетерогенних 

популяціях сої вплив на врожайність спадковості становить 10–13 %, а вплив 

екологичних умов – 70–76 % [358]. На початку роботи необхідно вивчити 

екологічні умови і виділити чинники, які відіграють визначальну роль в 

явищі, що вивчається [196]. Диференційований підхід у виборі критерія 

добору високопродуктивних генотипів буде сприяти прискоренню 

селекційного прогресу у сої [465]. 

Таким чином, селекційно-цінні генотипові відхилення маскуються 

модифікаціями. Найбільш точна ідентифікація генотипів можлива за 

показниками, що мають низьку екологічну дисперсію, оскільки у цьому 

випадку практично вся фенотипова мінливість визначається генотиповими 

відмінностями [196]. 

Аналіз даних урожайності 14 нових сортів селекції ІР НААН занесених 

до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні в 

екологічному випробуванні у мережі державного сортовипробування 

Українського інституту експертизи сортів рослин (далі ДСВ) та у 

конкурсному сортовипробуванні (далі КСВ) Інституту рослинництва 

ім. В.Я. Юр‟єва НААН виявив відмінності у реалізації їх генетичного 

потенціалу врожайності у різних ґрунтово-кліматичних зонах України. 

Установлено загальну тенденцію більш низької реалізації генетичного 

потенціалу сортів у місці їх створення (КСВ ІР НААН) порівняно із 

середньою по ґрунтово-кліматичних зонах України у мережі ДСВ.  
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Аналіз урожайності досліджуваних сортів по ґрунтово-кліматичних 

зонах показав, що найбільш сприятливі для вирощування сої умови 

складалися у Лісостепу, про що свідчать рівні врожайності: середній по 

зоні – 2,22 т/га із коливаннями у межах 1,94–2,47 т/га. У Поліссі середній 

рівень урожайності сої становив 1,99 т/га і варіював від 1,76 т/га до 2,28 т/га. 

Гірші умови спостерігались у Степовій зоні: середня врожайність – 1,85 т/га, 

мінімальна – 1,38 т/га, максимальна – 2,25 т/га. Усереднений по зонах рівень 

врожайності у мережі ДСВ: максимальний – 2,15 т/га, середній – 2,02 т/га, 

мінімальний – 1,83 т/га.  

Порівняння врожайності у КСВ із усередненою по природно-

кліматичних зонах України показує, що мінімальний рівень реалізації її 

потенціалу дорівнює 41,3 %, при врожайності у КСВ 0,85 т/га, проти 

врожайності у ДСВ 1,83 т/га. Максимальний рівень реалізації потенціалу 

врожайності у КСВ досягав рівня 95,6 %, при врожайності у КСВ 1,75 т/га, а 

у ДСВ – 2,15 т/га. Середній рівень реалізації потенціалу врожайності сортів 

сої у КСВ становив 67,8 %, при врожайності у КСВ 1,37 т/га і при середній у 

мережі ДСВ урожайності 2,02 т/га (табл. 3.1).  

 

Таблиця 3.1 

Показники врожайності сої та рівня реалізації її потенціалу по ґрунтово-

кліматичних зонах України, (2009–2018 рр.) 

Значення 

Урожайність по зонах, т/га Реалізація 

потенціалу 

врожайності 

у КСВ, % 

Полісся Лісостеп Степ 
середнє 

по зонах 

КСВ ІР 

НААН 

Мінімум 1,76 1,94 1,38 1,83 0,85 41,3 

Максимум 2,28 2,47 2,25 2,15 1,75 95,6 

Середнє 1,99 2,22 1,85 2,02 1,37 67,8 
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Також виявлено диференціацію досліджуваних сортів за ступенем 

реалізації потенціалу врожайності у КСВ у межах 41,3–95,6 %. При цьому 

встановлено залежність рівня реалізації потенціалу врожайності від 

гідротермічних умов років випробування. Найменший рівень реалізації 

потенціалу врожайності у КСВ зафіксований у сорту Слобода – 41,3 %. 

Випробування цього сорту у КСВ відбувалося у найбільш несприятливих для 

сої погодних умовах 2017 та 2018 рр. коли середня врожайність зразків у 

КСВ була на рівні 0,84 т/га та 0,50 т/га відповідно. Середня врожайність 

сорту Слобода у КСВ була на рівні 0,85 т/га проти 2,06 т/га у середньому по 

зонах ДСВ. Утрата врожайності становила 58,7 %. При випробуванні сорту у 

різних ґрунтово-кліматичних зонах урожайність сорту дорівнювала: у 

Поліссі – 2,10 т/га, у Лісостепу – 2,47 т/га. у Степу – 1,60 т/га. Оптимальні 

для сорту умови склалися у зоні Лісостепу. 

Найбільш високий рівень реалізації потенціалу врожайності у КСВ 

виявили сорти Красуня (95,6 %), Мелодія (91,4 %), Райдуга (84,2 %) та 

Різдвяна (79,5 %). У даних сортів різниця врожайності у КСВ та ДСВ була 

значно меншою 4,4–20,5 % (табл. 3.2).  

 

Таблиця 3.2  

Урожайність та реалізація її потенціалу у сортів сої селекції ІР НААН по 

ґрунтово-кліматичних зонах України 

Сорт Роки 

Урожайність по зонах, т/га Реалізація 

потенціалу 

врожайності 

у КСВ, % 

Полісся Лісостеп Степ середня 
КСВ ІР 

НААН 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подяка 
2009–

2011 
1,84 2,07 2,16 2,02 1,41 69,8 

Мальвіна 
2009–

2011 
2,03 2,18 2,25 2,15 1,37 63,7 

 



117 

 

Продовження табл. 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Естафета 
2010–

2012 
1,85 2,16 1,94 1,98 1,10 55,6 

Спритна 
2010–

2012 
1,92 2,21 1,96 2,03 1,20 59,1 

Байка 
2011–

2013 
1,86 2,22 2,05 2,04 1,27 62,3 

Криниця 
2011–

2014 
1,89 2,33 2,06 2,09 1,27 60,8 

Кобза 
2012–

2014 
2,16 2,24 1,97 2,12 1,35 63,7 

Писанка 
2013–

2015 
1,95 2,26 2,14 2,12 1,23 58,0 

Перлина 
2014–

2015 
2,28 1,94 1,64 1,95 1,45 74,4 

Мелодія 
2014–

2016 
2,03 2,19 1,38 1,87 1,71 91,4 

Райдуга 
2014–

2016 
2,19 2,18 1,51 1,96 1,65 84,2 

Красуня 
2015–

2016 
1,76 2,18 1,56 1,83 1,75 95,6 

Різдвяна 
2015–

2016 
2,05 2,38 1,72 2,05 1,63 79,5 

Слобода 
2017–

2018 
2,10 2,47 1,60 2,06 0,85 41,3 

Середнє  – 1,99 2,22 1,85 2,02 1,37 67,8 

НІР0,05 – – – – – 0,18 12,4 
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Сорт Красуня у КСВ формував урожайність 1,75 т/га при середній по 

зонах України врожайності в ДСВ 1,83 т/га. При випробуванні сорту у різних 

зонах урожайність сорту дорівнювала: у Поліссі –1,76 т/га, у Лісостепу – 

2,18 т/га, у Степу – 1,56 т/га. Найкращі для сорту умови були у зоні 

Лісостепу. 

Сорт Мелодія мав урожайність у КСВ на рівні 1,71 т/га, а у середньому 

по зонах ДСВ 1,87 т/га. Урожайність сорту у Поліссі становила 2,03 т/га, у 

Лісостепу – 2,19 т/га, у Степу – 1,38 т/га. Оптимальною для сорту зоною 

поширення виявився Лісостеп.  

У сорту Райдуга середня врожайність у КСВ становила 1,65 т/га, а у 

середньому по зонах – 1,96 т/га. Урожайність сорту у Поліссі та Лісостепу 

була майже на одному рівні – 2,19 т/га та 2,18 т/га відповідно, у Степу – 

1,51 т/га. Отже найкращі для сорту умови склалися у Поліській та 

Лісостеповій зонах. 

Сорт Різдвяна мав середню врожайність у КСВ на рівні 1,63 т/га, проти 

середньої врожайності у ДСВ на рівні 2,05 т/га. Урожайність у Поліссі 

становила 2,05 т/га, у Лісостепу 2,38 т/га, у Степу – 1,72 т/га. Для поширення 

сорту найсприятливішою виявилась зона Лісостепу. 

Порівняно висока врожайність вище зазначених сортів у КСВ 

пояснюється сприятливими умовами 2016 р. коли у КСВ був досягнутий 

максимальний рівень середньої врожайності зразків за всі роки проведення 

досліджень – 2,59 т/га.  

У сорту Перлина рівень реалізації потенціалу врожайності у КСВ 

становив 74,4 %, при середній урожайності 1,45 т/га. Середня по зонах 

урожайність сорту Перлина у ДСВ становила 1,95 т/га. Сорт показав 

урожайність у Поліській зоні 2,28 т/га, у Лісостепу –1,94 т/га , у Степу – 

1,64 т/га. Найкращі для сорту умови відмічено у Поліссі.  

Сорт Подяка мав рівень реалізації потенціалу врожайності у КСВ 

69,8 %, при врожайності 1,41 т/га. Урожайність сорту в середньому по зонах 

випробування в ДСВ становила 2,02 т/га. Урожайність сорту у Поліссі – 
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1,84 т/га, у Лісостепу – 2,07 т/га, у Степу – 2,16 т/га. Оптимальні умови для 

поширення сорту зафіксовано у Лісостепу.  

Сорти Мальвіна та Кобза показали однаковий рівень реалізації 

потенціалу врожайності – 63,7 %. Урожайність сортів у КСВ та ДСВ була 

майже однакою: у сорту Мальвіна – 1,37 т/га та 2,15 т/га відповідно; у сорту 

Кобза – 1,35 т/га та 2,12 т/га відповідно.  

Сорт Мальвіна формував урожайність у Поліссі на рівні 2,03 т/га, у 

Лісостепу – 2,18 т/га, у Степу – 2,25 т/га. Найкращими для сорту виявились 

умови зони Степу.  

Сорт Кобза мав урожайність у Поліссі 2,16 т/га у Лісостепу – 2,24 т/га, 

у Степу – 1,97 т/га. Майже однаково сприятливі умови для сорту склались у 

Поліській та Лісостеповій зонах 

У сорту Байка рівень реалізації потенціалу врожайності сягав 62,3 %, 

при середній врожайності у КСВ – 1,27 т/га, а у середньому по зонах ДСВ – 

2,04 т/га. Урожайність сорту була у Поліссі 1,86 т/га, у Лісостепу – 2,22 т/га, 

у Степу – 2,05 т/га. Найкращі умови для сорту були у Лісостепу. 

Сорт Криниця мав рівень реалізації потенціалу врожайності 60,8 %, 

при середній урожайності у КСВ 1,27 т/га та у середньому по зонах ДСВ – 

2,09 т/га. Урожайність у зоні Полісся складала 1,89 т/га, у зоні Лісостепу – 

2,33 т/га, у зоні Степу – 2,06 т/га. Найкращі умови для сорту склалися у 

Лісостепу. 

Рівень реалізації врожайності у сорту Спритна дорівнював 59,1 %. 

Урожайність сорту у КСВ становила 1,20 т/га при середній по мережі ДСВ – 

2,03 т/га. Сорт мав урожайність у Поліссі 1,92 т/га, у Лісостепу – 2,21 т/га у 

Степу – 1,96 т/га. Оптимальною для сорту виявилась зона Лісостепу.  

Сорт Писанка реалізовував потенціал урожайності у КСВ на рівні 

58,0 т/га. При цьому, середня врожайність сорту у КСВ дорівнювала 

1,23 т/га, а в середньому по зонах ДСВ – 2,12 т/га. Сорт формував наступну 

врожайність по зонах випробування: у Поліссі – 1,95т/га, у Лісостепу – 
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2,26 т/га та у Степу – 2,14 т/га. Найкращою зоною поширення сорту 

був Лісостеп. 

У сорту Естафета рівень реалізації потенціалу врожайності дорівнював 

55,6 %. Урожайність сорту у КСВ становила 1,10 т/га, а у середньому по 

зонах ДСВ – 1,98 т/га. Урожайність сорту у Поліссі становила 1,85 т/га, у 

Лісостепу – 2,16 т/га, у Степу – 1,94 т/га. Найбільш сприятливі для 

вирощування сорту умови були у Лісостепу.  

Отже, порівняльний аналіз середньої по досліджуваних сортах 

урожайності в умовах різних природно-кліматичних зонах України показав, 

що за цією інтегральною ознакою найменш сприятливі умови для росту і 

розвитку сої складались в зоні розташування харківського селекцентра, де 

проводилося конкурсне сортовипробування сої.  

Найбільш сприятливі умови для реалізації потенціалу врожайності 

сортів сої складалися у Лісостепу. Тут максимальна врожайність зафіксована 

у десяти із 14 досліджуваних сортів: Естафета, Спритна, Байка, Криниця, 

Кобза, Писанка, Мелодія, Красуня, Різдвяна, Слобода. Для сорту Райдуга 

однаково сприятливими виявились умови Поліської та Лісостепової зон. Усі 

ці сорти відносяться до ранньостиглої групи. У двох сортів середньостиглої 

групи (Подяка та Мальвіна) максимальна врожайність відмічена у зоні Степу. 

Порівняльний аналіз урожайності вивчених сортів сої показав, що 

високі значення рівня реалізації потенціалу врожайності (79,5–95,6 %) у зоні 

розташування харківського селекцентра спостерігались у роки із 

сприятливими гідрометеорологічними умовами протягом періоду вегетації 

сої (рис. 3.1). 

І навпаки, у роки із несприятливими гідротермічними умовами рівень 

реалізації потенціалу врожайності різко знижувався до 41 %, або більш 

ніж удвічі.  

Урожайність сортів сої в окремі роки із сприятливим гідротермічним 

режимом свідчить, що ґрунтово-кліматичні умови східної частини Лісостепу 
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України у цілому сприятливі для вирощування культури і дозволяють 

реалізувати високий потенціал урожайності сортів сої. 

 

 

Рис. 3.1 Рівні врожайності сортів сої (т/га) в природно-кліматичних 

зонах України, (2009–2018 рр.) 

 

З іншого боку, високий генетичний потенціал урожайності сортів сої 

дуже сильно нівелюється нестабільність гідротермічного режиму під час 

вегетації сої, що викликає значні флуктуації врожайності. Для більш 

об‟єктивного аналізу врожайності при конкурсному сортовипробуванні сої 

потрібно враховувати не тільки абсолютний рівень урожайності 

перспективних номерів, а і загальний рівень урожайності культури в окремі 

роки досліджень.  

 

3.2 Рівень та мінливість урожайності сої  

 

Дослідження вчених ВНДІОК за 1961–2010 рр. довели суттєвий 

генетичний прогрес: середня тривалість періоду вегетації сортів сої у 

результаті селекції скоротилась із 136 діб до 103 діб, а середня врожайність 
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насіння зросла з 1,21 т/га до 2,31 т/га, або на 91 %. Приріст урожайності 

склав 1,89 %, або 22,9 кг в рік [243]. 

Вивчення пластичності та стабільності сортів сої за врожайністю 

показало, що формування високої продуктивності обумовлюється 

оптимальним співвідношенням гідротермічних показників [510]. Хоча, в 

умовах східної частини Лісостепу України, де розташований ІР НААН 

формувалась значно нижча врожайність сої (див. рис. 3.1) можливо 

досягнення врожайності сучасного селекційного матеріалу культури на рівні 

та вище середнього по Україні, зоні Лісостепу та Харківській області за 

сприятливих погодних умов (рис. 3.2).  

 

 

Рис. 3.2 Динаміка врожайності сої (т/га) в різних ґрунтово-кліматичних 

зонах України, (2008–2018 рр.) 

 

За результатами порівняльного аналізу середньої врожайності сої у 

різних регіонах України та у КСВ у 2008–2018 рр. установлено здатність 

сучасного селекційного матеріалу культури перевищувати середню 

врожайність по Україні, зоні Лісостепу та Харківській області. Так, у 2016 р. 
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середня врожайність конкурсного сортовипробування (2,59 /га) перевищила 

середню врожайність по Україні (2,30 т/га), Лісостепу (2,30 т/га) та 

Харківській області (2,07 т/га).  

Перевищення середньої врожайності у Харківській області 

спостерігалось у 2009 р. (1,56 т/га проти 1,31 т/га). Однакова з обласними 

показниками врожайність була у 2011 р. (1,69 т/га та 1,70 т/га). 

Отримані експериментальні дані конкурсного сортовипробування сої 

підтверджують можливість реалізації потенційних можливостей культури у 

східній частині Лісостепу України і отримання середньої врожайності у 

сприятливі за погодними умовами роки на рівні 2,59 т/га (рис. 3.3).  

 

 

Рис. 3.3 Урожайність сої (т/га), (конкурсне сортовипробування, 2008–

2018 рр.)  

 

Аналіз даних конкурсного сортовипробування показав, що рівень 

середньої врожайності залежно від умов року значно коливався від 0,50 т/га 

(2018 р.) та 0,51 т/га (2010 р.) до 2,59 т/га (2016 р.), або більше ніж у п‟ять 
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разів, при середній за 2008–2018 рр. урожайності 1,18 т/га. Мінімальна та 

максимальна за роками досліджень урожайність варіювала аналогічно 

середній урожайності: від 0,22 т/га (2010 р.) та 0,32 т/га (2008 та 2018 рр.) до 

2,10 т/га (2016 р.) та від 0,71 т/га (2018 р.) та 0,73 т/га (2010 р.) до 2,91 т/га 

(2016 р.). За роки досліджень середня врожайність зразків КСВ перевищувала 

або дорівнювала середній урожайності за роки досліджень (1,18 т/га) у 2009, 

2011, 2013, 2014, 2015 та 2016 рр. У 2008, 2010, 2012, 2017 та 2018 рр. 

урожайність була нижче середньої. Таким чином, аналізуючи рівні 

врожайності, можна зробити висновок, що з одинадцяти років досліджень 

сприятливими були умови шести років, а несприятливими – п‟яти. Лінія 

тренда показує наявність поступового зростання рівня врожайності зразків 

конкурсного сортовипробування у процесі селекції культури. 

Найбільш точна ідентифікація генотипів можлива за показниками, що 

мають низьку екологічну дисперсію, оскільки у цьому випадку практично вся 

фенотипова мінливість визначається генотиповими відмінностями [158]. У 

нашому досліді, варіабельність урожайності залежно від генотипу коливалась 

від 6,5 % (слабка) у сприятливому 2016 році до 22,0 % (середня) у 

2010 році (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Рівень та мінливість урожайності сої (т/га), (конкурсне 

сортовипробування, 2008–2018 рр.) 

Рік 
Урожайність, т/га Коефіцієнт 

варіації, (V), % середня мінімальна максимальна 

1 2 3 4 5 

2008 0,65 0,32 0,92 18,0 

2009 1,56 0,65 1,84 16,4 

2010 0,51 0,22 0,73 22,0 

2011 1,70 0,86 2,05 13,8 

 



125 

 

Продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 5 

2012 0,84 0,62 1,01 10,1 

2013 1,16 0,64 1,47 13,4 

2014 1,38 0,95 1,77 12,3 

2015 1,20 0,88 1,53 11,1 

2016 2,59 2,10 2,91 6,5 

2017 0,84 0,62 0,99 8,8 

2018 0,50 0,32 0,71 17,9 

Середнє 1,18 0,74 1,45 13,7 

 

При цьому слабка варіабельність середньої врожайності – 6,5 % та 

8,8 % спостерігалась у контрастні за рівнем середньої врожайності роки 

(2016 та 2017 відповідно). Середня варіабельність урожайності (22,0 %, 

18,0 %, 17,9 % та 16,4 %) була у роки з найменшою та середньою 

врожайністю (2010, 2008, 2018 та 2009 роки відповідно).  

 

3.3 Закономірності мінливості врожайності сої залежно від упливу 

гідротермічних чинників довкілля  

 

Дослідження структури варіації продуктивності у гетерогенних 

популяціях сої і оптимізація структури агроценозу для підвищення 

ефективності добору показали неефективність прямого добору за 

продуктивністю у гетерогенних популяціях сої. Успадковуваність складає 

10–13 %, варіанса генотипової конкуренції 14–17 %, варіанса екологічної 

конкуренції 70–76 % [358]. Добір рослин за абсолютними значеннями 

кількісних ознак значною мірою неефективний, тому що не спроможний 

цілком відтворити продуктивність генотипу. Більш доцільним є вивчення 

варіювання відносних показників, які відтворюють частку однієї ознаки, що 
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приходиться на одиницю іншої [11]. Чинники довкілля мають суттєвий вплив 

на врожайність сої. Взаємозв‟язок продуктивності рослин з основними 

складовими елементами структури врожаю та біологічними особливостями 

значною мірою модифікується впливом факторів довкілля [84, 123, 153, 166, 

167, 304, 353, 486]. Під час добору високопродуктивних генотипів 

доводиться мати справу з фенотиповою мінливістю, яка обумовлена як 

генетично зумовленим рівнем розвитку ознаки, так і варіюванням умов 

вирощування. Від величини останньої залежить правильність ідентифікації 

генотипів за фенотипом [32] 

Одні дослідники вважають, що головним чинником, який лімітує 

реалізацію генетичного потенціалу сортів та подовжує тривалість періоду 

вегетації є тепло, і лише в окремі роки – опади [3, 289].  

Досвід вирощування сої у Степу України показує, на можливість 

одержання високих урожаїв при кількості літніх опадів 200 мм, але при 

сприятливому, що дуже важливо, їх розподілу по фазах розвитку. До заходів, 

спрямованих на реалізацію генетичного потенціалу високоврожайних сортів 

сої інтенсивного типу, передусім відносяться: ефективне використання 

біокліматичного потенціалу регіону вирощування; оптимальне, з 

урахуванням гідротермічних ресурсів, сортове розміщення виробництва; 

ефективні конкурентоспроможні технології її вирощування [228, 321]. 

Під час добору високопродуктивних генотипів доводиться мати справу 

з фенотиповою мінливістю, яка обумовлена як генетично зумовленим рівнем 

розвитку ознаки, так і варіюванням умов вирощування. Від величини 

останньої залежить правильність ідентифікації генотипів за фенотипом [32]. 

Досліди з оцінки пластичності і стабільності сортів сої за врожайністю 

в умовах південного Лісостепу Західного Сибіру показали існування 

оберненої кореляції між урожайністю та сумою температур (r = -0,849) і 

сумою опадів (r = -0,307), що свідчить про необхідність оптимального 

співвідношення гідротермічних показників для формування високої 

врожайності [510]. 
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Вивчення прояву генетично обумовлених ознак і залежності їх величин 

від умов довкілля має як теоретичне, так і практичне значення в селекції 

рослин [27]. 

Визначення залежності середньої врожайності сої від упливу основних 

гідротермічних факторів навколишнього середовища показало наступні 

закономірності. Кореляційним аналізом установлено залежність середньої 

врожайності від гідротермічних показників як усього періоду вегетації 

(квітень–вересень) так і його першої (квітень–червень) та другої (липень–

вересень) половин (табл. 3.4).  

 

Таблиця 3.4  

Коефіцієнти кореляції між урожайністю сої та гідротермічними 

показниками, (конкурсне сортовипробування, середнє за 2008–2018 рр.) 

Показник 

Урожайність, т/га 

період 

квітень–

вересень 

квітень–

червень 

липень–

вересень 

Відносна вологість повітря, % 0,712* 0,298* 0,709* 

Сума опадів, мм 0,468* 0,483* 0,348* 

Середня температура повітря, 
о
С -0,266* -0,185* -0,139* 

Сума ефективних температур, 
о
С 0,081 0,019 -0,270* 

Примітка: * – істотні значення. 

 

Так, у цілому за період вегетації, найбільш тісний зв‟язок урожайність 

мала із відносною вологістю повітря (r = 0,712) та сумою опадів за період 

вегетації культури (r = 0,468), що робить ці чинники довкілля визначальними 

у формуванні врожайності сої. Між урожайністю і середньою температурою 

повітря встановлено неістотний негативний зв‟язок (r = -0,266). Із сумою 

ефективних температур урожайність не мала зв‟язку (неістотний r = 0,081). 
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Аналіз коефіцієнтів кореляції між урожайністю та гідротермічними 

показниками за весь період вегетації та у його першій та другій половинах 

показав певні відмінності їх зв‟язку із урожайністю.  

Зв‟язок урожайності із відносною вологістю повітря у першій половині 

вегетації порівняно із усім періодом був меншим (r = 0,298), а із іншими 

чинниками довкілля суттєво не змінювався.  

Зв‟язок урожайності із відносною вологістю повітря у другій половині 

вегетації зростав (r = 0,709) і був на рівні середнього за період вегетації 

(r = 0,712). Також, у другій половині вегетації підсилився негативний уплив 

суми ефективних температур (неістотний r = 0,081 за весь період вегетації та 

r = 0,270 за другу половину вегетації).  

Високий рівень зв‟язку врожайності із відносною вологістю повітря 

підтверджує той факт, що вологість повітря є одним з елементів зволоження і 

від неї залежить інтенсивність випаровування з поверхні ґрунту та 

транспірація вологи рослинами [186]. Відносна вологість повітря відображає 

ступінь насичення повітря водяною парою і є добрим показником ступеня 

зволоження повітря. Від неї залежить випадіння опадів. Найчастіше 

випадають опади при відносній вологості від 80 % до 100 %, а при вологості 

менше 40 % випадання опадів повністю припиняється. Відносна вологість 

повітря в приземному шарі при зниженні температури збільшується, а при її 

підвищенні зменшується. Соя, як культура еволюція якої відбувалася в 

умовах мусонного клімату, має підвищені вимоги до забезпечення вологою і 

теплом [231, 450, 451]. Тому, відносна вологість, як інтегральний показник 

зволоження, і має найбільш суттєвий уплив на врожайність. Роль відносної 

вологості повітря зростає саме у другій половині вегетації. Генеративний 

період є основним у формуванні насіннєвої продуктивності культури, саме в 

цей період на рослинах сої формується значна кількість квіток, зав'язі та 

бобів [41].  

Методом математичного моделювання побудована модель залежності 

врожайності сої від основних гідротермічних чинників довкілля – відносної 
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вологості повітря та середньої температури повітря у період вегетації сої 

(квітень–вересень) (рис. 3.4).  

 

 

 

Рис. 3.4 Математична модель залежності врожайності сої від відносної 

вологості повітря та середньої температури повітря, (конкурсне 

сортовипробування, середнє за 2008–2018 рр.) 

 

Згідно математичної моделі найменший рівень урожайності (0,40–

0,60 т/га) спостерігається при максимальному значенні середньої 

температури повітря (20,0 
о
С) і мінімальному рівні відносної вологості 

повітря (52 %). Зростання відносної вологості повітря до 64 % при 

максимальній температурі повітря призводить до підвищення врожайності до 

рівня 1,40–1,60 т/га. При мінімальній відносній вологості повітря, зростання 

температури повітря суттєво зменшує врожайність – із рівня 1,40–1,60 т/га до 
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рівня 0,40–0,60 т/га. Це свідчить про те, що умови зволоження нівелюють 

негативний уплив високої температури на врожайність і не мають упливу на 

врожайність при понижених температурах. 

При мінімальному рівні середньої температури повітря із збільшенням 

відносної вологості повітря не спостерігалось значного зростання 

врожайності (вона знаходилась у межах 1,40–1,60 т/га).  

Отже, поєднання оптимальних значень середньої температури і 

відносної вологості повітря призводить до суттєвого зростання врожайності 

сої. Найвища врожайність досягалась при сполученні середнього рівня 

температури повітря і високої відносної вологості повітря. Згідно 

математичної моделі, визначальними чинниками формування врожайності 

сої є відносна вологість повітря у поєднанні із оптимальною для культури 

температурою повітря (18,0–18,5 
о
С).  

 

3.4 Закономірності мінливості врожайності та основних біохімічних 

ознак якості насіння сої залежно від упливу гідротермічних чинників 

довкілля  

 

Аналіз упливу цілого ряду чинників на біохімічні показники соєвого 

насіння показав, що середовище є найважливішим джерелом мінливості 

вмісту білка і олії [518]. Уміст білка і олії в насінні сої піддається високій 

генотиповій і модифікаційній мінливості і залежить від регіону вирощування 

культури, генотипу сорту, групи стиглості, застосування різних 

технологічних заходів та інших чинників. При цьому, у різних регіонах 

земної кулі значно більший уплив клімат має на вміст білка в насінні, ніж на 

вміст олії [129, 574, 604], і обидві ці ознаки значно варіююють залежно від 

умов вирощування [518, 579, 603]. На думку українських вчених, 

першочергова роль у збільшенні якості насіння сої належить безпосередньо 

селекції [3, 23, 24, 318, 321, 326, 350, 435, 436, 439, 443]. 

Установлено, що все різноманіття реакцій сортів сої за вмістом білка в 
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насінні на гідротермічні фактори визначаються генетичною програмою 

ознаки як видової частки як культури, так і сортової частки. Сортова частка 

генетичної програми найбільш чутлива до умов середовища [198]. Доведено, 

що в умовах південного Лісостепу Західного Сибіру на формування вмісту 

білка та олії в насінні сої основний уплив мали умови вирощування (68,2 % і 

96,7 % відповідно) при високій долі генотипу (26,6 %) у загальній 

фенотиповій мінливості вмісту білка. Уміст білка в насінні сої збільшувався у 

роки з підвищеною сумою температур за період вегетації (r = 0,470) і 

зменшувався із перевищенням норми суми опадів (r = -0,296) [510].  

Установлено, що на вміст в насінні білка і олії не мали впливу такі 

прийоми технології вирощування як спосіб сівби (широкорядний 45 см та 

суцільний 15 см) та норми висіву (400, 500, 600, 700, 800 тис. шт./га) [494]. 

Інформація про залежність умісту білка в насінні від його врожайності 

суперечлива. Одні дослідники вважають, що підвищення врожайності 

насіння за рахунок оптимізації умов вирощування супроводжується 

збільшенням умісту протеїну [15], а інші стверджують, що поєднання високої 

врожайності і білковості насіння сої досить істотно залежить від 

метеорологічних умов року [443]. Установлено сильну позитивну 

кореляційну залежність між умістом сирого протеїну та рівнем урожайності 

насіння сої у сортів Фаетон (r = 0,958), Подільська 1 (r = 0,961), Оксана 

(r = 0,973) [324].  

Олійність насіння сої позитивно корелює з урожайністю [450]. Уміст 

олії в насінні сої позитивно реагував на спекотну і вологу погоду (r = 0,870 і 

r = 0,610) [507]. 

О.О. Жученко вважає, що у характеристиці продуктивності рослин 

важливе місце займає зв‟язок з кількісними ознаками, які характеризують 

внесок окремих ознак у показник урожайності насіння на рівні 

виду (підвиду) [135]. 

Дослідження впливу гідротермічних чинників довкілля за період 

вегетації сої (квітень–вересень) на показники продуктивності (врожайність та 
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збір білка і олії з одиниці площі) та якості насіння (вміст в насінні білка і 

олії) проведено протягом 2011–2017 рр. у 50 зразків конкурсного 

сортовипробування сої. Установлено позитивний зв‟язок урожайності і 

чинників зволоження: відносної вологості повітря (r = 0,723) і суми опадів за 

період вегетації (r = 0,605). Навпаки, термічні фактори мали негативний 

зв‟язок із урожайністю. Між урожайністю і середньою температурою повітря 

існує середня негативна кореляція (r = -0,666). Більш слабкий зв‟язок мала 

врожайність із сумою ефективних температур (r = -0,373).  

Щодо зв‟язку врожайності і вмісту в насінні білка існують різні думки. 

Одні дослідники стверджують про існування сильної кореляції між 

урожайністю і вмістом білка в насінні [220]. Інші наголошують на негативній 

(від‟ємній) залежності врожайності і якості насіння. Установлено зворотній 

зв‟язок між умістом в насінні білка і олії (r = -0,020 – -0,470), а також між 

урожайністю і вмістом білка в насінні (r = -0,538), що ускладнює виділення 

врожайних і одночасно високоякісних генотипів [511].  

У нашому дослідженні врожайність визначала збір білка та олії з 1 га 

(r = 0,994), не мала істотного зв‟язку з умістом білка (неістотний r = -0,106) і 

мала слабкий негативний зв‟язок із умістом олії (r = -0,220) та сумарним 

умістом білка і олії (r = -0,192).  

Між умістом білка і олії зафіксована середня негативна кореляція 

(r = -0,403). Сумарний уміст білка та олії в насінні визначається вмістом білка 

(r = 0,948) і не залежить від умісту олії (неістотний r = -0,091). Уміст білка мав 

середній негативний зв‟язок із відносною вологістю (r = -0,582) та середньою 

температурою повітря (r = -0,437) та слабкий зв‟язок із сумою опадів (r = -

0,213). Уміст олії в насінні мав позитивні зв‟язки із середньою температурою 

за період вегетації (r = 0,435) та відносною вологістю повітря (r = 0,376). Збір 

білка та олії не залежав від умісту білка (неістотний r = -0,006) і має негативну 

кореляцію із умістом олії (r = -0,223). На сумарний вміст в насінні білка і олії 

негативно впливали відносна вологість (r = -0,502) та середня температура 

повітря (r = -0,325) і сума опадів (r = -0,175) (табл. 3.7). 
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Таблиця 3.7 

Коефіцієнти кореляції між господарськими ознаками сої та 

гідротермічними показниками періоду вегетації (квітень–вересень), 

(конкурсне сортовипробування, середнє за 2011–2017 рр.) 

Показник 

Урожай-

ність, 

т/га 

Уміст в насінні, % 
Збір 

білка і 

олії, 

т/га 

білка олії 
білка і 

олії 

Уміст білка в насінні, % -0,106 – – – – 

Уміст олії в насінні, % -0,220* -0,403* – – – 

Уміст білка і олії в насінні, % -0,192* 0,948* -0,091 – – 

Збір білка і олії, т/га 0,994* -0,006 -0,223* -0,084 – 

Відносна вологість повітря, % 0,723* -0,582* 0,376* -0,502* 0,686* 

Сума опадів, мм 0,605* -0,213* 0,163 -0,175* 0,603* 

Середня температура повітря, 
о
С -0,666* -0,437* 0,435* -0,325* -0,706* 

Сума ефективних температур, 
о
С -0,373* 0,078 0,078 0,112 -0,362* 

Примітка: * – істотні значення. 

 

Збір білка і олії, як і врожайність, позитивно корелював із чинниками 

зволоження – відносною вологістю повітря (r = 0,686) та сумою опадів 

(r = 0,603), і мав негативний зв‟язок із термічними факторами – середньою 

температурою повітря (r = -0,706) та сумою ефективних температур (r = -0,362). 

Установлено певні відмінності кореляцій між чинниками довкілля та 

господарськими ознаками загалом за весь період вегетації та окремо за 

першу та другу половини періоду вегетації сої. Дослідження впливу 

гідротермічних чинників довкілля за першу частину періоду вегетації сої 

(квітень–червень) коли відбувається формування вегетативної маси на 

показники продуктивності та якості насіння показало, відсутність 

негативного впливу на врожайність середньої температури повітря 
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(неістотний r = -0,175) на відміну від негативного впливу за весь період 

вегетації (r = -0,666). Уміст білка в насінні мав середній позитивний зв‟язок із 

відносною вологістю повітря (r = 0,347) і сумою опадів (r = 0,501) у першій 

половині вегетації (табл. 3.8).  

 

Таблиця 3.8 

Коефіцієнти кореляції між господарськими ознаками сої та 

гідротермічними показниками першої половини періоду вегетації (квітень–

червень), (конкурсне сортовипробування, середнє за 2011–2017 рр.) 

Показник 

Урожай-

ність, 

т/га 

Уміст в насінні, % 
Збір 

білка і 

олії, 

т/га 
білка олії 

білка і 

олії 

Уміст білка в насінні, % -0,106 – – – – 

Уміст олії в насінні, % -0,220* -0,403* – – – 

Уміст білка і олії в насінні, % -0,192* 0,948* -0,091 – – 

Збір білка і олії, т/га 0,994* -0,006 -0,223* -0,084 – 

Відносна вологість повітря, % 0,687* 0,347* -0,526* 0,195* 0,718* 

Сума опадів, мм 0,525* 0,501* -0,216* 0,470* 0,591* 

Середня температура повітря, 
о
С -0,078 -0,737* 0,573* -0,603* -0,140 

Сума ефективних температур, 
о
С -0,210* -0,601 0,614* -0,440* -0,253* 

Примітка: * – істотні значення. 

 

Негативний уплив середньої температури повітря і суми ефективних 

температурі першої половини вегетації на вміст білка був більш сильним 

(r = -0,737 та r = -0,601 відповідно), аніж за весь період вегетації. На вміст 

олії в насінні негативно впливали відносна вологість повітря (r = -0,526) та 

сума опадів (r = -0,216), позитивно – сума ефективних температур (r = 0,614) 

у першій половині вегетації. Із сумарним умістом білка і олії мали позитивні 
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зв‟язки чинники зволоження: відносна вологість (r = 0,195) та сума опадів 

(r = 0,470). Середня температура повітря та сума ефективних температур 

першої половини вегетації негативно впливали на сумарний уміст білка і олії 

в насінні (r = -0,603 та r = -0,440 відповідно). Відносно більш слабким був 

негативний зв‟язок між збором білка і олії та середньою температурою 

повітря у першій половині вегетації (r = -0,140).  

У другій половині періоду вегетації відбувається формування 

генеративних органів сої, здійснюється синтез та накопичення основних 

біохімічних компонентів насіння, його формування, налив та достигання. Це 

обумовлює особливості кореляцій урожайності та показників якості насіння 

із чинниками довкілля (табл. 3.9).  

 

Таблиця 3.9 

Коефіцієнти кореляції між господарськими ознаками сої та 

гідротермічними показниками другої половини періоду вегетації (липень–

вересень), (конкурсне сортовипробування , середнє за 2011–2017 рр.) 

Показник 

Урожай-

ність, 

т/га 

Уміст в насінні, % 
Збір 

білка і 

олії, 

т/га 
білка олії 

білка і 

олії 

Уміст білка в насінні, % -0,106 – – –  

Уміст олії в насінні, % -0,220* -0,403* – – – 

Уміст білка і олії в насінні, % -0,192* 0,948* -0,091 – – 

Збір білка і олії, т/га 0,994* -0,006 -0,223* -0,084 – 

Відносна вологість повітря, % 0,829* -0,495* 0,234* -0,457* 0,798* 

Сума опадів, мм 0,342* -0,805* 0,449* -0,719* 0,273* 

Середня температура повітря, 
о
С 0,030 0,787* -0,744* 0,597* 0,091 

Сума ефективних температур, 
о
С -0,115 0,829* -0,688* 0,663* -0,049 

Примітка: * – істотні значення. 
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Посилився вплив на врожайність відносної вологості повітря у другій 

половині вегетації (r = 0,829), уплив суми опадів зменшився (r = 0,342), а 

температура повітря та сума ефективних температур зовсім не мали зв‟язку із 

урожайністю (неістотні r = 0,030 та r = -0,115). 

Результати досліджень науковців свідчать, що високий уміст олії 

спостерігається при підвищеному зволоженні і порівняно невисокій 

температурі, а білка – при сухій погоді і підвищеній температурі [124, 125, 

310, 450, 451]. Установлено, що температурний режим має більший уплив на 

процес синтезу та накопичення, ніж вологозабезпечення. Білок краще 

накопичується в умовах стабільного теплозабезпечення у фазу наливу та 

дозрівання бобів. [345]. У нашому досліді вміст білка мав сильну негативну 

кореляцію із сумою опадів у другій половині вегетації (r = -0,805), середню 

кореляцію – із відносною вологістю повітря (r = -0,495), сильний позитивний 

зв‟язок із середньою температурою повітря (r = 0,787) та сумою ефективних 

температур (r = 0,829).  

Зменшився вплив на вміст олії в насінні відносної вологості повітря у 

другій половині вегетації (r = 0,234) та збільшився вплив суми опадів 

(r = 0,449). Уплив середньої температури та суми ефективних температур у 

другій половині вегетації на вміст олії став сильним негативним (r = -0,744 та 

r = -0,688). Сумарний уміст білка і олії, який визначається вмістом білка 

(r = 0,948), мав негативну кореляцію із відносною вологістю повітря (r = -

0,457), сумою опадів (r = -0,719) та позитивний зв‟язок із середньою 

температурою повітря (r = 0,597) та сумою ефективних температур (r = 0,663) 

за другу половину вегетації. Збір білка та олії з 1 га, який обумовлений 

рівнем урожайності (r = 0,994), залежав сильно від відносної вологості 

повітря (r = 0,798) і мав слабкий зв‟язок із сумою опадів (r = 0,273). 

Отже, проведений аналіз зв‟язків господарських ознак та 

гідротермічних чинників довкілля показав існування певних 

закономірностей. Установлений сильний позитивний зв‟язок між 

урожайністю та відносною вологість повітря (r = 0,723). При цьому вплив 
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цього чинника у другій половині вегетації під час формування врожаю 

зростав (r = 0,829) порівняно із першим періодом (r = 0,687). Залежність 

урожайності від суми опадів була середньою (r = 0,605). При цьому роль 

опадів була більш сильною у першій половині вегетації (r = 0,525) порівняно 

із другим періодом (r = 0,342). У середньому за вегетацію між урожайністю 

та середньою температурою повітря спостерігався середній негативний 

зв‟язок (r = -0,666). Зв‟язок цього чинника із урожайністю у першій та другій 

половинах вегетації був відсутній (неістотні r = -0,078 та r = -0,030). Така ж 

тенденція мала місце і у відношенні впливу суми ефективних температур на 

врожайність сої. Коефіцієнт кореляції між урожайністю і сумою ефективних 

температур за весь період вегетації становив r = -0,373, із сумою температур 

за перший період вегетації r = -0,210, із сумою температур за другий період 

вегетації – неістотний r = -0,115.  

 

3.5 Диференціація селекційного матеріалу сої за адаптивністю до 

абіотичних чинників 

 

Негативні тенденції змін погодних умов (підвищена температура 

повітря, тривалі періоди між дощами, часті суховії та зливи), які посилились 

в останні роки, вимагають створення принципово нових сортів, головною 

характеристикою яких є підвищена адаптивність. Стабільність урожаю за 

роками має стати головною рисою сучасної селекції сої [441]. Соя 

еволюціонувала в умовах мусонного клімату, тому для переважно 

посушливих умов України потрібні сорти з високою або середньою 

пластичністю та високою стабільністю головних кількісних ознак – 

компонентів урожайності [23].  

Відомо, що потенціали продуктивності культурних рослин та їх 

екологічна стійкість знаходяться під контролем різних генетичних систем і 

відносно незалежні [137, 174], що повною мірою відноситься і до сортів сої. 

Дуже часто стійкість не корелює позитивно з іншими важливими 
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показниками, які визначають урожай та його якість [247, 248]. Максимальна 

продуктивність і стабільність агрофітоценозу несумісні через неможливість 

поєднання в одну систему всіх складових компонентів. Певною мірою, 

оптимальність цих розумінь у системі можлива через процес адаптивності до 

умов довкілля конкретного регіону. Реалізація потенціалу продуктивності 

сорту сої тісно пов‟язана з його адаптивними властивостями – пластичністю 

та стабільністю [136].  

Проведення добору при створенні сорту у найбільш сприятливих 

умовах може призвести до виділення сорту інтенсивного типу у даному 

регіоні, якому не притаманна екологічна пластичність за даною ознакою в 

інших умовах вирощування, що в першу чергу, залежить від рівня 

біологічної організації культури та умов довкілля. Адаптивна реакція 

генотипу забезпечується оптимальним морфогенезом конкретної цінної 

господарської ознаки. Його кількісною мірою є співвідношення величини 

зміни морфологічної чи фізіологічної ознаки при зміни умов довкілля [233]. 

Визначались найважливіші господарські ознаки селекційних зразків 

сої: врожайність, уміст у насінні білка, олії та їх сумарної кількості залежно 

від гідротермічних умов періоду вегетації.  

Визначення екологічної пластичності селекційного матеріалу і варіанси 

її стабільності у селекції базується на дисперсійному і регресійному аналізах, 

що дозволяє оцінити реакцію рослин за різних умов вирощування [112]. 

Визначення екологічної пластичності селекційної ознаки і варіанси її 

стабільності проводили згідно методики і формул викладених у працях 

S.A. Eberhart, W.A. Russel [543], В.З. Пакудина, Л.М. Лопатиной [303].  

Коефіцієнт регресії (або коефіцієнт екологічної пластичності) (bi) 

характеризує середню реакцію генотипа на зміни умов середовища і показує 

пластичність певної ознаки, що дозволяє прогнозувати її мінливість у межах 

змін конкретних умов досліду.  

Установлено середній за 2011–2017 рр. рівень прояву ознак у зразків 

експериментальної вибірки: врожайність – 1,40 т/га, вміст в насінні білка –
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 34,8 %, уміст в насінні олії – 18,1%, сумарний уміст білка і олії – 52,9 %. 

Аналіз результатів показав наявність значної диференціації за рівнем прояву 

ознак урожайності та біохімічних якостей насіння залежно від умов 

року [395] (табл. 3.10).  

 

Таблиця 3.10  

Рівні прояву цінних господарських ознак, пластичність і стабільність 

селекційного матеріалу сої, (конкурсне сортовипробування, 2011–2017 рр.) 

Ознака, 

показник 

Рік Пластич-

ність 

(коефі-

цієнт 

регресії) 

bi 

(min-

max) 

Стабіль-

ність 

(варіанса 

стабіль-

ності) Si
2
 

(min–

max) 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

се
р

ед
н

є 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Урожай-

ність, т/га 
1,77 0,85 1,20 1,38 1,18 2,57 0,84 1,40 0,90–1,40 0,50–0,75 

Індекс умов 

року, Ij 
0,37 -0,55 -0,20 -0,02 -0,22 1,18 -0,56 – – – 

Уміст білка 

в насінні, % 
34,3 32,9 29,9 38,2 37,4 33,9 37,1 34,8 0,01–1,49 2,07–4,36 

Індекс умов 

року, Ij 
-0,49 -1,90 -4,91 3,36 2,54 -0,91 2,31 – – – 

Уміст олії в 

насінні, % 
17,7 18,8 19,1 19,2 16,8 17,5 17,3 18,1 1,22–3,29 

0,68–

1,55 
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Продовження табл. 3.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Індекс 

умов року, 

Ij 

-0,37 0,73 1,02 1,13 -1,22 -0,57 -0,72 – – – 

Уміст 

білка та 

олії в 

насінні, % 

52,0 51,7 49,0 57,4 54,2 51,4 54,5 52,9 0,13–1,55 2,18–4,23 

Індекс 

умов року, 

Ij 

-0,86 -1,17 -3,88 4,49 1,32 -1,47 1,59 – – – 

 

Найсприятливіші для формування врожайності умови склалися у 

2016 р. (індекс умов року Ij = 1,18), коли рівень урожайності досяг 2,57 т/га. 

Мінімальну врожайність зафіксовано у 2012 та 2017 рр. – 0,85 т/га та 0,84 т/га 

при значеннях індексу умов року Ij = -0,55 та Ij = -0,56 відповідно. Значення 

коєфіцієнта регресії (bi) за врожайністю у зразків досліджуваної вибірки були 

у межах 0,90–1,40, а варіанси стабільності (Si
2
) – 0,50–0,75 (додаток И.1). 

Оптимальні умови для накопичення основних біохімічних компонентів 

насіння сої спостерігались у 2014 р. При цьому, середній уміст білка досягав 

рівня 38,2 %, при значенні індекса умов року Ij = 3,36. Олійність насіння 

становила 19,2 % при значенні Ij = 1,13. Сумарний уміст білка і олії сягав 

57,4 %, при індексі умов року Ij = 4,49 (додатки И.2–И.4). 

Найбільш несприятливі умови для формування в насінні білка (29,9 %) 

та суми білка і олії (49,0 %) склались у 2013 р., про що свідчать індекси умов 

року за обома показниками Ij = -4,91 та Ij = -3,88 відповідно. Найменш 

сприятливі для синтезу олії умови спостерігались у 2015 р. коли при 

олійності насіння 16,8 % індекс умов року мав значення Ij = -1,22.  
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Коефіцієнт пластичності за ознакою вміста білка в насінні у зразків 

вибірки знаходився у межах 0,01–1,49, що свідчить про дуже значну 

диференціацію генотипів за цією ознакою. Варіанса стабільності при цьому 

коливалась на рівні 2,07–4,36. Значення bi у зразків виборки за вмістом олії в 

насінні були у межах 0,22–3,29, а значення Si
2
 – 0,68–1,55. Для ознаки 

сумарного вмісту в насінні білка і олії коефіцієнт регресії bi складав 0,13–

1,55, а варіанса стабільності Si
2
 – 2,18–4,23 (додаток И.1).  

Аналіз генотипів досліджуваної вибірки за коефіцієнтом пластичності 

дозволив виділити найбільш пластичні за врожайністю зразки сої, в яких 

значення коефіцієнта пластичності було у межах 1,20–1,40, а рівень 

урожайності варіював від 1,33 т/га до 1,53 т/га (табл. 3.11, додаток И.1). 

 

Таблиця 3.11 

Високопластичні за врожайністю насіння зразки сої,  

(конкурсне сортовипробування, середнє за 2011–2017 рр.) 

Сорт, селекційний номер 

Урожай-

ність 

насіння, 

т/га 

Пластич-

ність 

(коефіцієнт 

регресії) bi 

Стабільність 

(варіанса 

стабільності) 

Si
2
 

1 2 3 4 

КСВ 17-17 (Харківська 35 / 856-344) 1,42 1,40 0,75 

КСВ 24-17 (Харківська 62 / Ходсон) 1,49 1,32 0,73 

Спритна 1,41 1,29 0,70 

КСВ 19-17 (Харківська 35 / Fiskeby) 1,37 1,28 0,69 

Байка 1,38 1,27 0,70 

Естафета 1,33 1,25 0,68 

КСВ 54-17 (добір з Харківської 100)  1,40 1,25 0,67 

КСВ 35-17 (Харківська 54 / Ходсон)  1,47 1,25 0,68 

КСВ 41-17 (Pastеtеr Schwаrus) 1,36 1,22 0,67 

КСВ 25-17 (добір з лінії № 32)  1,45 1,22 0,65 
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Продовження табл. 3.11 

1 2 3 4 

КСВ 43-17 (Витязь 50 / Мрія) 1,43 1,21 0,66 

КСВ 55-17 (Нива, обробка ДЕС 0,05 %) 1,44 1,20 0,65 

КСВ 20-17 (Харківська 35 / Київська 27) 1,53 1,20 0,64 

 

Найбільшою здатністю збільшувати врожайність при покращенні 

гідротермічних умов довкілля характеризуються: селекційні номери – КСВ 

17-17 (Харківська 35 / 856-344) (bi = 1,40), КСВ 24-17 (Харківська 62 / 

Ходсон) (bi = 1,32), КСВ 19-17 (Харківська 35 / Fiskeby) (bi = 1,28), КСВ 54-17 

(добір з Харківської 100) (bi = 1,25), КСВ 35-17 (Харківська 54 / Ходсон) 

(bi = 1,25), КСВ 41-17 (Pastеtеr Schwаrus) (bi = 1,22), КСВ 25-17 (добір з лінії 

№ 32) (bi = 1,22), КСВ 43-17 (Витязь 50 / Мрія) (bi = 1,21), КСВ 55-17 (Нива, 

обробка ДЕС 0,05 %) (bi = 1,20), КСВ 20-17 (Харківська 35 / Київська 27) 

(bi = 1,20) та сорти Спритна (bi = 1,29), Байка (bi = 1,27) та 

Естафета (bi = 1,25). 

Аналіз пластичності зразків конкурсного сортовипробування за вмістом 

білка в насінні дозволив виділити генотипи з найвищою за цією ознакою 

реакцією на покращення гідротермічних умов довкілля, значення коефіцієнта 

пластичності у яких складало 1,28–1,49, при вмісті білка 33,98–35,50 %. 

Найпластичнішими генотипами за вмістом білка в насінні виявилися 

селекційні номери: КСВ 26-17 (Витязь 50 / Харківська скоростигла) 

(bi = 1,49), КСВ 33-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) (bi = 1,44), КСВ 17-17 

(Харківська 35 / 856-344) (bi = 1,42), КСВ 35-17 (Харківська 54 / Ходсон) 

(bi = 1,41), КСВ 53-17 (Терезинська 24 / Diermona) (bi = 1,38), КСВ 36-17 

(Харківська зернокормова / Юг 30) (bi = 1,37), КСВ 20-17 (Харківська 35 / 

Київська 27) (bi = 1,32), КСВ 23-17 (3836 / 76-130 добір) (bi = 1,32), КСВ 48-

17 (добір з Романтики) (bi = 1,28) та сорт Кобза (bi = 1,31) 

(табл. 3.12, додаток И.2). 
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Таблиця 3.12 

Високопластичні за вмістом білка в насінні зразки сої,  

(конкурсне сортовипробування, середнє за 2011–2017 рр.) 

Сорт, селекційний номер 

Уміст 

білка в 

насінні, 

% 

Пластич-

ність 

(коефіцієнт 

регресії) bi 

Стабіль-

ність 

(варіанса 

стабіль-

ності) Si
2
 

1 2 3 4 

КСВ 26-17 (Витязь 50 / Харківська скоростигла) 34,71 1,49 4,29 

КСВ 33-17 (Вузьколиста / мутант 82-205)  35,28 1,44 4,36 

КСВ 17-17 (Харківська 35 / 856-344) 34,57 1,42 3,95 

КСВ 35-17 (Харківська 54 / Ходсон)  34,27 1,41 4,31 

КСВ 53-17 (Терезинська 24 / Diermona) 34,86 1,38 3,85 

КСВ 36-17 (Харківська зернокормова / Юг 30)  34,55 1,37 3,90 

КСВ 20-17 (Харківська 35 / Київська 27) 34,68 1,32 3,66 

КСВ 23-17 (3836 / 76-130 добір) 33,98 1,32 3,73 

Кобза 35,34 1,31 3,96 

КСВ 48-17 (добір з Романтики) 35,50 1,28 3,68 

 

Найбільшою пластичністю за ознакою вмісту олії в насінні 

відзначалися генотипи зі значенням коефіцієнта пластичності 2,41–3,29, при 

рівні олійності 17,85–18,63 % (табл.3.13, додаток И.3). Найпластичнішим за 

ознакою олійності насіння виявився селекційний номер КСВ 35-17 

(Харківська 54 / Ходсон) (bi = 3,29). До високопластичних за даною ознакою 

відносяться також селекційні номери: КСВ 26-17 (Витязь 50 / Харківська 

скоростигла) (bi = 2,70), КСВ 53-17 (Терезинська 24 / Diermona) (bi = 2,66), 

КСВ 17-17 (Харківська 35 / 856-344) (bi = 2,59), КСВ 48-17 (добір з 

Романтики) (bi = 2,55), КСВ 23-17 (3836 / 76-130 добір) (bi = 2,52), КСВ 36-17 
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(Харківська зернокормова / Юг 30) (bi = 2,48), КСВ 20-17 

(Харківська 35 / Київська 27) (bi = 2,46), КСВ 16-17 (Волгоградка / Мрія) 

(bi = 2,41), КСВ 37-17 (Успіх / Мрія) (bi = 2,41), а також сорт Кобза 

(bi = 2,57) (табл.3.13, додаток И.3). 

 

Таблиця 3.13 

Високопластичні за вмістом олії в насінні зразки сої,  

(конкурсне сортовипробування, середнє за 2011–2017 рр.) 

Сорт, селекційний номер 

Уміст 

олії в 

насінні, 

% 

Пластич-

ність 

(коефіцієнт 

регрессії) bi 

Стабіль-

ність 

(варіанса 

стабіль-

ності) Si
2
 

КСВ 35-17 (Харківська 54 / Ходсон)  18,18 3,29 1,55 

КСВ 26-17 (Витязь 50 / Харківська скоростигла) 18,63 2,70 1,27 

КСВ 53-17 (Терезинська 24 / Diermona) 18,24 2,66 1,33 

КСВ 17-17 (Харківська 35 / 856-344) 17,92 2,59 1,23 

Кобза 17,85 2,57 1,32 

КСВ 48-17 (добір з Романтики)  18,10 2,55 1,27 

КСВ 23-17 (3836 / 76-130 добір) 18,59 2,52 1,19 

КСВ 36-17 (Харківська зернокормова / Юг 30) 18,05 2,48 1,16 

КСВ 20-17 (Харківська 35 / Київська 27) 18,20 2,46 1,19 

КСВ 16-17 (Волгоградка / Мрія) 18,06 2,41 1,16 

КСВ 37-17 (Успіх / Мрія) 18,38 2,41 1,15 

 

Аналіз дослідної вибірки за сумарним умістом в насінні білка і олії 

дозволив виділити групу зразків з найбільшою пластичністю за даною 

ознакою у яких значення коефіцієнта пластичності складало 1,19–1,55 при 

рівні прояву ознаки 52,57–53,34 % (табл. 3.14, додаток И.4).  
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Таблиця 3.14 

Високопластичні за сумарним умістом білка і олії в насінні зразки сої, 

(конкурсне сортовипробування, середнє за 2011–2017 рр.) 

Сорт, селекційний номер 

Уміст 

білка і 

олії в 

насінні, 

% 

Пластич-

ність 

(коефіцієнт 

регрессії) bi 

Стабіль-

ність 

(варіанса 

стабіль-

ності) Si
2
 

КСВ 53-17 (Терезинська 24 / Diermona) 53,11 1,55 4,23 

КСВ 26-17 (Витязь 50 / Харківська скоростигла) 53,34 1,43 4,02 

КСВ 33-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) 53,24 1,41 4,03 

КСВ 36-17 (Харківська зернокормова / Юг 30) 52,68 1,36 3,92 

КСВ 41-17 (Pastеtеr Schwаrus)  53,09 1,35 3,9 

КСВ 23-17 (3836 / 76-130 добір) 52,57 1,24 3,42 

Естафета 52,60 1,23 3,41 

КСВ 54-17 (добір з Харківської 100)  52,93 1,23 3,32 

КСВ 35-17 (Харківська 54 / Ходсон)  53,04 1,19 3,35 

КСВ 59-17 (добір з лінії № 31) 52,50 1,17 3,33 

КСВ 17-17 (Харківська 35 / 856-344) 52,49 1,16 3,19 

 

До найбільш пластичних за вмістом білка і олії генотипів сої 

відносяться селекційні номери КСВ 53-17 (Терезинська 24 / Diermona) 

(bi = 1,55), КСВ 26-17 (Витязь 50 / Харківська скоростигла) (bi = 1,43), КСВ 

33-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) (bi = 1,41), КСВ 36-17 (Харківська 

зернокормова / Юг 30) (bi = 1,36), КСВ 41-17 (Pastеtеr Schwаrus) (bi = 1,35), 

КСВ 23-17 (3836 / 76-130 добір) (bi = 1,24), КСВ 54-17(добір з Харківської 

100) (bi = 1,23), КСВ 35-17 (Харківська 54 / Ходсон) (bi = 1,19), КСВ 59-17 

(добір з лінії № 31) (bi = 1,17), КСВ 17-17 (Харківська 35 / 856-344) (bi = 1,16) 

та сорт Естафета (bi = 1,23). 
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Аналіз показників пластичності селекційних зразків сої за ознаками 

врожайності і якості насіння виявив, що окремі генотипи поєднують високу 

пластичність за кількома ознаками. Так, селекційні номери КСВ 17-17 

(Харківська 35 / 856-344) та КСВ 35-17 (Харківська 54 / Ходсон) виявились 

високопластичними за комплексом усіх досліджуваних ознак. Селекційний 

номер КСВ 20-17 (Харківська 35 / Київська 27) сполучає високу пластичність 

за врожайністю насіння, вмістом в насінні білка та олійністю насіння. Сорт 

Естафета і селекційні номери КСВ 54-17 (добір з Харківської 100) та КСВ 41-

17 (Pastеtеr Schwаrus) проявили високу пластичність за ознаками врожайності 

та сумарного вмісту білка і олії в насінні.  

Селекційні номери КСВ 26-17 (Витязь 50 / Харківська скоростигла), 

КСВ 53-17 (Терезинська 24 / Diermona), КСВ 23-17 (3836 / 76-130 добір), 

КСВ 36-17 (Харківська зернокормова / Юг 30) показали високу пластичність 

за всіма досліджуваними ознаками якості насіння: вмістом білка, вмістом олії 

і сумарним умістом білка і олії.  

Селекційний номер КСВ 33-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) є 

високопластичним за вмістом білка та сумарним умістом білка і олії в 

насінні.  

Сорт Кобза і селекційний номер КСВ 48-17 (добір з Романтики) виявив 

високий рівень пластичності за ознаками вмісту білка та вмісту олії в насінні.  

Виділені сорти та селекційні номери представляють собою цінний 

вихідний матеріал для селекції сої на високу пластичність за окремими 

господарськими ознаками та їх комплексом.  

 

Висновки до розділу 3.  

1. Найбільш сприятливі для вирощування сої умови складалися у 

Лісостепу України. Середня по зоні врожайність – 2,22 т/га із коливаннями в 

межах 1,94–2,47 т/га. У Поліссі середній рівень урожайності сої становив 

1,99 т/га і варіював від 1,76 т/га до 2,28 т/га. У Степовій зоні середня 

врожайність становила 1,85 т/га, мінімальна – 1,38 т/га, максимальна – 
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2,25 т/га. Усереднений по природно-кліматичних зонах рівень урожайності у 

мережі державного сортовипробування: максимальний – 2,15 т/га, середній – 

2,02 т/га, мінімальний – 1,83 т/га.  

2. Мінімальний рівень реалізації потенціалу врожайності у 

конкурсному сортовипробуванні дорівнював 41,3 %, при врожайності у 

конкурсному сортовипробуванні 0,85 т/га, у державному 

сортовипробуванні – 1,83 т/га. Максимальний рівень реалізації потенціалу 

врожайності у конкурсному сортовипробуванні досягав 95,6 %, при 

врожайності у конкурсному сортовипробуванні 1,75 т/га, а у 

держсортовипробуванні – 2,15 т/га. Середній рівень реалізації потенціалу 

врожайності сортів сої у конкурсному сортовипробуванні становив 67,8 %, 

при врожайності у конкурсному сортовипробуванні 1,37 т/га і при середній 

урожайності у мережі держсортовипробування 2,02 т/га. 

3. Установлено, що за сприятливих умов середня врожайність 

селекційного матеріалу сої ІР НААН перевищує середню врожайність 

культури по Україні, зоні Лісостепу та Харківській області. У 2016 р. середня 

врожайність у конкурсному сортовипробуванні (2,59 /га) перевищила 

середню врожайність по Україні (2,30 т/а), Лісостепу (2,30 т/га) та 

Харківській області (2,07 т/га). 

4. Рівень середньої врожайності сої у 2008–2018 рр. залежно від умов 

року значно коливався: від 0,50 т/га (2018 рік) та 0,51 т/га (2010 рік) до 

2,59 т/га (2016 рік), або більше ніж у п‟ять разів, при середній за 2008–

2018 рр. урожайності 1,18 т/га. Мінімальна та максимальна за роками 

досліджень урожайність варіювала аналогічно середній урожайності: від 

0,22 т/га (2010 р.) та 0,32 т/га (2008 та 2018 рр.) до 2,10 т/га (2016 р.) та від 

0,71 т/га (2018 р.) та 0,73 т/га (2010 р.) до 2,91 т/га (2016 р.). За роки 

досліджень середня врожайність зразків конкурсного сортовипробування 

перевищувала або дорівнювала середній урожайності за роки досліджень 

(1,18 т/га) у 2009, 2011,2013, 2014, 2015 та 2016 рр. У 2008, 2010, 2012, 2017 

та 2018 рр. урожайність була нижче середньої. Із одинадцяти років 
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досліджень сприятливими були умови шести років, а несприятливими – 

п‟яти. Установлено поступове зростання рівня врожайності зразків 

конкурсного сортовипробування. 

5. Варіабельність урожайності коливалась від 6,5 % у 2016 р. до 22,0 % 

у 2010 р. Слабка варіабельність середньої врожайності сої – 6,5 % та 8,8 % 

спостерігалась у контрастні за рівнем середньої врожайності роки (2016 та 

2017 рр. відповідно). Середня варіабельність урожайності (22,0 %, 18,0 %, 

17,9 % та 16,4 %) була у роки з найменшою та середньою врожайністю (2010, 

2008, 2018 та 2009 рр. відповідно). 

6. Середня за 2011–2017 рр. урожайність селекційного матеріалу сої 

складала 1,40 т/га, вміст в насінні білка – 34,8 %, вміст в насінні олії – 18,1%, 

сумарний уміст білка та олії – 52,9 %. Виявлено значну диференціацію за 

рівнем прояву ознак урожайності і біохімічних якостей насіння залежно від 

умов року. 

7. Математичне моделювання впливу гідротермічних чинників 

довкілля встановило провідну роль відносної вологості повітря у формуванні 

врожайності сої. 

8. Установлено сильний позитивний зв‟язок між урожайністю та 

відносною вологістю повітря (r = 0,723). Уплив відносної вологості повітря 

під час формування врожаю зростав (r = 0,829) порівняно із першим періодом 

вегетації (r = 0,687). Залежність урожайності від суми опадів за період 

вегетації була середньою (r = 0,605). Роль опадів була сильнішою у першій 

половині вегетації (r = 0,525) порівняно із другою половиною (r = 0,342). Між 

урожайністю та середньою температурою повітря встановлено середню 

обернену кореляцію (r = -0,666). Уплив середньої температури повітря на 

врожайність у першій та другій частинах вегетації був відсутній (неістотні 

r = -0,078 та r = -0,030). Така ж тенденція мала місце і у відношенні впливу 

суми ефективних температур на врожайність сої. Коефіцієнт кореляції між 

урожайністю і сумою ефективних температур за період вегетації становив r = -

0,373, із сумою температур за перший період вегетації r = -0,210, із сумою 
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температур за другий період вегетації – неістотний r = -0,115.  

9. Найсприятливіші для формування врожайності сої умови були у 

2016 р. (індекс умов року Ij = 1,18), при врожайності 2,57 т/га. Мінімальну 

врожайність зафіксовано у 2012 та 2017 рр. – 0,85 т/га та 0,84 т/га при 

значеннях індексу умов року Ij = -0,55 та Ij = -0,56 відповідно. Оптимальні 

умови для накопичення білка та олії у насінні сої спостерігались у 2014 р. 

Середній уміст білка дорівнював 38,2 %, при значенні індексу умов року 

Ij = 3,36. Олійність насіння дорівнювала 19,2 % при значенні Ij = 1,13. 

Сумарний уміст білка і олії сягав 57,4 %, при індексі умов року Ij = 4,49. 

Найбільш несприятливі для формування білка в насінні (29,9 %) та суми 

білка і олії (49,0 %) умови склались у 2013 р., при значенні індексів умов 

року за обома показниками Ij = -4,91 та Ij = -3,88 відповідно. Найменш 

сприятливі для синтеза олії умови спостерігались у 2015 р. коли при 

олійності насіння (16,8 %) індекс умов року мав значення Ij = -1,22. Виділено 

вихідний матеріал з високою пластичністю за врожайністю, вмістом у насінні 

білка, вмістом олії та сумарним умістом білка та олії.  

Результати досліджень, наведені у даному розділі, опубліковані у 

наукових працях [179, 183, 347, 349, 350, 363–367, 369, 371, 373, 376, 383–

385, 387–391, 398–399, 401–404, 495]. 
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РОЗДІЛ 4 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ 

НАСІННЯ СОЇ 

 

4.1 Значення сої як джерела біосировинних ресурсів 

 

Рослинний білок є найважливішою складовою харчових і кормових 

ресурсів, використання яких суттєво впливає на стан здоров‟я людей, їх 

добробут, тривалість і рівень життя, особливо коли відбувається значний ріст 

чисельності людства, що призводить до білкового дефіциту у ряді країн. 

Наприкінці ХХ сторіччя у загальному балансі білка частка рослинного 

складала 70 %, а 30 % припадало на тваринний [17].  

Нині проблема дефіциту білка стає все більш актуальною у світовій 

економіці. Значною мірою цю проблему можна вирішити за рахунок 

збільшення валового виробництва високобілкових зернобобових культур, 

серед яких особливе місце посідає соя, білок якої за біологічною цінністю 

наближається до білків тваринного походження [225].  

Комитет по харчуванню ВООЗ / ФАО / ООН установив норми потреби 

людини у білку на рівні 0,8 г повноцінного білка на 1 кг маси тіла на добу. 

Особливе місце у виробництві харчового білка займає соєвий білок з 

високою біологічною цінністю для людини. Соєвим білком можна замінити 

до половини білків яловичини без зниження біологічної цінності 

комбінованого продукта [2, 37]. Головний білок соєвого насіння – гліцидин – 

здатний від закисання згортатися і придатний для виготовлення 

різноманітних продуктів харчування [19, 20] 

Теоретичні узагальнення питання світової проблеми білка, формування 

продовольчих білкових ресурсів, ліквідації голоду і забезпечення 

повноцінного харчування населення та кормової бази тваринництва 

висвітлено у працях академіка А.О. Бабича та інших дослідників [19–26, 37, 

42, 45–47, 237, 238, 318–320, 329–332]. Дефіцит білка на світовому рівні 
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складає 56,1 млн. т, на національному – 255 тис. т. Основним завданням 

формування білкових продовольчих ресурсів є ліквідація дефіциту білка у 

харчуванні населення, який становить 25 %, тому формування 

високобілкових рослинних ресурсів є стратегічним напрямом, 

концептуальним шляхом, важливим фактором ліквідації дефіциту білка у 

харчуванні населення як на світовому, так і на вітчизняному рівнях. За період 

1961–2006 рр. понад 2/3 білка надходило за рахунок сої – 85056 тис. т або 

67,1 % [25]. Виробництво 1 т соєвого білка у 20–50 разів дешевше 

виробництва свинини або яловичини [99]. 

Велику кількість високоякісних енергетичних і високобілкових кормів, 

збалансованих за основними поживними речовинами, у першу чергу за 

білком, потребує сучасне високопродуктивне тваринництво. Дефіцит 

кормового білка призводить до перевитрат кормів, недоодержання 

тваринницької продукції, зростання її собівартості та зниження 

конкурентоспроможності [47]. Витрати сирого протеїну екструдованої сої на 

синтез 1 л молока для корів з надоєм 30–40 л становлять 80–70 г, що є 

основою високої молочної продуктивності [216].  

Для ліквідації білкового дефіциту необхідно забезпечити власне 

вітчизняне виробництво шротів білково-олійних культур із умістом 44–48 % 

білка. За розрахунками вчених ІКСГП НААН, для одержання 1,30 млн. т 

соєвого шроту достатньо виробити 1,74 млн. т соєвого насіння [47].  

Соя багата на повноцінний білок, поліненасичені ліпиди, харчові 

волокна (целюлоза), вітамини – Е, каротини, B1, B2, B3, B5, Bc, H, холін; 

минерали – Ca, P, Mg, K, Na, Сl і мікроелементи – Fe, Mn, Zn, Cu, Se [50, 129, 

283, 310, 330, 450, 451, 456]. Наявність у сої високого вмісту специфічних 

компонентів (фітоестрогенів, олігосахаридів, фосфоліпідів та ін.), а також 

низький уміст глюкози, сахарози і крохмалю привертає увагу вчених і 

виробників для створення функціональних і лікувальних продуктів 

харчування [81, 208, 310, 519].  
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У сировинних ресурсах світового виробництва рослинних олій соя 

посідає перше місце серед усіх культур олійної групи (на її долю припадає 

61 % валового збору олійних у світі [225]. 

Виробництво того чи іншого виду продукції, а також створення 

широкого асортименту продуктів харчування можливе за умови правильного 

і цілеспрямованого вибору вихідної сировини, для чого необхідні знання і 

наявність достатньої інформації не тільки про фізичні, хімічні, але і про 

технологічні властивості насіння сої залежно від сорту [310]. Рішення 

проблеми збалансованого харчування можливе на основі впровадження 

нових інноваційних технологій виробництва соєвих продуктів, широкої 

пропаганди їх як продуктів здоров‟я, проведення наукових досліджень. 

Прикладом може бути корисна дія печива збагаченого ізолятом соєвого білка 

на ліпідний склад сироватки крові людини [521]. 

А.К. Лещенко і А.О. Бабич [17, 23, 24, 229] наголошують, що із 

розширенням ареалу культури сої та її різнобічним використанням у 

харчових, кормових і технічних цілях стрімко підвищуються вимоги до 

селекції сої на якість. Першочергова перевага надається сортам з порівняно 

крупним насінням із високим умістом білка (понад 40 %) і олії (понад 20 %), 

світло-жовтою без пігментації оболонкою і з рубчиком кольору оболонки. 

Однак, установлено, що у насінні скоростиглих форм із кольоровим та 

темним забарвленням насіннєвої оболонки вміст білка більший, ніж у 

середньопізніх зразків із жовтим насінням. У високобілкових сортів сумарна 

кількість білка та олії вище, ніж у високоолійних.  

Селекційні програми мають забезпечувати рекомбіногенез з метою 

створення високопродуктивних сортів із високими кормовими та харчовими 

якостями насіння [213, 318].  

Актуальним напрямом селекції є поліпшення амінокислотного складу 

білка на підвищення у ньому вмісту сірковмісних амінокислот (метіоніна та 

цистина), а також зниження вмісту антипоживних речовин (ферментів 

уреази, аміноксидази та інгібітора трипсина) [363]. 
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Останнім часом зросла зацікавленість насінням сої як сировиною для 

функціональних продуктів харчування, які мають позитивний вплив на 

здоров‟я людини [310]. Установлено значну профілактичну роль речовин сої 

у запобіганні серцево-судинним, онкологічним хворобам, цукровому діабету, 

остеопорозу, ожирінню, віковім гормональним порушенням [442]. 

 

4.2 Закономірності формування та мінливість умісту в насінні сої білка і олії 

 

Селекція сої на якість насіння не менш складна, ніж селекція на 

врожайність, беручи до уваги фактор упливу середовища та взаємозв‟язок з 

іншими ознаками і властивостями генотипу, зі стійкістю до патогенів, 

здатності до азотфіксації тощо. Враховуючи різноманіття хімічного складу, 

потрібно, перш за все, надавати перевагу у селекції сої на якість 

диференційованим напрямам і створювати джерела і донори за різними 

ознаками, використовуючи нові принципи та прогресивні методи 

роботи [125, 129, 204, 450]. 

Хоча встановлено існування сильного оберненого зв'язку між умістом 

білка і олії в насінні сої [33, 220, 450], створено генотипи у яких при вмісті 

білка 34,3–37,9 % олійність знаходиться у межах 20,4–24,3 %. Установлено, 

що метод внутрішньосортового добору дозволяє підвищити вміст одного з 

компонентів без значного зниження іншого [450].  

Завдяки здатності накопичувати в насінні до 36–40 % високоякісного 

білка соя стала однією з головних культур світового землеробства [17, 21, 

22–26, 74, 125, 141, 144, 560, 561]. В.І. Січкар наголошує, що, як правило, 

нові генетично модифіковані американські сорти мають у своєму насінні 

досить мало білка (28–32%) [440]. 

Дослідження 35 сортів і форм сої (з яких 7 дикорослих і 

напівкультурних форм, 10 сортів кубанської селекції, 4 – далекосхідних 

сорти, 4 – американських, 4 – французьких и 6 сортів так званого цільового 

призначення (зеленонасінних, дрібнонасінних, овочевих) показало, що у 
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процесі еволюції і селекції на різних континентах у насінні сої відбулися 

суттєві зміни ряду ознак. Найбільші зміни відбулися у забарвленні насіння 

(від чорного, коричневого, бурого, зеленого, пігментованого до світло-

жовтого). Маса 1000 насінин збільшилась приблизно у 40 разів, доля 

насіннєвої оболонки знизилась у 4,6 рази, а сума основних поживних речовин 

(білка і олії) зросла у 1,3 рази. Насіння дикорослих форм було непридатне 

для використання в їжу через непривабливий зовнішній вигляд, невелику 

масу насіння, твердонасінність (74–94 %). Серед напівкультурних уже 

зустрічається коричневе забарвлення насіння, маса 1000 насінин досягає 

41,2–96,7 г, доля насіннєвої оболонки у середньому знизилась до 13,2 %, 

твердонасінність – до 31,5 %. Культурна соя, а саме сучасні сорти різного 

походження, суттєво відрізняється від своїх предків за всіма параметрами. В 

основному насіння має світле забарвлення (переважно без пігментації), маса 

1000 насінин коливається від 67,3 г у дрібнонасінних сортів, до 220 г у 

овочевих сортів. Доля насіннєвої оболонки коливається у межах 6,2–10,3 % і 

має обернену кореляцію із масою насіння (r = -0,78). Твердонасінність варіює 

від 0 % до 26 % і не корелює з іншими ознаками [141, 151].  

Існує думка, що результативність сучасної селекції високобілкових 

сортів сої здебільшого має випадковий характер і не гарантує успішного 

поєднання в одному генотипі сої ознак високої врожайності і високого вмісту 

білка. Тому актуальним є вивчення можливих механізмів додаткового 

накопичення білка і виділення з них найбільш селекційно корисних, які 

дозволяють забезпечити у нових сортах успішне поєднання ознак 

високобілковості і, як мінімум, властивої для середньобілкових сортів 

урожайності [148]. Одним із методів підвищення вмісту та якості білка є 

індукований мутагенез [51]. 

Спостерігається тенденція до збільшення вмісту білка в насінні шляхом 

селекції. Створені сорти із умістом білка 47–49 %, а в окремі роки до 50 % 

при досить високій продуктивності [207]. У Кореї та Китаї – країнах 

первинного центру походження сої культурної – створені комерційні сорти із 
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умістом білка 45–48 % [564]. В Австралії у 2013 р.створений і допущений до 

вирощування у зоні вологих тропіків сорт сої Hayman з урожайністью до 

4,4 т/га і вмістом білка до 45,5 % [150]. Канадська селекційна компанія 

Semences Prograin створила серію високобілкових сортів (44–46 %) 

урожайність яких за умов достатнього зволоження дорівнює звичайним [170, 

201]. У Кореї шляхом гібридизації створили сорти Danbaegkong і 

Kwangankong із умістом білка у насінні 48 % і 45 % відповідно [564]. Значно 

розширює можливості створення високобілкових сортів сої використання 

колекцій генофонду. У Китаї з 16 тис. колекційних зразків сої культурної 

третина має вміст білка 45–48 %, а у 6,6 % колекційних форм рівень 

білковості насіння сягає 48–50 % [551]. У світовому генофонді є зразки здатні 

накопичувати у насінні до 55 % [108]. При вивченні вмісту білка та олії у 

різних зразків світової колекції було відмічено значну генетичну мінливість 

за цими показниками і встановлена висока ефективність добору [3, 23, 24]. 

Необхідний подальший пошук сортів-донорів з покращеним якісним складом 

насіння та створення нового селекційного матеріалу для Лісостепу України [33]. 

Прикладами поєднання високого вмісту білка в насінні та високої 

врожайності є створення в ІОК НААН сорту Забава (вміст білка 43 %) [95], 

створення у ВНДІОК спеціалізованих сортів сої харчового напряму Фора, 

Веста, Валента та селекційних ліній із умістом білка 47–49 %, а в окремі роки 

до 50 % [207]. Сорти селекції СГІ–НЦНС НААН виділяються підвищеним 

рівнем білка в насінні. Такі сорти як Аркадія одеська, Хаджибей, Донька 

накопичують в насінні близько 40 % білка, тоді як сорти Еванс, Ходсон, 

Ламберт, Хардін 91, Маркус із США – 37,3–38,3 % [438]. У СГІ–НЦНС 

НААН для підвищення рівня вмісту білка в насінні залучають у селекційну 

роботу японські, китайські та корейські сорти з дуже високим (до 46 %) 

значенням умісту цього компоненту насіння, що дасть змогу створити нові 

форми, білковість насіння яких буде на 1–2 % вищим порівняно з сучасними 

стандартами [440]. Високобілкові ранньостиглі сорти сої створені у 

Рязанському НДІСГ. Сорт Магева за вегетацію тривалістю 83–99 діб 
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накопичує 39–42 % білка та 17–19 % олії при середньому рівні врожайності 

1,6 т/га. Сорт Светлая містить 40–44 % білка та 18–20 % олії при тривалості 

періоду вегетації 76–96 діб та середній урожайності 2,2 т/га. Сорт Касатка з 

періодом вегетації 76–85 діб за сприятливих умов накопичує до 45 % білка 

при вмісті олії 16–18 % та середньому рівні врожайності 2,4 т/га. Створення 

таких сортів свідчить про можливість одержання високоякісного насіння сої 

за рахунок розширення ареалу вирощування сої до 56
о
 північної широти 

[103]. В умовах північно-західного Лісостепу України сорт Харківська 35 у 

середньому за 2003–2004 рр. накопичував в насінні 40,1 % білка та 19,9 % 

олії [281]. 

Вивчення у ВНДІОК взаємозв‟язку між урожайністю та вмістом білка в 

насінні у групі високобілкових сортозразків сої дозволило сформулювати 

чотири динамічних моделі збільшення вмісту білка в насінні: залежна від 

умов середовища (екологічна модель), за рахунок збільшення запасних білків 

(кумулятивно-протеїнова), за рахунок зменшення масової долі олії (ліпідно-

деградаційна), а також за рахунок зменшення масової долі вуглеводів і золи 

(вуглеводно-деградаційна) [148]. Аналіз балансів білка і олії у 

середньобілкових і високобілкових сортів і ліній сої показав наявність 

генотипів, які відповідають усім чотирьом теоретичним моделям 

накопичення додаткової кількості білка в насінні. При цьому накопичення 

білка в насінні нових високобілкових російських та іноземних сортів 

відповідає реалізації кумулятивно-протеїнової моделі. Їх урожайність, при 

порівнянні з цим показником у середньобілкових сортів, свідчить про 

подолання негативної кореляції між урожайністю і вмістом білка в 

насінні [150]. 

Оскільки соя є культурою подвійного використання, важливе значення 

має вміст олії в насінні. Вивчення динаміки накопичення олії в насінні різних 

видів сої дозволило виявити збільшену долю олії в насінні філогенетично 

молодих форм. На теперішній час уміст олії у світовій колекції культурної 

сої Glycine max. варіює від 15 % до 27 %, дуже рідко виходячи за межі даного 
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діапазону. Селекція у напрямі збільшення цього показника донині 

залишається практично безуспішною через відсутність донорів високого 

вмісту олії. Єдиним можливим способом одержання високоолійної соєвої 

сировини є вирощування сої на бідних або виснажених ґрунтах, які не 

дозволяють сформувати достатню кількість білка у насінні. Через відсутність 

донорів більш високих значень олійності в інших видів сої, у рамках закону 

гомологічних рядів відсутній сприятливий прогноз для подальшого 

збільшення олійності сої. Цікавою є спряжена філогенетична еволюція змін 

умісту білка і олії в насінні сої. У підроді Soja збільшення олійності насіння 

відбувається на фоні зменшення вмісту білка. Тим не менше, сума цих 

показників збільшилась у процесі еволюції і у культурної сої досягла 60–

62 %. При цьому у видів підроду Glycine цей складовий показник не 

перевищував 50–51 % від рівня маси насіння. Не дивлячись на збільшення 

показника суми білка і олії у філогенезі підрода Soja, подальший прогноз 

динаміки цього показника ускладнений. На це вказує і практично повна 

відсутність робіт, присвячених цьому питанню. Однак, по аналогії з 

еволюцією олійності насіння, можна зробити припущення про труднощі 

подальшого збільшення суми білка і олії у рода Glycine [141].  

Урожайність і біохімічні якості насіння селекційного матеріалу сої. 

Моніторинг 37 зразків конкурсного сортовипробування у 2011–2013 рр. з 

метою оцінки та виділення кращих зразків сої за показниками врожайності та 

вмісту білка і олії в насінні встановив наступні результати. У середньому за 

три роки досліджень переважна кількість досліджуваних ліній (за винятком 

КСВ 18-13 (Харківська 35 / 856-334); КСВ 25-13 (Харківська 80 обробка ДЕС 

0,02 %); КСВ 35-13 (добір з Mapple Belli); КСВ 36-13 (4305-04); КСВ 43-13 

(Харківська 35 / Fiskeby); КСВ 48-13 (Вузьколиста / мутант 82-205); КСВ 66-

13 (Pastеtеr Schwаrus); КСВ 80-13 (Pastеtеr Schwаrus) і КСВ 85-13 (Нива 

обробка ДЕС 0,05 %) суттєво перевищували за врожайністю насіння 

стандартний сорт Діона (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 

Характеристика селекційних зразків сої за показниками врожайності та 

вмісту білка і олії у насінні, (конкурсне сортовипробування,  

середнє за 2011–2013 рр.) 

Сорт, зразок 
Урожайність, 

т/га 

Уміст в насінні, % 

білка олії 

1 2 3 4 

Діона (стандарт) 0,83±0,10* 37,8±3,1* 19,5±1,4* 

КСВ 18-13 (Харківська 35 / 856-334) 1,08±0,40 37,0±2,6 19,8±0,9 

КСВ 24-13 (Київська 27 / Харківська скоростигла) 1,16±0,22 39,0±2,7 19,0±0,9 

КСВ 25-13 (Харківська 80 обробка ДЕС 0,02 %) 0,95±0,26 39,3±2,3 19,1±1,1 

КСВ 26-13 (3836 / 76-130 добір) 1,13±0,35 36,6±1,7 20,2±0,7 

КСВ 29-13 (Витязь 50 / Харківська) 

скоростигла) 

1,18±0,28 37,3±2,7 20,2±0,7 

КСВ 34-13 ( добір з Романтики) 1,21±0,24 38,5±2,6 19,4±0,7 

КСВ 35-13 (добір з Mapple Belli) 1,07±0,40 37,0±2,6 19,8±1,0 

КСВ 36-13 (4305-04) 1,08±0,30 39,3±1,8 18,9±0,7 

КСВ 37-13 (Харківська 56 / Ilsoy) 1,10±0,26 36,5±2,4 19,6±0,9 

КСВ 38-13 (Вузьколиста / мутант 82-205) 1,25±0,38 37,2±2,8 19,5±0,8 

КСВ 40-13 (Терезинська 24 / V. Diermona) 1,20±0,23 37,2±2,4 19,9±0,5 

КСВ 43-13 (Харківська 35 / Fiskeby) 1,05±0,29 39,1±2,7 19,9±0,9 

КСВ 44-13 (Вузьколиста / мутант 82-205) 1,18±0,25 38,2±3,2 19,5±0,9 

КСВ 48-13 (Вузьколиста / мутант 82-205) 1,04±0,14 37,9±2,0 19,9±0,7 

КСВ 49-13 (Харківська 35 / Fiskeby) 1,17±0,34 37,4±1,4 19,6±0,7 

КСВ 51-13 (Харківська 54 / Ходсон) 1,16±0,29 37,1±3,5 20,0±1,0 

КСВ 52-13 (Витязь 50 / Харківська скоростигла) 1,19±0,25 37,8±3,2 19,7±0,7 

КСВ 57-13 (Успіх / Мрія) 1,18±0,30 38,2±3,6 19,9±1,0 

КСВ 58-13 (Харківська 35 / Київська 27) 1,29±0,30 37,7±3,4 19,9±1,1 

КСВ 63-13 (Нива / Белоснежка) 1,31±0,32 37,4±1,2 19,4±0,6 

КСВ 64-13 (Харківська 54 / Виктория) 1,21±0,31 36,8±2,7 20,4±0,8 

КСВ 65-13 (Харківська 54 / Ходсон) 1,21±0,28 38,3±3,7 19,3±1,0 

КСВ 66-13 (Pastеtеr Schwаrus) 1,03±0,42 37,7±1,9 19,8±0,7 

КСВ 68-13 (добір з Романтики) 1,27±0,22 41,2±3,5 19,9±0,6 

КСВ 71-13 (Харківська скоростигла / Київська 27) 1,18±0,20 38,7±0,8 19,6±0,7 
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Продовження табл. 4.1 

1 2 3 4 

КСВ 74-13 (добір з Мрії) 1,24±0,31 38,0±2,5 19,6±0,5 

КСВ 79-13 (Харківська 56 / Ilsoy) 1,20±0,25 38,8±2,4 19,5±0,8 

КСВ 80-13 (Pastеtеr Schwаrus) 1,02±0,19 37,4±1,7 19,9±0,2 

КСВ 81-13 (Харківська 49 обробка НЕС 0,012 %) 1,17±0,22 38,3±3,0 19,9±0,7 

КСВ 83-13 (Терезинська 24 / V. Diermona) 1,15±0,30 38,2±2,8 19,1±0,7 

КСВ 84-13 (добір з Харківської 100) 1,11±0,37 38,8±1,8 19,0±0,4 

КСВ 85-13 (Нива обробка ДЕС 0,05 %) 1,08±0,23 38,7±2,5 19,7±0,6 

КСВ 86-13 (добір з Харківської 70) 1,19±0,31 38,1±1,9 19,5±0,9 

КСВ 88-13 (3836 / 76-130) 1,16±0,29 38,1±3,5 20,0±1,0 

КСВ 89-13 (добір з лінії № 31) 1,16±0,15 36,9±2,6 19,8±0,6 

КСВ 93-13 (добір з Харківської 62) 1,14±0,23 39,0±2,2 19,0±0,6 

КСВ 95-13 (Романтика опромінення 80 Гр) 1,25±0,17 42,0±1,6 19,7±0,5 

НІР0,05 0,26 3,23 1,48 

Примітка: – * середнє квадратичне відхилення. 

 

При цьому, врожайність ліній коливалась від 0,95 т/га до 1,31 т/га, при 

мінімальній урожайності у стандарту (0,83 т/га). Найбільш високий рівень 

урожайності забезпечили лінії КСВ 38-13 (Вузьколиста / мутант 82-205) (1,25 

т/га); КСВ 58-13 (Харківська 35 / Київська 27) (1,29 т/га), КСВ 63-13 (Нива / 

Белоснежка) (1,31 т/га), КСВ 68-13 (добір з Романтики) (1,27 т/га), КСВ 74-13 

(добір з Мрії) (1,24 т/га) і КСВ 95-13 (Романтика опромінення 80 Гр) 

(1,25 т/га), що перевищили стандарт на 0,41–0,48 т/га.  

З метою оптимального поєднання вмісту в насінні білка та олії, 

доцільно підбирати батьківські компоненти таким чином, щоб один з них мав 

високий уміст білка при середньому вмісті олії, а інший – навпаки. При 

цьому, вони мають бути врожайними і близькими за тривалістю періоду 
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вегетації, що дає можливість поєднання у гібридах високих показників 

одного з компонентів без зниження іншого [17, 229, 450]. 

Вивчення зразків за вмістом білка в насінні показало, що переважна 

кількість досліджуваних ліній (за винятком КСВ 68-13 (добір з Романтики) і 

КСВ 95-13 (Романтика опромінення 80 Гр)), у середньому за три роки 

випробувань, суттєво не перевищили за цією ознакою стандарт сорт Діона, 

який мав рівень білковості – 37,8 % [391]. 

Лінії КСВ 68-13 (добір з Романтики) і КСВ 95-13 (Романтика 

опромінення 80 Гр) із умістом білка у насінні 42,0 % і 41,2 % відповідно, 

представляють цінність як джерела для створення високобілкових сортів сої.  

Для добору на підвищення вмісту олії мають цінність генотипи, у яких 

у несприятливі для накопичення олії роки, її вміст майже не змінювався. 

Добір за потенційно високою олійністю краще проводити у вологі роки, коли 

найбільше проявляється її максимальне значення, а також на фоні 

підвищених доз фосфорних добрив [229]. 

Результати випробування ліній сої у контрастних агрометеорологічних 

умовах показали, що реалізація потенціалу вмісту олії в насінні значною 

мірою обмежується умовами вирощування. Слід відмітити, що за роки 

досліджень уміст олії варіював від 18,9 % до 20,4 %. Ліній з високим умістом 

олії в насінні (понад 21 %) у досліджуваній експериментальній вибірці не 

виявлено. Найвищий рівень умісту олії забезпечили лінії КСВ 26-13 (3836 / 

76-130) (20,2 %); КСВ 29-13 (Витязь 50 / Харківська) (20,2 %); КСВ 51-13 

(Харківська 54 / Ходсон) (20,0 %); КСВ 64-13 (Харківська 54 / Виктория) 

(20,0 %) і КСВ 88-13 (3836 / 76-130) (20,0 %), що перевищили за олійністю 

сорт Діона відповідно на 0,7 %; 0,7 %; 0,5 %; 0,5 % і 0,5 %, але у межах 

похибки (див. табл. 4.1). Це вказує на недостатньо високий ступінь 

пластичності досліджуваних ліній за вмістом олії і, внаслідок низької 

стабільності відтворення даної ознаки за роками, які можуть мати тільки 

вузькоспецифічну селекційну цінність, що свідчить про необхідність 

подальшої, цілеспрямованої селекційної роботи із соєю у напряму 
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підвищення її екологічної пластичності за вмістом олії. Реалізація 

потенційних можливостей ліній за даною ознакою можлива лише у 

комфортних погодних умовах протягом періоду вегетації.  

Для більш ефективного підбору батьківських пар для гібридизації 

рекомендується групування колекційних зразків методом кластерного 

аналізу з урахуванням не лише генетичної відстані між ними, але й величини 

найбільш важливих цінних господарських ознак [441].  

Розподіл вибірки на основі кластерного аналізу дозволив провести 

класифікацію ліній сої за показниками врожайності та вмістом білка і олії в 

насінні. У результаті побудови ієрархічного дерева можна виділити лінії КСВ 

68-13 і КСВ 95-13 зі стабільною врожайністю насіння та високим умістом в 

насінні білка при середньому вмісті олії (рис. 4.1). 

 

 

Рис. 4.1 Класифікація ліній сої за показниками врожайності та вмісту 

білка і олії в насінні, (конкурсне сортовипробування, середнє за 2011–2013 рр.) 

 

Отже, лінії КСВ 68-13 (добір з Романтики) і КСВ 95-13 (Романтика 

опромінення 80 Гр), які за врожайністю насіння перевищили сорт стандарт 

Діона на 53,0 % і 50,6 %, за вмістом білка – на 9,0 % і 11,1 %, умістом олії – 
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на 2,1 % і 1,0 % відповідно, можна рекомендувати до гібридизації при 

селекції сої на врожайність і високий уміст білка. 

Варіабельність формування біохімічного складу насіння сої. У сої 

культурної існують певні особливості накопичення білка та олії в насінні. У 

насінні більшості сортів міститься 38–45 % білка та 17–21 % олії, а між 

вмістом білка та олії відмічається чітко виражена негативна кореляція [61, 

219, 230, 285, 311, 450, 487]. Проте є форми у яких ці показники сягають 

відповідно 55 % та 28 % [231, 285, 311, 450, 487]. У світовому генофонді є 

зразки, здатні накопичувати в насінні до 55 % (59 %) білка [108]. 

Рівень умісту білка і олії в насінні сої мають високу мінливість [204, 

435], що вказує на можливості цілеспрямованого добору спеціалізованих 

високобілкових та високолійних генотипів.  

У хімічному складі насіння сої під упливом еволюції у природніх 

умовах довкілля, а також при цілеспрямованих доборах з метою підвищення 

споживчих якостей насіння сума основних компонентів насіння (білка і олії) 

зросла з 49,7 % до 66,3 %, головним чином за рахунок зниження долі 

насіннєвої оболонки, і практично досягла межі можливого. Збільшилась 

олійність насіння і активність антипоживних веществ – інгібіторів трипсина. 

Між олійністю і білковістю насіння з‟явилася негативна кореляція (r = -

0,86) [311]. Різниця у вмісті білка і олії в насінні сортів сої різних груп 

стиглості пояснюється особливостями метаболізму насіння. Синтез білків в 

насінні сої починаєтся на 10–15 діб раніше, ніж накопичення жирних 

кислот [207]. 

Незважаючи на високу від‟ємну кореляцію між показниками вмісту 

білка і олії (r = -0,67) виділені сорти сої як з високим умістом білка і олії 

окремо, так і з високим умістом обох показників разом: Подільська 1 

(38,77 % і 18,71 % відповідно), Феміда (40,46 % і 18,1 %), Омега вінницька 

(36,92 % і 18,95 %) та ін. [33].  

Визначення вмісту в насінні сої білка, олії та інших біохімічних 

компонентів проведене у 50 зразків КСВ показало, що у середному по 
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вибірці рівень умісту білка сягав 34,84 %, умісту олії – 18,06 %, при їх 

сумарному вмісті – 52,89 %. На долю інших компонентів припадало 

47,10 % (рис. 4.2).  

 

 

 

Рис. 4.2 Уміст основних біохімічних компонентів в насінні сої (%), 

(конкурсне сортовипробування, середнє за 2011–2017 рр.) 

 

Уміст білка і олії в насінні залежить не лише від генотипу, а також 

модифікується чиниками довкілля [579]. Уміст білка значно коливався 

залежно від гідротермічних умов за роками досліджень від 29,93 % до 

38,20 % і істотно різнився від середнього значення 34,84 %.  

Меншою мінливістю характеризувався вміст олії в насінні. Він 

змінювався від 16,83 % до 19,18 % при середньому вмісті 18,06 %. При цьому 

максимальний та мінімальний рівні прояву ознаки істотно не відрізнялись 

від середнього. Сумарний уміст білка і олії у насінні сої у середньому по 

вибірці був на рівні 52,90 % і істотно коливався від 46,76 % до 

57,38 % (табл. 4.2).  

Урожайність та вміст у насінні білка, олії та їх суми обумовлює збори 

цих біохімічних компонентів з одиниці площі.  
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Таблиця 4.2 

Рівні прояву господарсько-біологічних ознак зразків сої залежно від 

погодних умов періоду вегетації, (конкурсне сортовипробування, середнє 

за 2011–2017 рр.) 

Показник 

Урожай-

ність, 

(т/га) 

Трива-

лість 

вегетації, 

діб 

Уміст в насінні, % Збір, т/га 

білок олія 

сума 

білка і 

олії 

білок олія 

сума 

білка і 

олії 

Мінімум 0,84 92 29,93 16,83 46,76 0,251 0,141 0,393 

Середнє 1,40 101 34,84 18,06 52,90 0,488 0,253 0,741 

Максимум 2,56 110 38,20 19,18 57,38 0,874 0,450 1,324 

НІР0,05 0,19 – 3,35 1,90 4,35 0,061 0,033 0,102 

 

Збір білка по досліджуваній вибірці істотно варіював у значних межах 

від 0,251 т/га до 0,874 т/га при середньому значенні 0,488 т/га. За збором олії 

спостерігалось істотне збільшення цього показника із 0,141 т/га до 0,450 т/га 

при середньому рівні ознаки 0,253 т/га. Сумарний збір білка і олії істотно 

варіював із 0,393 т/га до 1,324 т/га при середньому зборі 0,741 т/га. 

Уміст в насінні білка і олії та їх сумарної кількості у середньому по 

вибірці детермінувалися гідротермічними умовами року (рис. 4.3).  

При цьому виявлено наступні особливості вмісту основних біохімічних 

компонентів насіння сої. Динаміка вмісту в насінні білка та сумарного вмісту 

білка і олії за роками співпадає і має відмінності від динаміки олійності 

насіння. Це пояснюється існуванням сильної кореляції між умістом у насінні 

білка та сумарним умістом білка і олії (r = 0,948) (див. табл. 3.7).  

 



165 

 

 

 

Рис. 4.3 Уміст основних біохімічних компонентів в насінні сої (%), 

(конкурсне сортовипробування, 2011–2017 рр.) 

 

Максимальний уміст білка за роками досліджень (38,2 %) спостерігався у 

2014 р., а мінімальний (29,9 %) – у 2013 р. Сумарний уміст білка і олії також 

сягав максимального значення (57,4 %) у 2014 р. і мав мінімальний рівень 

(46,8 %) у 2013 р. Найбільший уміст олії в насінні сої у середньому по 

досліджуваній вибірці (19,2 %) зафіксовано у 2014 р., а найменший (16,8 %) – 

у 2015 р. 

Дослідження проведені на Північному Кавказі протягом 1987–2015 рр. 

виявили зростання суми активних температур на 218 °С і недостовірне 

зменшення опадів на 20,9 мм за 10 років. У динаміці вмісту білка виявлений 

тренд до зростання на 2,5 % за 10 років, за вмістом олії достовірної тенденції 

немає. Найбільший середній уміст олії і найменший уміст білка був у 

середньостиглих зразків (22,2 % і 38,8 % відповідно), а відносно високим 

умістом олії та білка характеризувались ранні (21,6 % і 40,0 %) і пізні (20,2 % 

і 39,9 %) зразки. Уміст білка зростав зі збільшенням тривалості періоду з 

температурами вище 22 °С і зменшувався із зростанням опадів за період з 

температурами вище 18 °С. Накопиченню олії в насінні сприяло збільшення 
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ГТК за період з температурами вище 19 °С, у пізніх сортів цьому заважав 

тривалий осінній період з температурами нижче 15 °С. Багаторічний ріст 

умісту білка обумовлений як зміною клімату, так і генетичним поліпшенням 

сортів [293]. 

За даними багатьох авторів [11, 227, 231, 276, 450], зв‟язок 

продуктивності з тривалістю періоду вегетації спостерігається лише в 

сприятливі роки. Рівень білковості насіння сої не залежить від тривалості 

періоду вегетації та його окремих фаз, що відкриває можливість створення 

високобілкових форм сої різних груп стиглості [204]. 

За тривалістю періоду вегетації зразки конкурсного сортовипробування 

розподілились на дві групи: ранньостигла група (30 зразків) та середньорання 

і середньостигла група (20 зразків). Дослідження основних господарсько-

біологічних показників по групах стиглості зразків сої не виявив істотної 

різниці за їх урожайністю, вмістом та збором основних біохімічних 

компонентів насіння (табл. 4.3).  

 

Таблиця 4.3 

Рівні прояву господарсько-біологічних ознак зразків сої різних 

груп стиглості залежно від погодних умов періоду вегетації, (конкурсне 

сортовипробування, середнє за 2011–2017 рр.) 

Показник 

Урожай-

ність, 

(т/га) 

Трива-

лість 

вегета-

ції, діб 

Уміст в насінні, % Збір, т/га 

білок олія 

сума 

білка і 

олії 

білок олія 

сума 

білка і 

олії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ранньостигла група 

Мінімум 0,84 92 29,91 16,83 46,74 0,251 0,141 0,393 

Середнє 1,40 96 34,89 18,06 52,90 0,488 0,253 0,741 

Максимум 2,56 99 38,36 19,19 57,55 0,865 0,446 1,312 
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Продовження табл. 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Середньорання та середньостигла група 

Мінімум 0,84 104 29,96 16,84 46,80 0,252 0,141 0,393 

Середнє 1,40 107 34,77 18,05 52,82 0,487 0,253 0,740 

Максимум 2,60 110 37,97 19,19 57,16 0,887 0,457 1,343 

НІР0,05 0,20 – 3,34 1,91 4,31 0,061 0,033 0,102 

 

Середня врожайність зразків в обох групах становила 1,40 т/га, вміст в 

насінні білка – 34,89 % та 34,77 %, уміст олії – 18,06 % та 18,05 %, сумарний 

уміст білка і олії – 52,90 % та 52,82 % відповідно у ранньостиглої і 

середньоранньої та середньостиглої груп. Зразки обох груп забезпечували 

однакові збори білка, олії та їх сумарної кількості: 0,488 т/га та 0,487 т/га; 

0,253 т/га та 0,253 т/га; 0,741  т/га та 0,740 т/га відповідно по групах. 

Відсутність істотних відмінностей за врожайністю, вмістом та збором 

білка та олії в насінні між зразками різних груп стиглості відкриває 

можливості збільшення вмісту основних біохімічних компонентів насіння 

при скороченні тривалості періоду вегетації. 

Установлено, що залежно від генотипу (сорту, селекційного зразка) 

коливання середньої за роками досліджень урожайності, вмісту в насінні та 

збору з одиниці площі білка, олії та їх сумарної кількості були меншими. 

Середня врожайність зразків коливалась від 1,20 т/га до 1,53 т/га при 

середньому значенні 1,40 т/га.  

При цьому мінімальний рівень урожайності істотно відрізнявся від 

середнього, а максимальний не мав істотної відмінності від середнього рівня. 

Тривалість періоду вегетації зразків була у межах 90–108 діб при середній 

тривалості 95 діб. Уміст в насінні зразків сої білка був у межах 33,63–36,59 % 

при середньому рівні 34,84 % (табл. 4.4).  
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Таблиця 4.4 

Диференціація селекційного матеріалу сої за господарсько-біологічними 

ознаками, (конкурсне сортовипробування, середнє за 2011–2017 рр.) 

Показник 

Урожай-

ність, 

(т/га) 

Трива-

лість 

вегета-

ції, діб 

Уміст в насінні, % Збір, т/га 

білок олія 

сума 

білка і 

олії 

білок олія 

сума 

білка і 

олії 

Мінімум 1,20 90 33,63 16,89 50,52 0,404 0,203 0,606 

Середнє 1,40 95 34,84 18,06 52,90 0,488 0,253 0,741 

Максимум 1,53 108 36,59 18,63 55,22 0,560 0,285 0,845 

НІР0,05 0,17 – 2,78 1,95 4,06 0,041 0,029 0,062 

 

При цьому спостерігалася істотна різниці між мінімальним та 

максимальним рівнями прояву ознаки. Уміст олії залежно від генотипу 

варіював від 16,89 % до 18,63 % при середньому вмісті 18,06 % і істотно не 

різнився. Сумарний уміст білка і олії коливався від 50,52 % до 55,22 % при 

середньому значенні 52, 90 % без істотної різниці. 

За збором білка з одиниці площі зразки диференціювались наступним 

чином. Мінімальний рівень збору був на рівні 0,404 т/га, максимальний – 

0,560 т/га, при середньому значенні – 0,488 т/га. Рівні збору білка мали 

істотні відмінності між собою. Збір олії істотно варіював від 0,203 т/га до 

0,285 т/га, при середньому рівні збору 0,253 т/га. Сумарний збір білка і олії 

мав істотні відмінності і коливався від 0,606 т/га до 0,845 т/га, при 

середньому значенні 0,741 т/га.  

Таким чином, установлено, що рівні прояву ознак урожайності, вмісту 

в насінні білка, олії та їх сумарної кількості, а також збір основних 

біохімічних компонентів насіння сої значною мірою модифікувались 

погодними умовами під час періоду вегетації (див . табл. 4.2). Диференціація 

даних ознак залежно від генотипу була значно меншою (див. табл. 4.4). Це 
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свідчить про провідну роль погодних умов у формуванні рівнів прояву ознак 

урожайності та якості селекційного матеріалу сої. Однак існує і певна 

диференціація селекційного матеріалу за середнім за роками рівнем прояву 

ознак залежно від генотипу, що дозволяє проводити добір зразків із високим 

генетично обумовленим рівнем прояву ознак продуктивності та якості: 

врожайність – 1,53 т/га, вміст у насінні білка – 36,59 %, уміст олії – 18,63 %, 

уміст білка і олії – 55,22 %.  

 

4.3 Інтенсивність утворення основних біохімічних компонентів насіння сої 

 

Здатність сорту до синтезу основних компонентів біохімічного складу 

насіння (білка, олії та суми білка та олії) можна оцінити за показником 

інтенсивності їх утворення [192], який дозволяє виявити потенційні можливості 

сорту. Застосування цього показника дозволило виявити суттєві відмінності між 

сортами та групами сортів за здатністю до синтезу білка та олії.  

Аналіз результатів показав, що зразки ранньостиглої групи виявили 

достовірно більш високу здатність до утворення білка та олії в насінні, ніж 

зразки середньоранньої та середньостиглої групи, при майже однакових 

господарсько-біологічних показниках у зразків обох груп стиглості [405]. Це 

пояснюється тим, що при однакових рівнях урожайності, вмісту в насінні 

білка, олії та їх суми, накопичення основних складових насіння у зразків 

ранньостиглої групи відбувається більш швидкими темпами.  

Зразки ранньостиглої групи синтезували в середньому 5,088 кг/добу 

білка, проти 4,550 кг/добу у зразків середньоранньої та середньостиглої 

групи, тобто на 0,538 кг/добу більше.  

Інтенсивність утворення олії була на рівні 2,636 кг/добу у зразків 

ранньостиглої групи та 2,363 кг/добу – у зразків середньоранньої та 

середньостиглої групи, або на 0,273 кг/добу більше. Інтенсивність 

накопичення в насінні загальної кількості білка і олії була на рівні 
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7,724 кг/добу в ранньостиглій групі та 6,913 кг/добу – в середньоранній та 

середньостиглій групі, що на 0,811 кг/добу більше (табл. 4.5).  

 

Таблиця 4.5 

Інтенсивність утворення основних біохімічних компонентів насіння сої, 

(конкурсне сортовипробування, середнє за 2014–2017 рр.) 

Група стиглості 

Інтенсивність утворення, кг/га за добу 

білок олія сума білка та олії 

Ранньостигла 5,088 2,636 7,724 

Середньорання та 

середньостигла 
4,550 2,363 6,913 

Середнє 4,801 2,494 7,295 

НІР0,05 0,462 0,243 0,518 

 

Виявлено істотні відмінності між сортами за здатністю до синтезу білка 

та олії. Інтенсивність утворення компонентів у насінні варіювала залежно від 

генотипа у значних межах: білка – 5,760–9,176 кг/га за добу; олії – 1,782–

2,969 кг/га за добу; їх суми – 5,760–9,176 кг/га за добу (табл. 4.6).  

 

Таблиця 4.6 

Інтенсивність утворення основних біохімічних компонентів насіння сої, 

(конкурсне сортовипробування, середнє за 2014–2017 рр.) 

Сорт 

Інтенсивність утворення, кг/га за добу 

білок олія сума білка та 

олії 

1 2 3 4 

Райдуга 5,956 2,716 8,672 

Перлина 6,265 2,911 9,176 

Кобза 5,538 2,592 8,130 
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Продовження табл. 4.6 

1 2 3 4 

Спритна 6,085 2,969 9,054 

Писанка 5,639 2,658 8,297 

Мелодія 5,792 2,732 8,524 

Криниця 6,066 2,832 8,898 

Красуня 6,141 2,873 9,014 

Байка 5,317 2,643 7,960 

Романтика 5,813 2,676 8,489 

Мрія 5,253 2,522 7,775 

Естафета 5,054 2,380 7,434 

Мальвіна 5,165 2,329 7,494 

Подяка 3,978 1,782 5,760 

Середнє 5,535 2,593 8,128 

НІР0,05 1,870 1,040 2,900 

 

За інтенсивністю утворення в насінні білка (6,265 кг/га за добу) та суми 

білка та олії (9,176 кг/га за добу) виділився сорт Перлина, за інтенсивністю 

утворення олії – сорт Спритна (2,969 кг/га за добу). 

Аналіз отриманих результатів показав, що сорти ранньостиглої групи 

(тривалість вегетації 93–100 діб) виявили здатність до утворення білка та олії 

в насінні на рівні та вище, ніж у сортів середньоранньої та середньостиглої 

груп (тривалість вегетації 105–120 діб). Це відкриває перспективи 

подальшого підвищення якості насіння сої при скороченні тривалості 

періоду вегетації. 

Виявлена різниця у здатності сортів сої до утворення основних 

складових якості насіння дозволяє виділити цінні генотипи для включення у 

селекційний процес створення сортів з високою якістю сировини.  
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Найбільшою інтенсивністю утворення білка і олії в насінні вірізнились 

сорти ранньостиглої групи: Перлина (9,176 кг/га за добу), Спритна 

(9,054 кг/га за добу), Красуня (9,014 кг/га за добу), Криниця (8,898 кг/га за 

добу), Райдуга (8,672 кг/га за добу), Мелодія (8,524 кг/га за добу) (рис. 4.4).  

 

 

НІР0,05 = 2,90 

Рис. 4.4 Диференціація сортів сої за інтенсивністю утворення білка і 

олії в насінні, (кг/га за добу), (конкурсне сортовипробування, середнє за 

2014–2017 рр.) 

 

Диференціація досліджуваної вибірки за вмістом основних біохімічних 

компонентів соєвого насіння показала, що всі досліджувані сорти (за 

винятком сорту Подяка) істотно не відрізнялись за цією ознакою і є цінним 

вихідним матеріалом для селекції сортів на підвищення якості насіння. 

Значні відмінності виявлено у сорту Подяка – при максимальній по 

досліджуваній вибірці тривалості періоду вегетації він показав найнижчу 
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здатність до утворення білка, олії та їх суми (3,978 кг/га за добу; 1,782 кг/га 

за добу; 5,760 кг/га за добу відповідно). 

Визначення внеску окремих складових у показник інтенсивності 

утворення білка та олії методом факторного аналізу показало негативний 

уплив на ці показники тривалості вегетаційного періоду (-7,6 %). Унесок 

урожайності в інтенсивність утворення білка та олії склав 5,6 %, умісту олії – 

1,4 %, умісту білка – 1,3 %. 

Дослідження інтенсивності утворення біохімічних складових насіння у 

зразків сої у різних гідротермічних умовах періоду вегетації показало значне 

варіювання цього показника за роками досліджень. Інтенсивність утворення 

білка та сумарної кількості білка і олії мало однакову динаміку (рис. 4.5).  

 

 

 

Рис. 4.5 Інтенсивність утворення основних біохімічних компонентів 

насіння сої (кг/га за добу) у зразків ранньостиглої групи, (конкурсне 

сортовипробування, 2011–2017 рр.) 

 

Це пояснюється дуже сильною кореляцією вмісту білка із сумарним 

вмістом білка і олії (r = 0,948) (див. табл. 3.7). 
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Інтенсивність утворення білка у зразків ранньостиглої групи 

коливалась від 2,86 кг/добу у 2012 р. до 9,20 кг/добу у 2016 р. Утворення 

загальної кількості білка і олії коливалось від 4,49 кг/га у 2012 р. до 

13,95 кг/добу у 2016 р. Олії утворювалось від 1,51 кг/добу у 2017 р. до 

4,75 кг/добу у 2016 р. 

Динаміка утворення білка, олії та їх сумарної кількості у зразків 

середньоранньої та середньостиглої груп була аналогічною до динаміки у 

зразків ранньостиглої групи (рис. 4.6).  

 

 

 

Рис. 4.6 Інтенсивність утворення основних біохімічних компонентів 

насіння сої (кг/добу) у зразків середньоранньої та середньостиглої груп, 

(конкурсне сортовипробування, 2011–2017 рр.) 

 

Більш високий рівень інтенсивності утворення білка і олії в насінні 

зразків ранньостиглої групи, порівняно із середньоранньою та 

середньостиглою групами, дозволить створювати скоростиглі сорти сої із 

високим умістом білка і олії в насінні.  
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4.4 Жирнокислотний склад олії в насінні сої, його динаміка та 

мінливість 

 

Жирнокислотний склад олії в насінні сої. Одним із напрямів селекції сої 

є створення спеціалізованих високоолійних харчових і технічних сортів 

культури. Уміст олії в насінні сої коливається межах від 12–18 % – у диких і 

напівкультурних форм до 24–26 % – у сучасних комерційних сортів та 

колекційних зразків [108, 450]. 

Якість олії, її біологічна ефективність і харчові якості значною мірою 

визначаються вмістом і співвідношенням в ній жирних кислот. Жири 

засвоюються організмом повністью, якщо вони мають збалансований склад 

насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних кислот який для 

різних вікових категорій людей неоднаковий. Для харчування здорового 

організму під час росту необхідно, щоб у складі олії було 30 % 

середньоланцюгових насичених, 50–60 % мононенасичених і 10–20 % 

поліненасичених жирних кислот [100, 457]. Для людей похилого віку 

насичених жирних кислот потрібно менше, а поліненасичених – більше. При 

цьому вміст лінолевої кислоти має бути не менше 40 %, а ліноленової – не 

більше 4 % від суми всіх жирних кислот в олії [154].  

Основним недоліком соєвої олії є підвищений уміст гліцеридів 

ліноленової кислоти, яка схильна до активного перекисного окислення із 

утворенням перекисів та гідроперекисів із дуже небажаним фізіологічним 

ефектом [571, 613]. Наявність у соєвій олії великої кількості лінолевої і 

ліноленової жирних кислот є однією з причин нестабільності олії до окислення 

при її виробництві і зберіганні. Між ступенем ненасиченості і стабільністю 

олії до окислення існує негативна кореляція внаслідок того, що процеси 

окислення легше протікають за подвійними зв‟язками. При 100 
о
С відносна 

швидкість окислення в ряду стеаринова – олеїнова – лінолева – ліноленова 

кислоти оцінюється у співвідношенні 1 : 10 : 100 : 150 відповідно [606].  
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Суміші кислот з різним ступенем ненасиченості окислюються зі 

швидкостями, пропорційними молярній долі кожного компонента і його 

активності в реакції продовження ланцюгів [512]. Але, з іншого боку, саме ці 

жирні кислоти важливі для харчування організма, внаслідок їхньої фізіологічної 

активності. В організмі людини вони відіграють роль будівельного матеріалу 

для синтезу життєво важливих сполук – простагландинів, які впливають на 

обмін холестерину, попереджуючи тромбоз, знижують процеси запалення, 

стимулюють захисні сили організму [208, 302].  

У соєвому ліпідному комплексі міститься 6 насичених, 4 

мононенасичені, 6 поліненасичених жирних кислот (загалом 16 жирних 

кислот). П‟ять з них основні (пальмітинова, стеаринова, олеїнова, лінолева, 

ліноленова). Інші 11 кислот містяться олії в незначній кількості від 1,21 % до 

1,92 % [219, 462]. Дуже широкий діапазон варіювання жирнокислотного 

складу олії (1,5–2,8 рази за вмістом ненасичених жирних кислот) властивий 

для дикорослих форм. У сортів культурної сої ця різниця значно менша [311].  

Жирнокислотний склад соєвої олії досить сприятливий для харчування 

людини та годівлі тварин за співвідношенням лінолевої та ліноленової 

кислот, що наближає її до соняшникової. У ній міститься незначна (11–15 %) 

кількість насиченних (пальмітинової і стеаринової) жирних кислот, 

надлишок яких шкідливий для організма через утворення холестерину в 

крові; багато (50–55 %) цінної мононенасиченої линолевої кислоти, помірний 

уміст (20–30 %) легкозасвоюваної олеїнової і низький (6–12 %) 

важкозасвоюваної ліноленової кислоти [241, 310]. 

У процесі еволюції та селекції культури у вмісті та якості олії 

відбулися суттєві зміни. Уміст олії в насінні збільшився, зросла частка 

олеїнової і зменшився вміст поліненасичених жирних (особливо ліноленової) 

кислот в олії. Найбільші зміни відбулися за вмістом мононенасиченої 

олеїнової кислоти, доля якої у загальному вмісті жирних кислот у диких 

форм у 2,2–2,4 рази менше ніж у сучасних сортів. Відбулося зниження долі 
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поліненасичених жирних кислот, які мають F-вітамінну активність (на 14–

17 %) порівняно із предковими формами [219]. 

При селекції на високу олійність насіння сої необхідно виявити морфо-

біологичні особливості рослин, які пов‟язані із збільшеним накопиченням 

олії. Для цього необхідно визначити характер і значимість впливу морфо-

біологічних ознак на вміст олії в насінні сої, для подальшого використання 

оптимальних значень цих ознак при створенні селекційної програми або 

моделі високоолійного сорту сої [294, 357]. 

Дослідження 123 різних за еколого-географічним походженням 

колекційних зразків сої, проведене у ВНДІЗК, виявило характер упливу 

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

групи ознак з лінійною залежністю відносяться: висота стебла (r = -0,19), 

довжина листка (r = -0,40), ширина листка (r = 0,47), кількість гілок в китиці 

(r = 0,21), кількість бокових гілок (r = 0,20), кількість бобів на одній рослині 

(r = 0,26), кількість насінин в бобі (r = -0,22), маса 1000 насінин (r = 0,35), 

урожайність насіння (r = 0,18). До ознак з нелінійною залежністю належать: 

колір волосків опушення стебла, кількість листків на рослині, число 

продуктивних вузлів, довжина та ширина бобу, довжина, ширина насінини та 

товщина насінини, колір оболонки насінини, тривалість періоду вегетації. У 

результаті створено емпіричну модель середньостиглого олійного (>23 % олії) 

сорту сої для умов нестійкого зволоження, яка являє собою сукупність 

морфологічних і біологічних ознак [6]. У наших дослідженнях установлено 

слабкий негативний зв‟язок урожайності і вмісту олії в насінні (r = -0,220) 

(див. табл. 3.7).  

Найбільш результативним методом поліпшення якості соєвої олії є 

генетичний перерозподіл її жирнокислотного складу [529, 573, 613]. 

Оскільки природне генетичне різноманіття сої за жирнокислотним складом 

олії досить вузьке [530, 586], одним з найбільш перспективних методів 

створення вихідного матеріалу для селекції сої на якість олії вважається 

індукований мутагенез [592, 612]. На даний час ідентифіковано мутантні 
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гени сої, які викликають корисні зміни вмісту гліцеридів пальмітинової [581, 

599], стеаринової [526], олеїнової [582] та ліноленової [572, 605] кислот, 

ефект яких активно використовується в селекційних програмах. 

Можна виділити декілька підходів до генетичного поліпшення 

стійкості соєвої олії до перекисного окислення. Зокрема, це зниження частки 

гліцеридів ліноленової кислоти в олії шляхом використання мутантних генів 

серії fan [548, 583, 610] та ефектів систем генів-модифікаторів [554, 555], а 

також використання ефекта природних антиоксидантів, і перш за все, 

токоферолів. Він приваблює особливу увагу тим, що токофероли, крім 

антиоксидантної активності, мають і виражений поліфункціональний 

вітамінний ефект [525].  

Створено сорти зі зміненим жирнокислотним складом олії. Прикладом 

може бути сорт Алмаз, з умістом олеїнової кислоти на рівні 32,9–35,0 %, а 

ліноленової – 4,4–4,6 % [55]. При цьому вміст білка в насінні на рівні 37–

38 % та вміст олії 24–26 % [56]. 

Однак, ідентифікації тільки генетичних детермінантів сприятливого 

жирнокислотного складу олії ще не досить для створення на їх основі 

надійного вихідного матеріалу для селекції, який повинен відрізнятися не 

тільки високим, але і стабільним рівнем умісту гліцеридів окремих жирних 

кислот. Відомо, що жирнокислотний склад соєвої олії дуже залежить від 

ґрунтово-кліматичних умов вирощування [534, 587, 598] і характер взаємодій 

генотип – довкілля має специфічний для кожного сорту і зони вирощування 

характер [580]. 

Дослідження вмісту олії та та її жирнокислотного складу у понад 150 

зразків сої показало широке різноманіття кількісних співвідношень між 

компонентами жирнокислотного складу олії, що вказує на можливості 

створення спеціалізованих сортів культури. Виділено три відмінних за 

жирнокислотним складом олії групи сортів. Перша група відрізняється 

підвищеним умістом гліцеридів пальмітинової кислоти (до 16,8 %), друга – 

олеїнової (до 39,0 %), третя – лінолевої кислоти (до 58,3 %). У межах кожної 
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з цих груп зареєстровано достатньо широку мінливість за вмістом гліцеридів 

ліноленової кислоти (3,9–10,2 %) [470]. 

Придатність рослинних олій для промислового використання 

визначається переважно їх жирнокислотним складом. Однак, олії переважної 

більшості сортів сої за цим показником не відповідають специфічним 

вимогам переробної промисловості і поступаються найкращим рослинним 

оліям. Тому, перспективи багатоцільового використання сої, потребують 

створення нових сортів із спеціальними типами жирнокислотного складу 

олії. Генетичне різноманіття сої за жирнокислотним складом олії є основою 

для створення біогенних джерел високоякісної сировини зі спеціальними 

технологічними властивостями [363, 470].  

Основним недоліком соєвої олії вважається підвищений уміст 

гліцеридів ліноленової кислоти, схильної до активного перекисного 

окислення та утворення в його результаті перекисів і гідроперекисів з 

широким негативним біохімічним і фізіологічним ефектом [571, 613]. 

Аналіз жирнокислотного складу соєвої олії у 18 зразків робочої 

колекції сої різного географічного походження виявив наявність у її складі 

гліцеридів 9 жирних кислот – пальмітинової (С 16:0), пальмітолеїнової (C 

16:1), cтеаринової (C 18:0), олеїнової (C 18:1), лінолевої (С 18:2), ліноленової 

(C 18:3), арахінової (C 20:0), ейкозенової (С 20:1) та бегенової (C 22:0). Сума 

гліцеридів пальмітолеїнової, арахісової, ейкозенової та бегенової кислот в 

оліях сої не перевищувала 0,5 % тому суттєвого значення в формуванні 

якості олії ці компоненти не мали [374]. 

У середньому по досліджуваній вибірці домінуючим компонентом 

жирнокислотного складу соєвої олії виявилась лінолева кислота, частка якої 

становила 51,69 % (рис. 4.7).  

Другим за кількістю компонентом була олеїнова кислота, середній 

уміст якої дорівнював 24,26 %. Загальний уміст цих двох кислот дорівнював 

75,95 %, що і обумовлює хіміко-фізичні, харчові та технологічні властивості 

соєвої олії.  
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Рис. 4.7 Уміст жирних кислот у соєвій олії (% до суми жирних кислот), 

(середнє за 2006–2008 рр.) 

 

Третім за значимістю компонентом соєвої олії є пальмітинова кислота 

яка містилася у кількості 11,15 %. Ліноленова кислота містилась у кількості 

7,71 % від загальної кількості жирних кислот, стеаринова – 4,70 %. На долю 

інших компонентів припадало 0,49 %. 

Досліджувані сорти сої суттєво різнилися між собою як за 

генотиповими ефектами щодо частки гліцеридів окремих жирних кислот в 

оліях, так і за нормами реакції на погодні умови вирощування. При цьому 

генетично детермінований рівень умісту гліцеридів окремих жирних кислот і 

розмах мінливості цих ознак залежно від погодних умов вирощування 

проявлялися як незалежні особливості сорту. 

Найвищий середній уміст гліцеридів пальмітинової кислоти 

зареєстровано у сорту Ювілейна (12,10 %), а мінімальний – у сорту Устя 

(9,72 %) і обидва ці сорти відрізнялися самим широким розмахом мінливості 

ознаки за роками (табл. 4.7).  
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Таблиця 4.7 

Уміст пальмітинової кислоти в оліях сортів сої (% до суми жирних 

кислот), (середнє за 2006–2008 рр.) 

Сорт 

Уміст 

пальмітинової 

кислоти, % 

Генотиповий 

ефект 

Коефіцієнт 

варіації ознаки за 

роками 

Романтика 11,40 0,25 2,85 

Мрія 11,11 -0,04 1,22 

Витязь 50 11,87 0,72 3,24 

Аврора 10,87 -0,28 1,69 

Харківська зернокормова 11,66 0,51 2,53 

Горизонт 10,69 -0,46 2,10 

Донская (молочная) 11,38 0,23 1,97 

Золотиста 11,33 0,18 1,46 

Ясельда 10,36 -0,79 1,88 

Спринт 11,98 0,83 2,61 

Устя 9,75 -1,40 4,06 

Фея 10,84 -0,31 1,96 

Скеля 11,19 0,04 0,90 

Східна 10,89 -0,26 2,71 

Ювілейна 12,10 0,95 4,64 

Соєр 34-91 11,22 0,07 2,37 

Знахідка 11,64 0,49 2,99 

Ультра 10,41 -0,74 3,80 

НІР0,05 0,44 0,31 – 

 

Найменше реагували на погодні умови за вмістом пальмітату сорти 

Скеля та Мрія, які за генотиповими ефектами хоча і поступалися сорту 

Ювілейна, але значно перевищували сорт Устя. Сорти Донская (молочная) та 

Золотиста поєднували достатньо високі генотипові ефекти за вмістом 

пальмітату і достатньо високу стабільність цієї ознаки за роками. 
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Найбільш високі генотипові ефекти за вмістом стеарату зареєстровано 

у сортів Аврора (5,17 %), Соєр 34-91 (5,17 %), Витязь 50 (5,07 %) та Ультра 

(5,05 %), а найбільш низькі – у сортів Скеля (3,94 %) та Ювілейна 

(4,09 %) (табл. 4.8). 

 

Таблиця 4.8 

Уміст стеаринової кислоти в оліях сортів сої (% до суми жирних кислот), 

(середнє за 2006–2008 рр.) 

Сорт 

Уміст 

стеаринової 

кислоти, % 

Генотиповий 

ефект 

Коефіцієнт варіації 

ознаки за роками 

Романтика 4,92 0,22 10,09 

Мрія 4,52 -0,18 10,20 

Витязь 50 5,07 0,36 12,36 

Аврора 5,17 0,47 17,48 

Харківська зернокормова 4,94 0,24 8,61 

Горизонт 4,79 0,09 10,48 

Донская (молочная) 4,49 -0,21 17,37 

Золотиста 4,58 -0,12 7,10 

Ясельда 4,86 0,16 5,83 

Спринт 4,38 -0,32 5,26 

Устя 4,94 0,24 8,97 

Фея 4,78 0,08 14,70 

Скеля 3,94 -0,77 6,91 

Східна 4,47 -0,24 11,51 

Ювілейна 4,09 -0,61 12,27 

Соєр 34–91 5,17 0,47 10,17 

Знахідка 4,51 -0,19 9,57 

Ультра 5,05 0,35 14,15 

НІР0,05 0,80 0,51 – 
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Мінімальне варіювання вмісту стеарату було у сортів Спринт та 

Ясельда, однак генотиповий ефект у сорту Ясельда за вмістом стеарату був 

суттєво вищий. Сорти Харківська зернокормова та Устя поєднували 

достатньо високий середній уміст стеарату і достатньо високу стабільність 

цієї ознаки. Сорт Скеля відрізнявся самим низьким і стабільним за роками 

рівнем ознаки. 

Максимальні генотипові ефекти за вмістом олеату були у сортів 

Знахідка, Устя, Золотиста та Ультра, а самі низькі – у сортів Харківська 

зернокормова та Фея (табл. 4.9).  

 

Таблиця 4.9 

Уміст олеїнової кислоти в оліях сортів сої (% до суми жирних кислот), 

(середнє за 2006–2008 рр.) 

Сорт 
Уміст олеїнової 

кислоти, % 

Генотиповий 

ефект 

Коефіцієнт варіації 

ознаки за роками 

1 2 3 4 

Романтика 25,40 1,15 8,56 

Мрія 23,28 -0,98 8,40 

Витязь 50 24,39 0,13 12,99 

Аврора 23,49 -0,77 15,15 

Харківська зернокормова 21,93 -2,32 7,44 

Горизонт 23,07 -1,19 14,55 

Донская (молочная) 24,42 0,16 12,18 

Золотиста 26,07 1,81 5,19 

Ясельда 24,97 0,72 5,99 

Спринт 24,73 0,48 6,98 

Устя 26,92 2,67 3,34 

Фея 21,94 -2,32 19,42 

Скеля 22,26 -1,99 11,02 

Східна 22,88 -1,38 19,30 

Ювілейна 24,32 0,06 15,70 
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Продовження табл. 4.9  

1 2 3 4 

Соєр 34–91 23,43 -0,82 9,46 

Знахідка 27,11 2,86 10,46 

Ультра 25,98 1,73 4,07 

НІР0,05 3,98 1,69 – 

 

Сорти, як з високим, так і з низьким середнім умістом олеату, були 

дуже відмінні між собою за розмахом мінливості ознаки за різних погодних 

умов. Сорти Устя, Золотиста та Ультра проявили значно менше варіювання 

ознаки порівняно із сортом Знахідка, а сорт Харківська зернокомова – 

порівняно із сортом Фея. 

Найкращим поєднанням високого рівня вмісту олеїнової кислоти та 

його стабільності за роками відрізнялися сорти Устя (26,92 %), Ультра 

(25,98 %) та Золотиста (26,07 %), а самий низький і стабільний за роками 

рівень ознаки був у сорту Харківська зернокормова (21,93 %). Достатньо 

високою стабільністю рівня вмісту олеату відрізнялися також сорти Ясельда 

(24,97 %) та Спринт (24,73 %), однак середній уміст олеату у них був 

нижчий, ніж у сортів Устя, Ультра та Золотиста. 

Диференціація сортів сої за вмістом основного компонента соєвої олії – 

лінолевої кислоти наведено у таблиці 4.10.  

 

Таблиця 4.10 

Уміст лінолевої кислоти в оліях сортів сої (% до суми жирних кислот), 

(середнє за 2006–2008 рр.) 

Сорт 
Уміст лінолевої 

кислоти, % 

Генотиповий 

ефект 

Коефіцієнт варіації 

ознаки за роками 

1 2 3 4 

Романтика 49,76 -1,93 4,54 

Мрія 51,95 0,27 2,56 
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Продовження табл. 4.10 

1 2 3 4 

Витязь 50 51,54 -0,15 6,00 

Аврора 52,60 0,91 6,30 

Харківська зернокормова 52,74 1,05 2,24 

Горизонт 52,38 0,69 5,18 

Донская (молочная) 50,94 -0,75 6,07 

Золотиста 50,11 -1,57 1,54 

Ясельда 52,48 0,79 2,49 

Спринт 50,83 -0,85 3,72 

Устя 50,60 -1,09 1,72 

Фея 54,03 2,34 6,56 

Скеля 54,67 2,99 4,67 

Східна 52,99 1,31 7,27 

Ювілейна 51,56 -0,13 8,38 

Соєр 34–91 51,52 -0,16 4,44 

Знахідка 49,03 -2,65 6,63 

Ультра 50,60 -1,08 3,33 

НІР0,05 3,87 1,68 – 

 

Максимальним умістом гліцеридів лінолевої кислоти відрізнялися 

сорти Скеля (54,67 %) та Фея (54,03 %), самим низьким – сорти Знахідка 

(50,11 %) та Романтика (49,76 %), а найбільшою стабільністю ознаки – сорти 

Золотиста та Устя. Уміст лінолевої кислоти відрізнявся порівняно 

найменшим розмахом мінливості за різних погодних умов і сорти як з 

високим, так і з низьким генетично детермінованим рівнем цієї ознаки 

проявили її достатньо високу екологічну стабільність. 

Найбільш високий уміст гліцеридів ліноленової кислоти зареєстровано 

у сортів Мрія (8,73 %) та Горизонт (8,51 %), а самий низький – у сортів 

Витязь 50 (6,60 %) та Ясельда (6,80 %) (табл. 4.11).  
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Таблиця 4.11  

Уміст ліноленової кислоти в оліях сортів сої (% до суми жирних кислот) 

(середнє за 2006–2008 рр.) 

Сорт 

Уміст 

ліноленової 

кислоти, % 

Генотиповий 

ефект 

Коефіцієнт 

варіації ознаки за 

роками 

Романтика 8,13 0,41 8,07 

Мрія 8,73 1,02 11,17 

Витязь 50 6,60 -1,11 2,69 

Аврора 7,41 -0,30 8,45 

Харківська зернокормова 8,23 0,52 10,56 

Горизонт 8,51 0,80 9,31 

Донская (молочная) 8,28 0,57 6,56 

Золотиста 7,38 -0,34 5,37 

Ясельда 6,80 -0,92 4,00 

Спринт 7,58 -0,13 0,86 

Устя 7,25 -0,46 3,26 

Фея 7,94 0,23 14,88 

Скеля 7,44 -0,28 4,53 

Східна 8,23 0,52 9,62 

Ювілейна 7,57 -0,14 6,64 

Соєр 34-91 8,18 0,47 3,90 

Знахідка 7,15 -0,56 5,62 

Ультра 7,43 -0,29 3,74 

НІР0,05 0,88 0,46 – 

 

Сорт Спринт відрізнявся дуже високою стабільністю ознаки за роками 

і, навпаки, у сортів Фея і Мрія простежувалося її значно більш широке 

варіювання за різних погодних умов.  

Найбільш низький і стабільний за роками вміст в олії ліноленату 

виявив сорт Витязь 50 (6,60 %), а найбільш високий і стабільний рівень 

ознаки – сорт Соєр 34-91 (8,18 %). 
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Отже, встановлено наявність суттєвих відмінностей між сортами сої за 

розмахом мінливості жирнокислотного складу олії за різних погодних умов 

вирощування. Визначено, що норми реакції сортів сої за вмістом окремих 

жирних кислот на різні погодні умови вирощування незалежні від генетично 

зумовленого жирнокислотного складу олії. Виділено сорти сої із стабільно 

високим або стабільно низьким за роками вмістом насичених, олеїнової та 

ненасичених кислот. Підвищений уміст пальмітинової кислоти мали сорти 

Ювілейна (12,10 %), Спринт (11,98 %), Витязь 50 (11,87 %), Харківська 

зернокормова (11,66 %), знижений – Устя (9,75 %), Ясельда (10,36 %), Ультра 

(10,41 %), Горизонт (10,69 %), Фея (10,84 %) (див. табл. 4.7). Найвищий уміст 

стеаринової кислоти був у сортів Аврора (5,17 %), Соєр 34-91 (5,17 %), 

Витязь 50 (5,07 %) та Ультра (5,05 %), найнижчий у сортів Скеля (3,94 %), 

Ювілейна (4,09 %), Спринт (4,38 %) (див. табл. 4.8). За підвищеним умістом 

олеїнової кислоти вирізнились сорти Знахідка (27,11 %), Устя (26,92 %), 

Золотиста (26,07 %), Ультра (25,98 %), Романтика (25,40 %), за зниженим 

умістом олеату – Харківська зернокормова (21,93 %), Фея (21,94 %), Скеля 

(22,26 %), Східна (22,88 %), Горизонт (23,07 %) (див. табл. 4.9). 

Максимальний уміст лінолевої кислоти зафіксовано у сортів Скеля (54,67 %), 

Фея (54,03 %), Східна (52,99 %), Харківська зернокормова (52,74 %), Аврора 

(52,60 %), найнижчий – у сортів Знахідка (49,03 %), Романтика (49,76 %), 

Золотиста (50,11 %), Устя (50,6 %), Ультра (50,6 %) (див. табл. 4.10). 

Найбільш високий уміст гліцеридів ліноленової кислоти був у сортів Мрія 

(8,73 %), Горизонт (8,51 %), Донская (молочная) (8,28 %), а самий низький – у 

сортів Витязь 50 (6,60 %), Ясельда (6,80 %),Знахідка (7,15 %) (див. табл. 4.11). 

Динаміка жирнокислотного складу олії у процесі достигання насіння 

сої. Дослідження мінливості жирнокислотного складу олії у процесі 

достигання насіння сої показало, що основними джерелами дисперсії за 

вмістом гліцеридів пальмітинової, стеаринової, олеїнової, лінолевої і 

ліноленової жирних кислот при формуванні насінні є ефекти сорту, погодних 
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умов вирощування і ефекти фази розвитку насіння. Суттєвими виявилися й 

усі ефекти взаємодій цих факторів [370, 380] (табл. 4.12). 

 

Таблиця 4.12  

Оцінка значимості джерел дисперсії за вмістом гліцеридів жирних 

кислот при формуванні насіння сої (розрахункові значення критерія F), 

(середнє за 2008–2009 рр.) 

Джерела дисперсії 
Уміст гліцеридів жирних кислот F0,05 

табл.. С 16:0 С 18:0 С 18:1 С 18:2 С 18:3 

Сорти (А) 455,3 43,0 2284,4 2060,1 5993,9 2,4 

Погодні умови року (B) 24,9 131,5 49138,3 276000,5 10358,2 4,0 

Фази розвитку насіння (С) 9126,0 99,1 32085,6 29320,6 72102,6 2,5 

Взаємодія А × В 68,3 14,3 365,4 554,8 781,3 2,4 

Взаємодія А × С 72,5 7,5 1170,3 732,6 1434,9 1,8 

Взаємодія В × С 131,3 44,0 6173,2 5510,6 462,8 2,5 

Взаємодія А × В × С 72,3 15,0 1193,9 1113,3 828,9 1,8 

 

Найбільш значущі ефекти сорту, погодних умов і фази розвитку 

насіння зареєстровані за вмістом ненасичених жирних кислот. Уплив цих 

факторів на вміст пальмітинової і стеаринової кислот був хоч і суттєвим, але 

значно меншим. 

Установлено, що домінуючою складовою жирнокислотного складу олії у 

середньому по досліджуваних сортах з початку (10 діб після цвітіння) і до кінця 

формування насіння (50 діб після цвітіння) була лінолева кислота.  

Уміст олеїнової та ліноленової кислоти на 10-ту добу після цвітіння був 

майже однаковим – 19,6 % та 18,8 % відповідно. Пальмітинової кислоти 

містилось 14,7 %, а стеаринової – 5,1 %. Аналіз динаміки вмісту в олії основних 

жирних кислот виявив, що тенденцію до зростання питомої частки у сумі 

жирних кислот в процесі достигання насіння виявила лише лінолева кислота, 
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вміст якої зростав із 40,85 % на 10-ту добу до 49,65 % на 50-ту добу після 

цвітіння, або на 8,80 % (рис. 4.8). 

 

 

 

Рис. 4.8 Уміст жирних кислот при формуванні насіння сої (% від суми 

кислот), (середнє за 2008–2009 рр.) 

 

Уміст олеїнової кислоти зростав із 10-тої до 30-тої доби після цвітіння 

(18,82–29,53 %), а потів знижувався до 25,72 % на 50-ту добу. У період з 10 до 

30-тої доби після цвітіння спостерігалось суттєве зниження вмісту 

пальмітинової кислоти з 14,7 % до 10,7 %, тоді як у період між 30-тою та 50-

тою добою після цвітіння рівні цієї ознаки в практично не змінились (10,7–

10,9 %). Уміст ліноленової кислоти значно знижувався із 10-тої до 30-тої 

доби з 18,8 % до 8,0 %, а потім стабілізувався на рівні 7,7–7,9 %. Кількість 

стеаринової кислоти майже не змінювалась. Незначне зростання цього 

компоненту з 5,1 % до 6,1 % відбувалось з 10-тої до 30-тої доби після 

цвітіння і знову знижувалось до початкового рівня – 5,1 %. 
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Разом з тим було установлено сортові особливості по накопиченню 

пальмітату, які спостерігались на всіх етапах развитку насіння (табл. 4.13).  

 

Таблиця 4.13 

Уміст пальмітинової кислоти при формуванні насіння сої  

(% від суми кислот), (середнє за 2008–2009 рр.) 

Сорт 
Фази розвитку насіння, діб після цвітіння 

10 20 30 40 50 

Романтика 15,5 12,6 10,7 10,8 10,9 

Мрія 13,6 11,9 10,5 10,8 10,6 

Горизонт 14,1 12,1 9,8 10,2 10,3 

Аврора 15,0 11,5 10,6 10,3 10,4 

Харківська зернокормова 15,3 12,0 11,1 11,4 11,5 

Витязь 50 14,8 12,5 11,5 11,1 11,4 

НІР0,05 0,2 

 

Найбільш високим умістом пальмітинової кислоти на 10-ту добу після 

цвітіння відзначались сорти Романтика (15,5 %) і Харківська зернокормова 

(15,3 %), на 20-ту добу – Романтика (12,6 %) і Витязь 50 (12,5 %), а 

починаючи з 30-тої доби – Харківська зернокормова (11,1–11,5 %) і 

Витязь 50 (11,1–11,5 %). 

Уміст стеаринової кислоти в усіх сортів в період між 10-тою і 30-тою 

добою після цвітіння зростав, а потім, до 50-тої доби після цвітіння 

знижувався. За вмістом стеарату, як і за вмістом пальмітату, по всіх фазах 

розвитку насіння спостерігались суттєві сортові відмінності. На 10-ту добу 

після цвітіння найвищій уміст стеаринової кислоти зареєстрований у сортів 

Романтика (5,4 %) і Горизонт (5,3 %), на 20-ту добу – у сорту Аврора (5,1 %), 

на 30-ту добу – у сорту Витязь 50 (6,6 %), а на 40-ву і 50-ту добу – у сорту 

Харківська зернокормова (5,8 % та 5,6 % відповідно) (табл. 4.14). 
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Таблиця 4.14 

Уміст стеаринової кислоти при формуванні насіння сої  

(% від суми кислот), (середнє за 2008–2009 рр.) 

Сорт 
Фази розвитку насіння, діб після цвітіння 

10 20 30 40 50 

Романтика 5,4 5,2 5,7 5,5 4,8 

Мрія 4,7 5,2 5,4 4,9 4,7 

Горизонт 5,3 5,3 6,1 5,2 4,9 

Аврора 5,1 6,3 6,2 5,6 5,5 

Харківська зернокормова 5,1 5,6 6,3 5,8 5,6 

Витязь 50 5,1 5,4 6,6 5,4 5,0 

НІР0,05 0,4 

 

Сорти Горизонт, Аврора, Харківська зернокормова і Витязь 50 

відрізнялись від сортів Романтика і Мрія більш високими темпами приросту 

вмісту стеаринової кислоти до 30-тої доби після цвітіння. 

Уміст олеїнової кислоти в усіх проаналізованих сортів у період із 10-ї 

до 30-ї доби після цвітіння підвищувався, а у період між 30-тою та 50-тою 

добою після цвітіння – знижувався. Зниження вмісту олеату у період між 30-

тою і 40-тою добою після цвітіння було більш суттєве, ніж у період між 40-

тою і 50-тою добою (табл. 4.15).  

 

Таблиця 4.15 

Уміст олеїнової кислоти при формуванні насіння сої  

(% від суми кислот), (середнє за 2008–2009 рр.) 

Сорт 
Фази розвитку насіння, діб після цвітіння 

10 20 30 40 50 

1 2 3 4 5 6 

Романтика 15,9 26,9 29,2 25,6 25,1 

Мрія 23,6 25,9 29,1 25,1 25,3 

Горизонт 19,5 25,3 29,4 25,9 25,2 
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Продовження табл. 4.15 

1 2 3 4 5 6 

Аврора 20,1 29,8 27,8 25,7 25,2 

Харківська зернокормова 17,1 28,7 29,1 25,7 25,3 

Витязь 50 21,1 26,5 32,6 29,9 28,2 

НІР0,05 0,2 

 

На 10-ту добу після цвітіння найвищій уміст олеїнової кислоти 

відмічений у сорту Мрія (23,6 %), на 20-ту добу – у сорту Аврора (29,8 %), а, 

починаючи з 30-тої доби – у сорту Витязь 50 (28,2-32,6 %). Сорт Мрія 

відрізнявся від усіх інших сортів самими низькими і рівномірними темпами 

зміни вмісту олеїнової кислоти в процесі достигання насіння, а у сорту 

Аврора, на відміну від інших сортів, максимальний уміст олеату (29,8 %) 

зареєстрований не на 30-ту, а на 20-ту добу після цвітіння. 

Уміст лінолевої кислоти в усіх досліджуваних сортів із 10-тої до 50-тої 

доби після цвітіння постійно зростав. Лише у сорту Витязь 50 у період між 

20-тою і 30-тою добою спостерігалось зниження її вмісту (табл. 4.16).  

 

Таблиця 4.16 

Уміст лінолевої кислоти при формуванні насіння сої  

(% від суми кислот), (середнє за 2008–2009 рр.) 

Сорт 
Фази розвитку насіння, діб після цвітіння 

10 20 30 40 50 

Романтика 36,9 42,4 44,8 48,8 49,3 

Мрія 44,1 46,1 46,7 50,6 50,8 

Горизонт 40,2 43,6 44,7 49,3 50,1 

Аврора 40,2 41,9 46,5 49,9 50,3 

Харківська зернокормова 41,5 44,1 45,1 49,0 49,2 

Витязь 50 42,2 46,1 42,4 46,9 48,2 

НІР0,05 0,2 
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У всі фази розвитку насіння найбільш високим умістом лінолевої 

кислоти вирізнявся сорт Мрія (36,9–49,3 %). Найбільш значні темпи 

приросту вмісту лінолевої кислоти в період між 10-тою і 20-тою добою після 

цвітіння показав сорт Романтика (+5,5 %), а у період між 20-тою і 30-тою 

добою після цвітіння – сорт Аврора (+4,6 %). 

Уміст ліноленової кислоти в оліях насіння всіх сортів у період між 10-

тою і 30-тою добою після цвітіння різко знижувався, а в період із 30-тої до 

50-тої доби змінювався дуже незначно (табл. 4.17).  

 

Таблиця 4.17 

Уміст ліноленової кислоти при формуванні насіння сої  

(% від суми кислот), (середнє за 2008–2009 рр.) 

Сорт 
Фази розвитку насіння, діб після цвітіння 

10 20 30 40 50 

Романтика 25,2 12,2 8,7 8,6 9,1 

Мрія 13,4 10,3 7,7 8,0 8,0 

Горизонт 20,0 12,8 9,2 8,5 8,7 

Аврора 18,1 9,6 8,0 7,7 7,7 

Харківська зернокормова 20,1 8,7 7,8 7,4 7,6 

Витязь 50 16,1 8,6 6,3 6,1 6,4 

НІР0,05 0,2 

 

Сорти суттєво розрізнялись між собой як за загальним рівнем умісту 

ліноленової кислоти у різні фази розвитку насіння, так і за темпами його змін 

в процесі розвитку. На 10-ту добу після цвітіння найбільш високим умістом 

ліноленової кислоти визначався сорт Романтика (25,2 %), а найнижчим – сорт 

Мрія (13,4 %), на 20-ту і 30-ту добу найвищий уміст ліноленату зафіксований 

у сорту Горизонт (12,8 % та 9,2 % відповідно), а самий низький – у сорту 

Витязь 50 (8,6 % та 6,3 % відповідно), а починаючи з 40-тої доби після 

цвітіння, максимальний уміст цієї кислоти був у сорту Романтика (8,6–9,1 %), 
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а мінімальний – у сорту Витязь 50 (6,1–6,4 %). Сорт Романтика відрізнявся 

найбільш значними темпами зниження вмісту ліноленової кислоти у процесі 

розвитку насіння (-16,1 %), а самі низькі і рівномірні темпи зниження вмісту 

ліноленової кислоти зареєстровані у сорту Мрія (-5,4 %). 

Установлено наступні закономірності накопичення жирних кислот при 

достиганні насіння сої. Уміст пальмітинової і ліноленової кислот в оліях 

достигаючого насіння сої в період між 10-тою і 30-тою добою після цвітіння 

знижувався, а в період між 30-тою і 50-тою добою практично не змінювався. 

Уміст стеаринової і олеїнової кислот в період між 10-тою і 30-тою добою 

після цвітіння зростав, а потім до 50-тої доби після цвітіння знижувався. 

Уміст лінолевої кислоти в період з 10-тої до 50-тої доби після цвітіння 

постійно зростав.  

Сорти показали специфічність мінливості вмісту жирних кислот в олії 

у процесі формування насіння з 10-тої до 50-тої доби після цвітіння. 

Найбільше зниження вмісту пальмітинової кислоти зафіксовано у сортів 

Романтика та Аврора (на 4,6 %), а найменше – у сортів Мрія (на 3,0 %) та 

Витязь 50 (на 3,4 %). Уміст стеаринової кислоти між 10-тою та 50-тою добою 

знизився у сортів Романтика (на 0,6 %) та Горизонт (на 0,4 %), зріс – у сортів 

Аврора (на 0,4 %) і Харківська зернокормова (на 0,5 %) та залишився 

незмінним у сорту Мрія. Найбільший приріст умісту олеїнової кислоти з 10-

тої до 50-тої доби після цвітіння зафіксовано у сортів Романтика (9,5 %) та 

Харківська зернокормова (8,2 %), а найменший – у сорту Мрія (1,7 %). 

Найбільше зростання вмісту линолевої кислоти за період між 10-тою та 50-

тою добою було у сортів Романтика (12,4 %), Аврора (10,1 %) та Горизонт 

(9,9 %). Найменший приріст умісту лінолевої кислоти показали сорти 

Витязь 50 (6,0 %) та Мрія (6,7 %). Максимальне зниження вмісту ліноленової 

кислоти з 10-тої до 50-тої доби зафіксоване у сортів Романтика (16,1 %) та 

Харківська зернокормова (12,5 %), а мінімальне – у сортів Мрія (5,4 %) та 

Витязь 50 (9,7 %). Установлено, що найбільша різниця між сортами була за 

зростанням умісту олеїнової кислоти за період формування насіння (1,7 % у 
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сорту Мрія та 9,2 % у сорту Романтика, або більше ніж у п‟ять разів). За 

зниженням умісту ліноленової кислоти різниця між сортами була була 

меншою (5,4 % у сорту Мрія та 16,1 % у сорту Романтика, або майже у три 

рази). Також сорти різнилися за збільшенням умісту лінолевої кислоти у 

процесі формування насіння (6,0 % у сорту Витязь 50 та 12,4 % у сорту 

Романтика). Сорт Романтика показав найбільш інтенсивні темпи 

накопичення олеїнової (9,2 %) та лінолевої (12,4 %) кислот і зниження умісту 

ліноленової кислоти (16,1 %). У сорту Мрія виявлено найменше зростання 

умісту олеїнової кислоти (на 1,7 %) та зниження вмісту ліноленової 

кислоти (на 5,4 %). 

Внутрішньосортове різноманіття жирнокислотного складу олії. Як 

один із методів практичного вирішення проблеми перерозподілу 

жирнокислотного складу олії може розглядатись внутрішньосортовий добір. 

Дослідження серії селекційних родин, виділених методом індивідуального 

добору в умовах 2009 р. із трьох сортів різного еколого-географічного 

походження – Алмаз, Аврора і Харківська зернокормова, показало суттєві 

відмінності між ними за частками в оліях гліцеридів жирних кислот [380].  

Найвищій середній уміст пальмітату і стеарату виявлений у сорту 

Харківська зернокормова (11,0 % та 4,7% відповідно), олеату – у сорту Алмаз 

(29,1 %), а лінолеату – у сорту Аврора (53,7 %) (табл. 4.18).  

 

Таблиця 4.18 

Внутрішньосортове різноманіття вмісту гліцеридів жирних кислот (2009 р.) 

Сорт 
Розмах 

різноманіття 

(мін.–макс.) 

Середня 

групова (х±sv) 

Коефіцієнт 

варіації (V±sv) 

1 2 3 4 
пальмітат 

Алмаз 10,0–10,8 10,4±0,1 1,8±0,2 

Аврора 9,8–13,4 10,3±0,1 6,0±0,8 

Харківська зернокормова 10,1–11,8 11,0±0,1 4,1±0,5 
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Продовження табл. 4.18 

1 2 3 4 

стеарат 

Алмаз 3,9–4,7 4,3±0,1 3,7±0,5 

Аврора 4,1–5,1 4,6±0,1 5,0±0,7 

Харківська зернокормова 4,0–5,0 4,7±0,1 9,3±1,2 

олеат 

Алмаз 27,7–30,4 29,1±0,1 2,6±0,3 

Аврора 20,5–23,5 22,3±0,1 3,0±0,4 

Харківська зернокормова 20,5–23,5 22,2±0,2 3,9±0,5 

лінолеат 

Алмаз 49,1–51,6 50,1±0,1 1,2±0,2 

Аврора 50,4–55,2 53,7±0,2 1,7±0,2 

Харківська зернокормова 51,6–54,9 53,0±0,2 1,6±0,2 

ліноленат 

Алмаз 5,6–6,6 6,1±0,1 4,1±0,5 

Аврора 8,4–9,7 9,0±0,1 3,9±0,5 

Харківська зернокормова 8,1–10,1 9,0±0,1 5,8±0,8 

 

Сорти Аврора та Харківська зернокормова вирізнялись найвищим 

середнім умістом ліноленату (по 9,0 %), а сорт Алмаз – його найнижчим 

рівнем (6,1 %). Виявлені відмінності підтверджують висновки інших авторів 

[573, 613] про спадкову природу жирнокислотного складу соєвої олії і 

можливості його селекційно-генетичного поліпшення. 

Отримані результати свідчать про наявність внутрішньосортового 

різноманіття сої за жирнокислотним складом олії, причому розмах 

мінливості за вмістом гліцеридів окремих жирних кислот у різних сортів 

був різний. 

Коливання вмісту пальмітату у різних селекційних родин виділених із 

сорту Алмаз склало 0,8 %, у родин із сорту Харківська зернокормова – 1,7 %, 

а у родин із сорту Аврора – 3,6 %. Уміст гліцеридів стеаринової кислоти у 
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родин із сорту Алмаз варіював з ромахом 0,9 %, у родин із сорту Аврора – 

1,0 %, а у родин із сорту Харківська зернокормова – 1,5 %. 

Внутрішньосортове різноманіття за вмістом гліцеридів ненасичених 

жирних кислот було ще значнішим. Його розмах за вмістом олеату у родин із 

сорту Алмаз склав 2,7 %, а у родин із сортів Аврора та Харківська 

зернокормова – по 3,0 %. Уміст гліцеридів лінолевої кислоти у родин із сорту 

Алмаз коливався з розмахом 2,5 %, у родин із сорту Харківська 

зернокормова – з розмахом 3,3 %, а у родин із сорту Аврора – з розмахом 

4,8 %. Внутрішньосортове різноманіття за вмістом ліноленату у родин із 

сорту Алмаз склало 1,0 %, у родин із сорту Аврора – 1,3 %, а у родин із сорту 

Харківська зернокормова – 2,0 %. Суттєві відмінності між різними сортами 

за розмахом внутрішньосортового різноманіття вмісту гліцеридів окремих 

жирних кислот підтверджується і аналізом коефіцієнтів варіювання 

цих ознак. 

З літературних джерел відомо, що внутрішньосортове різноманіття за 

жирнокислотним складом олії має кількісну природу і тому є підстави 

пов‟язувати її існування з ефектами полігенних комплексів, що для деяких 

компонентів жирнокислотного складу вже знайшло експериментальне 

підтвердження [572, 581–583, 599, 605]. 

Внутрішньосортовий добір у сої на підвищення або зниження вмісту 

гліцеридів окремих жирних кислот може розглядатися як самостійний метод 

селекції, але ще більшої його ефективності слід очікувати при паралельному 

використанні ефекту ідентифікованих мутантних генів, які регулюють 

утворення жирних кислот. 

 

4.5 Мінливість умісту різних форм токоферолів у насінні сої 

 

Незважаючи на досить високий рівень вивченості біохімічного складу 

насіння олійних культур, у тому числі і сої, останнім часом виник інтерес до 

вмісту мінорних компонентів – токоферолів, сквалена, хлорофіла та 
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численних фенольних сполук [528, 533, 535, 596]. Він викликаний здатністю 

даних компонентів знижувати ризик виникнення небезпечних хронічних 

захворювань сердцево-судинної системи, уповільнювати процеси 

перекисного окислення ліпідів, перехрестну зшивку білків, обмежувати 

виникнення мутацій ДНК і підтримувати функції гомеостаза на всіх рівнях 

організації живого організма [577]. 

До потужних антиоксидантів, здатних нейтралізувати вільні радикали, 

відноситься вітамін Е. На даний час відомо вісім ізоформ вітаміна Е, які 

зустрічаються у природі: α-, β-, γ- і δ-токофероли та α-, β-, γ- і δ-

токотриєноли. Припускається, що деякі ізоформи вітамина Е можуть бути 

терапевтичними засобами проти певних хвороб людини [576]. 

Одним з підходів до генетичного підвищення стійкості соєвої олії до 

перекисного окислення є використання ефекта природних антиоксидантів і, 

перш за все, токоферолів. Він привертає особливу увагу тим, що токофероли 

крім антиоксидантної активності відрізняються і вираженим 

поліфункціональним вітамінним ефектом, що дає можливість створення 

джерел високоякісних олій, які б поєднували високу F-вітамінну активність з 

високою стійкістю до автоокислювання [287, 525, 552, 568, 611].  

Серед чотирьох відомих нині природних ізомерів токоферолів – α-, β-, 

γ- і δ- найбільшу біологічну активність має α- токоферол, а найбільшу 

антиоксидантну – γ- і δ- токофероли [287]. 

Існують технічні складнощі поліпшення сої за вмістом токоферолів 

тільки за рахунок використання ефектів полігенів. Більш перспективним 

методом вирішення проблеми представляється ідентифікація або індукція 

моногенних мутацій, що підвищують рівень умісту токоферолів. Можливість 

і результативність такого підхода вже отримала експериментальне 

підтвердження при поліпшенні комплекса токоферолів у 

соняшника [541, 562]. 

Установлено, що соя відрізняється значним різноманіттям за вмістом 

кожної з ізомерних форм токоферолів [531, 585] і у його генетичній регуляції 
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суттєву роль відіграють полігенні комплекси [556]. Найбільша питома вага у 

комплексі токоферолів належить γ-токоферолу, частка якого становить у 

середньому 62 % [540], що створює сприятливі передумови для селекційно-

генетичного підвищення вітамінної активності соєвої олії і її стійкості 

до окислення.  

Результати вивчення складу токоферолів у 28 сортів та сортозразків сої 

різного еколого-географічного походження з робочої колекції показали, що, у 

середньому по досліджуваній вибірці, у комплексі токоферолів насіння сої 

кількісно переважають ізомери з найбільшою антиоксидантною активністю 

γ- і δ- токофероли [382] (рис. 4.9).  

 

 

 

Рис. 4.9 Склад токоферолів сої, (% від суми токоферолів), (середнє за 

2008–2009 рр.) 

 

Наявність у токоферолах сої значної частки γ- і δ-токоферолів різко 

підвищує її антиоксидантну здатність і сприяє збільшенню строків зберігання 

продуктів, тоді як ізомерний склад токоферолів соняшника практично 

повністю представлений α-токоферолом (˃96 % від загальної суми 
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токоферолів), що має високу активність як вітамін Е (антистерильний 

фактор) і найменшу антиоксидантну активність серед ізомерів токоферола. 

Середній уміст γ- токола в експериментальній вибірці склав 65,0 % від 

суми токоферолів, уміст δ- токола – 19,5 %, у той час як середній уміст α- 

токола – 13,6 %, а β- токола – 1,8 %. 

Установлена широка мінливість зразків сої за вмістом в насінні α-, β-, 

γ- і δ- токоферолів і суттєвий уплив на ці ознаки погодних умов 

вирощування. Уміст α- токоферола у різних зразків склав 6,6–27,1 % до суми 

токоферолів, уміст β- токоферола – 0,5–4,5 %, γ- токоферола – 50,8–73,2 %, а 

δ- токоферола – 12,7–26,4 %, що підтверджує результати інших 

авторів [531, 585]. 

Результати проведеного анализу свідчать, що основними джерелами 

дисперсії за вмістом токоферолів є генотип сорту та погодні умови 

вирощування, причому ефекти умов вирощування більш суттєві, ніж сортові 

розрізнення (табл. 4.19). 

 

Таблиця 4.19 

Оцінка значимості джерел дисперсії за вмістом α-, β- , γ- и δ- токоферолів у 

насінні сортів сої (розрахункові значення критерія F), (середнє за 2008–2009 рр.) 

Уміст форм 

токоферолів 

Джерела дисперсії 

варіанти сорти погодні умови взаємодія “сорт-

погодні умови” 

α- токола 54,6 57,2 493,6 35,7 

β- токола 36,3 51,4 119,3 18,2 

γ- токола 44,2 73,0 127,5 12,3 

δ- токола 63,6 60,7 452,3 52,2 

F0,05 табл. 1,7 1,8 4,1 1,8 

 

За погодних умов 2008 р. середні групові за вмістом α- и β- токолів 

виявились вище, а за вмістом γ- и δ- токолів – нижче, ніж за умов 2009 р. 
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Оцінки коефіцієнтів варіації проналізованих ознак за роками показали, 

що мінливість умісту α- та γ- токолів у 2008 та 2009 рр. була майже рівною. 

При цьому виявилось, що мінливість умісту β- та δ- токолів у 2008 р. була 

вище (табл. 4.20).  

 

Таблиця 4.20 

Статистичні параметри мінливості вмісту α-, β-, γ- та δ- токоферолів у 

насінні різних сортів сої, (2008-2009 рр.) 

Форми 

токоферолів 

Розмах мінливості 

(мін.-макс.), % до 

суми токоферолів 

Середня групова (х ± 

tsx), % до суми 

токоферолів 

Коефіцієнт варіації 

(V ± tsv), % 

2008 р. 2009 р. 2008 р. 2009 р. 2008 р. 2009 р. 

α- токол 5,9–32,7 5,8–21,6 16,2±2,7 11,1±1,8 42,5±13,6 41,1±13,0 

β- токол 0,6–6,8 0,5–4,5 2,1±0,5 1,6±0,3 60,0±21,6 49,3±16,5 

γ- токол 48,5–71,9 53,0–74,5 63,9±1,9 66,1±1,8 7,7±2,1 7,0±1,9 

δ- токол 7,7–27,9 14,6–28,5 17,8±2,0 21,2±1,4 29,3±8,7 17,2±4,9 

 

Аналіз зразків досліджуваної вибірки показав відмінності у вмісті 

різних форм токоферолів залежно від генотипу (табл. 4.21). 

 

Таблиця 4.21 

Уміст α-, β-, γ- і δ- токоферолів у насінні різних сортів сої (% до суми), 

(середнє за 2008–2009 рр.) 

Сорт, зразок 
Уміст форм токоферолів, % до суми 

α- токола β- токола γ- токола δ- токола 

1 2 3 4 5 

Романтика 17,1 4,1 64,8 14,0 

Горизонт 13,7 1,0 68,2 17,1 

140-08 17,7 1,5 67,5 13,3 

Фея 12,0 1,1 67,6 19,3 

123-08 17,4 2,0 67,8 12,7 

Східна 9,5 1,9 65,1 23,5 
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Продовження табл. 4.21 

1 2 3 4 5 

Мальвіна 27,1 4,5 50,8 17,6 

Скеля 9,9 1,1 69,7 19,3 

Мрія 16,4 2,0 64,6 17,1 

СН 54-11 13,7 1,3 67,8 17,2 

Верас 13,7 1,6 64,0 20,8 

Ракиця 11,8 1,9 63,6 22,8 

Рось 17,4 2,0 63,4 17,2 

Bravalla 18,3 2,7 60,6 18,4 

Fiskebi-840-5-3 6,6 1,7 65,3 26,4 

Fiskebi-III 16,1 2,6 60,3 21,1 

Fiskebi-52-17 15,3 1,9 63,8 19,0 

EBS-709 10,1 1,1 68,3 20,5 

Halton 15,2 2,1 60,6 22,2 

F-35R-W 10,8 1,7 62,9 24,6 

R-50R-W 10,6 1,7 64,3 23,3 

INRA-654-12-12 9,8 1,0 69,9 19,4 

IR-2258 7,0 0,9 68,0 24,1 

IR-2259 6,8 0,5 73,2 19,5 

Aldana 8,7 0,9 71,2 19,2 

Milvus 13,0 1,7 64,8 20,5 

Navico 18,0 2,6 61,3 18,2 

УИР-021752 18,4 2,4 60,7 18,6 

Середнє 13,6 1,8 65,0 19,5 

НІР0,05 1,7 0,4 1,5 1,2 

 

Найвищим умістом α- токола у проаналізованій експериментальній 

вибірці відзначався сорт Мальвіна (27,1 %), а найбільш низьким – сорт 
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Fiskebi-840-5-3 (6,6 %) та зразок IR-2259 (6,8 %), причому рівні 

максимального і мінімального вмісту α- токола у проаналізованих сортів 

різнились майже у чотири рази. 

Найвищій уміст β- токола зареєстрований у сортів Мальвіна (4,5 %) та 

Романтика (4,1 %), а найнижчий – у зразків IR-2259 (0,5 %), IR-2258 (0,9 %) 

та сорту Aldana (0,9 %), при цьому максимальний і мінімальний уміст β- 

токола у насінні сортів сої розрізнявся у 4–8 разів. 

Самий високий рівень умісту γ- токола був властивий зразку IR–2259 

(73,2 %) та сорту Aldana (73,2 %), а самий низький – сорту Мальвіна (50,8 %), 

причому максимальне і мінімальне значення ознаки відрізнялось майже у 

півтора рази.  

Наибільший уміст δ- токола виявили сорти Fiskebi-840-5-3 (26,4 %) та 

F-35R-W (24,6 %), а найнижчий – зразки 123-08 (12,7 %) і 140-08 (13,3 %), 

причому максимальне значення ознаки перевищувало мінімальне майже 

вдвічі. Зареєстрована суттєвість ефектів взаємодії “сорт-погодні умови” (див. 

табл. 4.19), котра свідчить про відсутність тотожніх реакцій проаналізованих 

сортів на погодні умови вирощування за вмістом α-, β-, γ- і δ- токоферолів. 

За характером реакцій на погодні умови періоду вирощування 

проаналізовану вибірку можна розділити на дві групи. У зразків першої 

групи вміст ізомерів токоферолів сильно коливався залежно від погодних 

умов. Навпаки, зразки другої групи за умов і 2008 і 2009 рр. виявили дуже 

стабільний рівень умісту α-, β-, γ- і δ- токоферолів. До таких зразків 

відносились: за вмістом α- токоферола – Ракиця, Fiskebi-840-5-3, F-35R-W, 

INRA-654-12-12 та IR-2258; за вмістом β- токоферола – Горизонт, Фея, 

Мальвіна, Скеля, СН-54-11, Верас, F-35R-W, INRA-654-12-12, IR-2258, IR-

2259, Milvus та Navico; за вмістом γ- токоферола – Горизонт, Скеля, СН-54-

11, Bravalla, Fiskebi-III, ЕВS-709, INRA-654-12-12, IR-2258, Milvus та Navico; 

за вмістом δ- токоферола – Верас, Fiskebi-52-17, INRA-654-12-12 та IR-2258. 

Установлено, що характер реакцій сортів сої на погодні умови 

вирощування не залежить від генетично обумовленого рівня вмісту 
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токоферолів і саме сорти з високим і стабільним за роками вмістом різних 

форм токоферолів є найбільш цінним вихідним матеріалом для селекції. 

Однак, сорти з високим генетично обумовленим рівнем умісту токоферолів, 

як правило, не відзначаються його стабільністю за роками і, навпаки, сорти із 

вузькою нормою реакції генотипа на умови вирощування не забезпечують 

високого рівня вмісту токоферолів. 

Серед проаналізованих сортів за сукупністю обох цих вимог до 

вихідного матеріалу для селекції на покращення вмісту окремих форм 

токоферолів відносяться лише сорти Мальвіна, Fiskebi-840-5-3, INRA-654-12-

12, Aldana та зразки IR-2258, IR-2259. 

Результати досліджень показали, що вміст усіх форм токоферолів в 

насінні сої відрізняється непереривною мінливістю, що підтверджує 

висновки інших авторів про полігенну регуляцію цих ознак [556]. 

 

4.6 Загальна антиоксидантна активність насіння сортів сої 

 

Антиоксидантом є будь-яка речовина, що затримує, запобігає або 

видаляє окислювальне пошкодження молекули-мішені [557], яке здійснюють 

вільні радикали, що запускають декілька ланцюгових реакцій. 

Антиоксиданти сприяють видаленню вільних радикалів шляхом 

самоокислення, зупиняючи ланцюгові реакції [597]. Концепція 

антитоксидантної здатності поширилася на біологічні, медичні, 

епідеміологічні дослідження і використовується дієтологами [558]. Вона 

характерізує спроможність різних молекул, здатних до окислювально-

відновлювальних реакцій, нейтралізовувати вільні радікали у різних 

біосистемах і продуктах харчування. Ця концепція передбачає наявність 

сумарних і синергетичних ефектів усіх антиоксидантів, що робить показники 

загальної антиоксидантної активності більш інформативними, ніж дані по 

вмісту окремих антиоксидантів у біозразках та може бути корисною для 

вивчення позитивної дії антиоксидантів на здоров‟я завдяки їх 
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профілактичній дії на хронічні захворювання, обумовлені впливом 

стресу [520, 558, 562].  

Рівень стійкості конкретної рослини до окислювального стресу 

визначається вмістом і складом антиоксидантів, а також швидкістю їх 

синтеза, накопичення і витрачання, який контролюється генотипом, але може 

детермінуватись чинниками середовища [88]. 

Для прогресу в селекції на підвищену антиоксидантну активність, 

необхідний скринінг перспективних сортів за вмістом антиоксидантів в 

насінні. Результати вивчення сортів і успіхи селекції по створенню нових 

продуктивних і високоякісних сортів, багатих на антиоксиданти, дозволять 

використовувати їх для одержання цілого спектра функціональних продуктів, 

що чинитимуть сприятливий вплив на організм людини і сприятимуть 

зміцненню його здоров‟я [340]. 

Соя широко використовується у виробництві продуктів харчування та 

комбікормів для тваринництва для їх балансування за вмістом білка, жиру та 

харчовою цінністю. Однак, при виборі сортів сої як сировини для 

високоякісних продуктів основна увага приділяється вартості насіння і 

вмісту основних компонентів – білка і олії, тоді як загальна антиоксидантна 

активність практично не враховується. Соєвий шрот використовується у 

процесі виготовлення комбікормів для тваринництва як джерело білка і 

фіксатор жиру з інших інгредієнтів (жиропоглинач) [172]. У сучасному 

виробництві комбікормів для захисту їх жирових компонентів від 

перекисного окислення і утворення токсичних гідроперекисів широко 

застосовують синтетичні антиоксиданти [64, 250, 563], однак у останні роки 

зростає використання природних антиоксидантів, отриманих з олієжирової 

сировини. Проводяться дослідження по створенню нових сортів 

сільськогосподарських культур із підвищеним умістом природних 

антиоксидантів для збільшення строків зберігання отриманих з них 

продуктів. Цей підхід в селекції сої, яка є джерелом білково-олійної 

сировини харчового та кормового використання, є перспективним, 
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економічно обґрунтованим і потребує скринінгу вихідного матеріалу для 

пошуку джерел високої антиоксидантної активності. 

Інформація про антиоксидантні властивості насіння сортів сої 

поширених у регіоні проведення досліджень практично відсутня, тому 

установлення рівня антиоксидантної активності генотипів сої є актуальним в 

селекції сортів сої з високою якістю насіння. Сорти з високою 

антиоксидантною активністю насіння придатні для виробництва продукції 

функціонального харчування. збагаченої природними антиоксидантами, яка 

буде здатна нейтралізовувати вільні радикали, чинитиме благотворний вплив 

на здоров‟я людини і тварин, пов‟язаний із профілактичною дією і 

зниженням ризику розвитку різних форм злоякісних пухлин та хронічних 

серцево-судинних захворювань, матиме подовжені терміни зберігання [372]. 

Для визначення загальної антиоксидантної активності у продуктах 

харчування та біозразках застосований спектрофотометричний метод, із 

використанням стабільного радікала DPPH (1,1-diphenyl-2-

picrylhydrazyl) [516]. Він визначає антиоксидантну активність в умовах in 

vitro і охоплює тільки біохімічні компоненти насіння, які екстрагуються 

водними розчинами спирта або ацетона, тобто гідрофільні компоненти 

(фенольні сполуки, аскорбінова кислота та ін.) і не враховує антиоксидантну 

здатність токоферолів (вітамин Е) і каротиноїдів. 

У 2015–2018 рр. у 14 сортів сої конкурсного сортовипробування 

проведено дослідження з метою установлення рівня антиоксидантної 

активності насіння сої за різних гідротермічних умов та виділення генотипів 

з високим рівнем прояву даної ознаки [372].  

Установлено, що мінімальний рівень загальної антиоксидантної 

активності насіння у середньому по дослідній вибірці – 49,0 % спостерігався 

у 2017 р., а максимальний (57,0 %) – у 2018 р, при середньому за роками 

значенні 53,8 %.  

Майже однакові рівні загальної антиоксидантної активності 

зафіксовано у 2015 та 2018 рр. – 56,3 % та 57,0 % відповідно (рис. 4.10) . 
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НІР0,05 = 4,6 

Рис. 4.10 Загальна антиоксидантна активність насіння сортів сої, (%), 

(конкурсне сортовипробування, 2015–2018 рр.) 

 

У 2016 р. рівень загальної антиоксидантної активності незначно 

відрізнявся від середнього за 2015–2018 рр. – 52,8 % та 53,8 % відповідно. 

Максимальний (57,0 %) за роками рівень загальної антиоксидантної 

активності насіння істотно різнився від мінімального (49,0 %) та не мав 

істотної різниці із середнім за 2015–2018 рр. рівнем ознаки (53,8 %). 

Мінімальний рівень антиоксидантної активності насіння істотно відрізнявся 

від середнього.  

При цьому спостерігалися коливання рівня антиоксидантної активності 

насіння залежно від генотипу. Загальна антиоксидантна активність насіння 

коливалась у 2015 р. у межах 48,6–67,0 % (або 1,62–2,21 мг/г насіння 

хлорогенової кислоти); у 2016 р. у діапазоні 44,1–60,3 % (або 1,43–2,00 мг/г); 

у 2017 р. – 39,3–58,0 % (або 1,29–1,87 мг/г); у 2018 р. – 40,8–68,4 % (або 1,36–

2,28 мг/г). У середньому за роки досліджень рівень антиоксидантної 

активності насіння сої знаходився у межах 47,5–61,5 % (табл. 4.22). 
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Таблиця 4.22 

Параметри мінливості загальної антиоксидантної активності насіння 

сої, (конкурсне сортовипробування, 2015–2018 рр.) 

Показ-

ник 

Загальна антиоксидантна активність насіння 

% 
еквівалент хлорогенової кислоти, 

мг/г насіння 

2015 2016 2017 2018 середнє 2015 2016 2017 2018 середнє 

Мінімум 48,6 44,1 39,3 40,8 47,5 1,62 1,43 1,29 1,36 1,56 

Максимум  67,0 60,3 58,0 68,4 61,5 2,21 2,00 1,87 2,28 2,04 

Середнє 56,3 52,8 49,0 57,0 53,8 1,88 1,77 1,58 1,90 1,78 

НІР0,05 – – – – 6,8 – – – – 0,29 

 

Вивчення впливу основних гідротермічних чинників довкілля на рівень 

загальної антиоксидантної активності насіння виявив особливості їх 

взаємозв‟язків із даною ознакою.  

Таблиця 4.23  

Коефіцієнти кореляції між загальною антиоксидантною активністю 

насіння сої та гідротермічними показниками періоду вегетації (квітень-

вересень), (конкурсне сортовипробування, середнє за 2015–2018 рр.) 

Показники 

Загальна 

антиоксидантна 

активність, % 

Сума опадів, 

мм 

Відносна 

вологість 

повітря, % 

Температура 

повітря, ⁰С 

Сума опадів, 

мм 
-0,038 – – – 

Відносна 

вологість 

повітря, % 

-0,063 0,945 – – 

Температура 

повітря, ⁰С 
0,754 -0,656 -0,577 – 

Сума 

ефективних 

температур, ⁰С 

0,705 -0,679 -0,569 0,995 
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Так, найбільш тісний уплив на антиоксидантну активність насіння 

мали термічні фактори: середня температура повітря (r = 0,754) та сума 

ефективних температур (r = 0,705). 

Фактори зволоження – сума опадів та відносна вологість повітря не 

мали істотного впливу на рівень загальної антиоксидантної активності 

(коефіцієнти кореляції дорівнювали r = -0,038 та r = -0,063 відповідно). Отже, 

провідними чинниками, що впливають на формування насіння із високою 

антиоксидантною активністю є середня температура повітря (r = 0,754) та 

сума ефективних температур (r = 0,705). 

Результати досліджень загальної антиоксидантної активності насіння у 

14 сучасних сортів сої показали значну диференціацію генотипів за 

цією ознакою (табл. 4.24).  

Таблиця 4.24 

Загальна антиоксидантна активність насіння сортів сої (конкурсне 

сортовипробування, середнє за 2015–2018 рр.) 

Сорт 

Загальна антиоксидантна активність насіння 

% 
еквівалент хлорогенової 

кислоти, мг/г насіння 

1 2 3 

Райдуга 52,4 1,74 

Мелодія 50,6 1,68 

Перлина 53,8 1,79 

Вікторина 61,5 2,04 

Писанка 54,1 1,79 

Кобза 56,7 1,88 

Байка 54,1 1,79 

Різдвяна 50,6 1,68 

Спритна 52,0 1,73 

Естафета 48,3 1,59 
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Продовження табл. 4.24 

1 2 3 

Подяка 56,2 1,87 

Мальвіна 55,2 1,83 

Красуня 47,5 1,56 

Слобода 59,7 1,98 

середнє 53,8 1,78 

НІР0,05 5,8 0,18 

 

Середній за 2015–2018 рр. рівень загальної антиоксидантної активності 

насіння коливався від 47,5 % (або 1,50 мг хлорогенової кислоти на 1 г 

насіння) у сорту Красуня до 61,5 % (або 1,94 мг хлорогенової кислоти на 1 г 

насіння) у сорту Вікторина при середньому по вибірці рівні прояву ознаки 

53,8 % (або 1,70 мг хлорогенової кислоти на 1 г насіння).  

Значні відмінності у матеріалі експериментальної вибірки свідчать про 

широких розмах мінливості за даною ознакою і вказують на можливості 

пошуку зразків сої з високою антиоксидантною активністю насіння.  

До сортів з істотно вищим за середній по вибірці рівень загальної 

антиоксидантної активності відносяться Вікторина (61,5 % або 1,94 мг 

хлорогенової кислоти на 1 г насіння) та Слобода (59,7 % або 1,89 мг 

хлорогенової кислоти на 1 г насіння). Істотно нижчий за середній по вибірці 

рівень загальної антиоксидантної активності мав сорт Красуня (47,5 % або 

1,50 мг хлорогенової кислоти на 1 г насіння).  

 

4.7 Джерела високої якості насіння для селекції 

 

Джерела високої врожайності та високого вмісту білка в насінні. 

У результаті моніторингу 37 зразків конкурсного сортовипробування у 2011–

2013 рр. за показниками врожайності та вмісту білка і олії в насінні виділено 
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зразки КСВ 68-13 (добір з Романтики) і КСВ 95-13 (Романтика опромінення 

80 Гр), які за врожайністю та якістю насіння перевищили сорт-стандарт 

Діона (табл. 4.25).  

 

Таблиця 4.25 

Характеристика селекційних зразків сої за показниками врожайності та 

вмісту білка і олії в насінні, (конкурсне сортовипробування, середнє за 

2011–2013 рр.) 

Сорт, зразок 
Урожай-

ність, т/га 

Уміст в насінні, % 

білка олії 

Діона (стандарт) 0,83 37,8 19,5 

68-13 (добір з Романтики) 1,27 41,2 19,9 

95-13 (Романтика опромінення 80 Гр) 1,25 42,0 19,7 

НІР0,05 0,26 3,23 1,48 

 

Зразок 68-13 (добір з Романтики) істотно перевищила стандарт за 

врожайністю на 0,44 т/га (або на 53,0 % у відносному вираженні), за вмістом 

білка істотно на 3,4 % (або на 9,0 %), за вмістом олії – неістотно на 0,4 % (або 

на 2,1 %). Перевищення над стандартом зразка КСВ 95-13 (Романтика 

опромінення 80 Гр) були наступні: істотне за врожайністю на 0,42 т/га (або 

на 50,6 % у відносному вираженні), істотне за вмістом білка – на 4,2 % (або 

на 11,1 %), неістотне за вмістом олії – на 0,2 % (або на 10,2 %). Дані лінії 

можна рекомендувати до залучення у процес гібридизації при селекції сої на 

високу врожайність і високий уміст білка в насінні. 

У результаті досліджень 50 зразків конкурсного сортовипробування у 

2011–2017 рр. виділено генотипи із високим умістом в насінні білка, олії та їх 

сумарної кількості. Так, виділено 6 селекційних зразків які за середнім умістом 

білка в насінні перевищили сорти-стандарти.  

До високобілкових відносяться сорти та зразки конкурсного 

сортовипробування, які достовірно перевищили за вмістом білка в насінні 
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сорти-стандарти: Подяка (36,59 %), Мальвіна (36,49 %), КСВ 18-17 

(Харківська 35 / Fiskeby) (36,29 %), КСВ 19-17 (Харківська 35 / Fiskeby) 

(36,26 %), Спритна (36,01 %), Криниця (35,76 %) (табл. 4.26). 

 

Таблиця 4.26 

Високобілкові сорти та селекційні номери сої, (конкурсне 

сортовипробування, середнє за 2011–2017 рр.) 

Сорт, зразок 
Урожай-

ність, т/га 

Уміст в насінні, % 

білок 

олія 

сума 

білка і 

олії 
міні-

мум 

серед-

нє 

макси-

мум 

Аннушка (стандарт) 1,20 27,3 33,2 35,9 16,6 49,8 

Діона (стандарт) 1,24 27,6 33,5 35,6 16,4 49,9 

Подяка 1,20 32,7 36,6 41,4 16,9 53,5 

Мальвіна 1,42 32,8 36,5 40,0 17,3 53,8 

КСВ 18-17 (Харківська 

35 / Fiskeby) 
1,37 33,0 36,3 38,8 18,0 54,3 

КСВ 19-17 (Харківська 

35 / Fiskeby) 
1,35 32,3 36,3 40,4 17,9 54,2 

Спритна 1,41 32,3 36,0 39,6 18,5 54,5 

Криниця 1,39 29,8 35,8 38,2 17,9 53,7 

НІР0,05 – – 2,17 – – – 

 

Виділені генотипи здатні накопичувати у сприятливі для формування 

білка роки значно більшу його кількість, про що свідчать максимально 

досягнуті рівні: у сорту Подяка – 41,4 %, у сорту Мальвіна – 40,0 %, 

селекційного номеру КСВ 19-17 (Харківська 35 / Fiskeby) – 40,4 %, сорту 

Спритна – 39,6 %, селекційного номеру КСВ 18-17 (Харківська 35 / Fiskeby) – 

38,8 %, сорту Криниця – 38,2 %.  
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У таблиці 4.27 наведено характеристику сортів та селекційних зразків 

із умістом олії в насінні вище ніж у сортів – національних стандартів.  

 

Таблиця 4.27 

Високоолійні сорти та селекційні номери сої, конкурсне, (конкурсне 

сортовипробування, середнє за 2011–2017 рр.) 

Сорт, зразок 
Урожай-

ність, т/га 

Уміст в насінні, % 

білок 

олія сума 

білка 

і олії 
міні-

мум 

серед-

нє 

макси-

мум 

1 2 3 4 5 6 7 

Аннушка (стандарт) 1,20 33,2 15,0 16,6 17,8 49,8 

Діона (стандарт) 1,24 33,5 15,4 16,4 18,0 49,9 

КСВ 26-17 (Витязь 50 / 

Харківська скоростигла) 
1,40 34,7 16,7 18,6 19,8 53,3 

КСВ 23-17 (3836 / 76-130 

добір) 
1,34 34,0 17,2 18,6 20,2 52,6 

КСВ 31-17 (Харківська 54 / 

Вікторія) 
1,39 34,3 16,8 18,5 19,8 52,8 

Спритна 1,41 36,0 16,8 18,5 19,7 54,5 

КСВ 59-17 (добір з лінії 

№ 31) 
1,44 34,1 17,2 18,4 19,6 52,5 

КСВ 57-17 (добір із 

Харківської 70) 
1,42 33,9 17,3 18,4 19,7 52,3 

КСВ 37-17 (Успіх / 

Мрія) 
1,41 34,8 17,3 18,4 20,0 53,2 

КСВ 56-17 (добір із 

Харківської 70) 
1,49 33,9 17,3 18,3 19,0 52,2 
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Продовження табл. 4.27 

1 2 3 4 5 6 7 

КСВ 50-17 (добір із 

Pastеtеr Schwаrus) 
1,32 34,8 17,0 18,3 19,8 53,1 

КСВ 46-17 

(Вузьколиста / мутант 

82-205) 

1,34 34,0 16,8 18,3 19,8 52,3 

НІР0,05 – – – 1,87 – – 

 

Високий уміст олії в насінні мали: селекційні номери КСВ 26-17 

(Витязь 50 / Харківська скоростигла) (18,6 %), КСВ 23-17 (3836 / 76-130) 

(18,6 %), КСВ 31-17 (Харківська 54 / Вікторія) (18,5 %), сорт Спритна 

(18,5 %), селекційні номери КСВ 59-17 (добір з лінії № 31) (18,4 %), КСВ 57-

17 (добір із Харківської 70) (18,4 %), КСВ 37-17 (Успіх / Мрія) (18,4 %), КСВ 

56-17 (добір із Харківської 70) (18,4 %), КСВ 50-17 (добір з Pastеtеr Schwаrus) 

(18,3 %), КСВ 46-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) (18,3 %). Максимальні 

рівні олійності насіння у виділених генотипів сягали 19,6–20,2 %. 

За сумарним умістом в насінні білка і олії всі досліджувані зразки 

конкурсного сортовипробування перевищили сорти стандарти 

Аннушка і Діона. 

Джерела підвищеного вмісту окремих жирних кислот. За підвищеним 

умістом пальмітинової кислоти виділились сорти Ювілейна (12,10 %), 

Спринт (11,98 %), Витязь 50 (11,87 %), Харківська зернокормова 

(11,66 %) (див. табл. 4.7).  

Підвищений уміст стеаринової кислоти мали сорти Аврора (5,17 %), 

Соєр 34-91 (5,17 %), Витязь 50 (5,07 %) та Ультра (5,05 %) (див. табл. 4.8).  

Підвищеним умістом олеїнової кислоти вирізнились сорти Знахідка 

(27,11 %), Устя (26,92 %), Золотиста (26,07 %) та Ультра 

(25,98 %) (див. табл. 4.9).  
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Найбільш високий уміст гліцеридів ліноленової кислоти зареєстровано 

у сортів Мрія (8,73 %) та Горизонт (8,51 %), а самий низький – у сортів 

Витязь 50 (6,60 %) та Ясельда (6,80 %) (див. табл. 4.11).  

Джерела високого вмісту окремих форм токоферолів. Виділено сорти 

з високим умістом окремих форм токоферолів. Високим умістом α- токола 

відзначалися зразки Мальвіна (27,1 %), УИР-021752 (18,4 %), Bravalla 

(18,3 %), Navico(18,0 %), Fiskebi-840-5-3 (16,1 %), 140-08 (17,7 %), Рось 

(17,4 %), 123-08 (17,4 %), Романтика (17,1 %), Мрія (16,4 %) (див. табл. 4.23). 

Високий уміст β- токола зареєстрований у зразків Мальвіна (4,5 %) та 

Романтика (4,1 %), Fiskebi-ІІІ (2,6 %), Navico(2,6 %), УИР-021752 

(2,4 %) (див. табл. 4.21). 

Високий рівень умісту γ- токола був властивий зразкам IR-2259 

(73,2 %), Aldana (71,2 %), Скеля (69,7 %), EBS-709 (68,3 %), Горизонт 

(68,2 %), IR-2258 (68,0 %), 123-08 (67,8 %), СН-54-11 (67,8 %), Фея (67,6 %), 

140-08 (67,5 %) (див. табл. 4.21).  

Високий уміст δ- токола виявили зразки Fiskebi-840-5-3 (26,4 %), F-

35R-W (24,6 %), IR-2258 (24,1 %), Східна (23,5 %), INRA-654-12-12 (23,3 %), 

Ракиця (22,8 %), Halton (22,2 %), Верас (20,8 %) (див. табл. 4.21). 

Джерела високої антиоксидантної активності насіння. Виділено 

сорти сої з високим рівнем антиоксидантної активності насіння: Вікторина 

(61,5 % або 1,94 мг хлорогенової кислоти на 1 г насіння) та Слобода (59,7 % 

або 1,89 мг хлорогенової кислоти на 1 г насіння) (див. табл. 4.24). 

 

Висновки до розділу 4.  

1. Визначено, що створені селекційні лінії сої вирізняються високим 

рівнем урожайності насіння. При селекції сої на поєднання врожайності і 

високого вмісту білка рекомендується використовувати лінії 68-13 і 95-13 із 

урожайністю 1,27 т/га та 1,25 т/га відповідно та вмістом білка в насінні 

42,0 % і 41,2 % відповідно. 
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2. Виявлено значну варіабельності врожайності селекційного матеріалу 

сої за 2011–2017 рр. залежно від погодних умов періоду вегетації від 0,84 т/га 

до 2,56 т/га, при середньому рівні 1,40 т/га. При цьому мінімальний та 

максимальний рівні врожайності істотно відрізнялися від середнього (на 

0,56 т/га та 1,16 т/га відповідно).  

3. Установлено, що в умовах східної частини Лісостепу України 

середній за 2011–2017 рр. рівень умісту білка в насінні селекційного 

матеріалу сої сягав 34,84 %, умісту олії – 18,06 %, при їх сумарному вмісті 

52,90 %. На долю інших компонентів припадало 47,10 %. Уміст білка значно 

коливався за роками дослідження від 29,93 % до 38,20 % і істотно різнився 

від середнього значення – 34,84 %. Меншою мінливістю характеризувався 

вміст олії в насінні, який змінювався від 16,83 % до 19,18 % при середньому 

вмісті 18,06 %. При цьому максимальний та мінімальний рівні прояву ознаки 

істотно не відрізнялись від середнього. Сумарний уміст білка і олії у насінні 

сої у середньому по вибірці був на рівні 52,90 % і істотно коливався від 

46,76 % до 57,38 %. 

4. Збір білка істотно варіював у значних межах від 0,251 т/га до 

0,874 т/га при середньому значенні 0,488 т/га. За збором олії спостерігалось 

істотне збільшення цього показника із 0,141 т/га до 0,450 т/га при середньому 

рівні ознаки 0,253 т/га. Сумарний збір білка і олії істотно варіював із 

0,393 т/га до 1,324 т/га при середньому зборі 0,741 т/га. 

5. Урожайність, уміст в насінні білка, олії та їх суми детермінувались 

гідротермічними умовами року. Динаміка за роками вмісту в насінні білка та 

сумарного вмісту білка і олії співпадає і має відмінності від динаміки вмісту в 

насінні олії. Це пояснюється наявністю сильної кореляції між умістом в 

насінні білка та сумарним умістом білка і олії (r = 0,948). Максимальний уміст 

білка за роками досліджень (38,2 %) спостерігався у 2014 р., а мінімальний 

(29,93 %) – у 2013 р. Сумарний уміст білка і олії сягав максимального 

значення (57,4 %) у 2014 р. і мав мінімальний рівень (46,8 %) у 2013 р. 
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6. Зразки ранньостиглої групи виявили достовірно більш високу 

здатність до утворення білка та олії в насінні, ніж зразки середньоранньої та 

середньостиглої груп, при майже однакових господарсько-біологічних 

показниках у зразків обох груп стиглості. При однакових рівнях урожайності, 

вмісту в насінні білка, олії та їх суми, накопичення основних біохімічних 

компонентів насіння у зразків ранньостиглої групи відбувалося більш 

інтенсивно. Зразки ранньостиглої групи синтезували у середньому 

5,088 кг/добу білка, проти 4,550 кг/добу у зразків середньоранньої та 

середньостиглої груп, тобто на 0,538 кг/добу більше. Інтенсивність 

утворення олії була на рівні 2,636 кг/добу у зразків ранньостиглої групи та 

2,363 кг/добу – у зразків середньоранньої та середньостиглої групи, або на 

0,273 кг/добу більше. Інтенсивність накопичення в насінні сукупної кількості 

білка і олії була на рівні 7,724 кг/добу у ранньостиглої групі та 

6,913 кг/добу – в середньоранньої та середньостиглої групи, що на 

0,811 кг/добу більше. Інтенсивність утворення білка та сумарної кількості 

білка і олії за роками досліджень мали однакову динаміку, що пояснюється 

дуже сильною кореляцією між умістом білка та сумарним умістом білка і олії 

(r = 0,948). 

7. Установлено, що домінуючими компонентами жирнокислотного 

складу соєвої олії є лінолева (51,69 %) та олеїнова (24,26 %) жирні кислоти 

загальний уміст яких (75,95 %) обумовлює хіміко-фізичні, харчові та 

технологічні властивості соєвої олії. Уміст пальмітинової кислоти становив 

11,15 %, ліноленової – 7,71 %, стеаринової – 4,70 %, інших компонентів – 

0,49 %. Визначено сортові відмінності мінливості жирнокислотного складу 

олії у різних погодних умовах вирощування. Доведено, що норми реакції 

сортів сої за вмістом окремих жирних кислот на різні погодні умови 

незалежні від генетично зумовленого жирнокислотного складу олії. 

Ідентифіковано сорти сої із стабільно високим або стабільно низьким за 

роками вмістом насичених, олеїнової та ненасичених кислот.  
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8. Визначено динаміку формування жирнокислотного складу олії у 

процесі достигання насіння різних сортів сої. Установлено, що домінуючою 

складовою жирнокислотного складу олії з початку (10 діб після цвітіння) і до 

кінця формування насіння (50 діб після цвітіння) була лінолева кислота. 

Уміст олеїнової та ліноленової кислоти на 10-ту добу після цвітіння був 

майже однаковим – 19,6 % та 18,8 %, відповідно. Пальмітинової кислоти 

містилось 14,7 %, а стеаринової – 5,1 %. Тенденцію до зростання питомої 

частки у сумі жирних кислот в процесі достигання насіння виявила лише 

лінолева кислота, вміст якої зростав із 40,85 % на 10-ту добу до 49,65 % на 

50-ту добу після цвітіння, або на 8,80 %. Уміст олеїнової кислоти зростав з 

10-тої до 30-тої доби після цвітіння (18,82-29,53 %), а потів знижувався до 

25,72 % на 50-ту добу. У період з 10-тої до 30-тої доби після цвітіння 

спостерігалось суттєве зниження вмісту пальмітинової кислоти із 14,7 % до 

10,7 %, тоді як в період між 30-тою та 50-тою добою після цвітіння рівні цієї 

ознаки практично не змінились (10,7–10,9 %). Уміст ліноленової кислоти 

значно знижувався із 10-тої до 30-тої доби з 18,8 % до 8,0 %, а потім 

стабілізувався на рівні 7,7–7,9 %. Кількість стеаринової кислоти була майже 

незмінною. Незначне зростання цього компонента із 5,1 % до 6,1 % 

відбувалось з 10-тої до 30-тої доби після цвітіння і знову знижувалось до 

початкового рівня – 5,1 %. Установлено сортові особливості по накопиченню 

пальмітату, які спостерігались на всіх етапах развитку насіння. 

9. Установлено наявність внутрішньосортового різноманіття сої за 

жирнокислотним складом олії у різних селекційних родин: за вмістом 

пальмітату – 0,8–3,6 %, за вмістом стеарату –0,9–1,5 %, за вмістом олеату – 

2,7–3,0 %, за вмістом лінолеату – 2,5–4,8 %, за вмістом ліноленату – 1,0–

2,0 %. Це вказує на можливість внутрішньосортового добору на підвищення 

або зниження вмісту гліцеридів окремих жирних кислот для створення сортів 

зі зміненим жирнокислотним складом олії. 
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10. Визначено, що у комплексі токоферолів насіння сої кількісно 

переважають ізомери з найбільшою антиоксидантною активністю – γ- і δ- 

токофероли. Середній уміст γ- токола складав 65,0 % від суми токоферолів, 

уміст δ- токола – 19,5 %, середній уміст α- токола – 13,6 %, β- токола – 1,8 %. 

Установлено, що характер реакцій сортів сої на погодні умови вирощування 

не залежить від генетично обумовленого рівня вмісту токоферолів і саме 

сорти з високим і стабільним за роками вмістом різних форм токоферолів є 

найбільш цінним вихідним матеріалом для селекції. Однак, сорти з високим 

генетично обумовленим рівнем умісту токоферолів, як правило, не 

відзначаються його стабільністю за роками і, навпаки, сорти із вузькою 

нормою реакції генотипа на умови вирощування не забезпечують високого 

рівня вмісту токоферолів Виділено зразки та сорти з високим і стабільним за 

роками вмістом різних форм токоферолів: Мальвіна (27,1 % α- токола та 

4,5 % β- токола), Fiskebi-840-5-3 (26,4 % δ- токола), INRA-654-12-12 (69,9 % 

γ- токола), Aldana (71,2 % γ- токола), IR-2258 (68,0 % γ- токола), IR-2259 

(73,2 % γ- токола). 

11. Виявлено, що рівень загальної антиоксидантної активності насіння 

коливався від 47,5 % (або 1,50 мг хлорогенової кислоти на 1 г насіння) у сорту 

Красуня до 61,5 % (або 1,94 мг хлорогенової кислоти на 1 г насіння) у сорту 

Вікторина при середньому по вибірці рівні прояву ознаки 53,8 % (або 1,70 мг 

хлорогенової кислоти на 1 г насіння). Значні відмінності свідчать про широкий 

розмах мінливості за даною ознакою і вказують на можливість виявлення 

зразків сої з високою антиоксидантною активністю насіння. Найбільш тісний 

уплив на антиоксидантну активність насіння мали термічні фактори: середня 

температура повітря (r = 0,754) та сума ефективних температур (r = 0,705). 

Фактори зволоження – сума опадів та відносна вологість повітря не мали 

істотного впливу на рівень загальної антиоксидантної активності (коефіцієнти 

кореляції дорівнювали r = -0,038 та r = -0,063 відповідно). 

12. Виділено джерела високої вмісту в насінні білка та олії, джерела 

підвищеного вмісту окремих жирних кислот, джерела високого вмісту 
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окремих форм токоферолів, джерела високої загальної антиоксидантної 

активності насіння.  

Результати досліджень, наведені у даному розділі, опубліковані у 

наукових працях [179, 369, 370, 372–374, 380–382, 405, 462, 494]. 
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РОЗДІЛ 5 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО СТВОРЕННЯ 

ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА ОЗНАКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА 

СТІЙКОСТІ ДО НЕСПРИЯТЛИВИХ БІО- ТА АБІОТИЧНИХ 

ЧИННИКІВ ДОВКІЛЛЯ 

 

Проблема збереження біорізноманіття рослинних ресурсів і 

раціональне його використання є одним з найголовніших пріоритетів кожної 

держави. М.І. Вавилов зазначав, що мобілізація світових сортових ресурсів, 

широке використання вихідних сортових багатств усієї земної кулі для 

практичної селекції є першочерговим завданням [68, 459]. Особлива увага 

приділяється вивченню місцевих сортів, інорайонного та іноземного 

матеріалу, пошуку нових форм рослин з цінними господарськими ознаками, 

створенню генетичних колекцій, вивченню зразків за морфологічними і 

кількісними ознаками [5, 425, 488]. Основою для створення нових сортів 

рослин є їх генотипова мінливість, тому актуальним є розширення генетичної 

основи новостворюваних сортів [222]. 

Успіх селекції великою мірою визначається наявністю базового та 

експериментального вихідного матеріалу, застосуванням різних методів та 

техніки роботи [23, 108, 125, 189, 231]. За всю історію сої як культурної 

рослини створено потужний генофонд – 270 тис. генотипів, який є одним із 

найбільших серед сільськогосподарських культур і підтримується в 91 

країні [24]. Велика колекція сої США включає зразки більшість з яких 

походить із Китаю, Японії, Кореї та колишнього СРСР [516]. Колекція сої в 

ІР НААН налічує понад 2000 зразків [190] і постійно поповнюється новими 

генотипами різного походження. 

Дослідженню адаптивності рослин сої до біо- та абіотичних чинників 

довкілля присвячено цілий ряд робіт [109, 254, 431, 433, 507].  

Селекція сортів сої безпосередньо в кліматичних умовах регіону їх 

потенційного вирощування підвищує вірогідність добору генотипів із 
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підвищеною стійкістю до регіональних стресорів. Тому навіть при рівному з 

інтродукованими сортами потенціалі продуктивності сорти сої місцевої 

селекції, як правило, мають переваги за врожайністю за рахунок підвищеної 

адаптивності до властивих для регіону несприятливих кліматичних та 

погодних умов [146, 147, 240]. Створення великого асортименту українських 

сортів надасть можливість уникнути епіфітотій на посівах сої, що не 

виключено за умов поширення макросортів або сортів-монополістів. Маючи 

високопродуктивні сорти сої української селекції, немає необхідності 

завозити невідомі іноземні сорти, що створювалися для зовсім інших 

природно-кліматичних умов, які в умовах України уражуються хворобами, 

сильно реагують на посушливі і гостропосушливі умови значним зниженням 

урожаю [26]. Визначення фенотипового різноманіття зразків генофонду сої 

за біологічною врожайністю показало, що найбільша кількість генотипів з 

високим рівнем біологічної врожайності походить з України та Росії [187].  

Однією з причин складності селекції на поєднання продуктивності та 

стійкості сортів і гібридів до екологічних стресів є негативна кореляція між 

цими показниками [14, 137], внаслідок чого однобічна селекція на високу 

врожайність з випробуваннями генотипів тільки у комфортних умовах 

нерідко призводить до зниження стійкості до несприятливих умов [137], а 

добори на толерантність до стресу зазвичай призводять до зменшення 

врожайності у нестресових умовах [550, 593]. Урожай лімітується у жорстких 

екологічних умовах стійкістю до несприятливих факторів середовища, а у 

близьких до оптимальних – конкурентоздатністю рослин [196]. 

Вивчення поєднання в одному сорті багатьох корисних ознак і 

біологічних властивостей показало високу ефективність використання 

донорів ознак у практичній селекції. Генетичний ефект цілеспрямованих 

доборів залежить від характеру успадкування та його інтенсивності [460]. 

В ІР НААН методом системного аналізу в процесі вивчення колекційного 

матеріалу сої з урахуванням генетичної організації формоутворення 

вегетативної та репродуктивної сфер проведено визначення селекційної 
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цінності вихідного матеріалу і його розподіл на відповідні класи. Тут 

сформовано робочу колекцію для створення середньоранніх 

високопродуктивних сортів сої [191].  

Для створення сортів сої, які здатні задовільнити вимоги сучасного 

сільськогосподарського виробництва, перш за все необхідно мати вихідний 

матеріал з відповідними властивостями. На основі вихідного матеріалу нові 

сорти мають бути створені у стислі строки, тому що виробництво потребує 

швидшої сортозаміни, стійких до біо- та абіотичних чинників, з різними 

якісними параметрами та вимогами до технології вирощування сортів. 

 

5.1 Створення вихідного матеріалу сої за стійкістю до збудників фузаріозу 

 

Однією із причин низької врожайності сої є ураження рослин 

численними хворобами, які суттєво знижують насіннєву продуктивність 

рослин і якість урожаю. Недобір урожаю сої від хвороб може сягати 20–40 %, 

а в роки епіфітотій – до 50–60 % [35, 252, 481].  

Глобальні кліматичні зміни, розвиток міжнародного співробітництва та 

збільшення обсягів імпорту насіння сої зумовлює проникнення на територію 

України нових патогенів [85]. Просунення сої в нові еколого-кліматичні 

зони, розширення площ вирощування і концентрація виробництва спричиняє 

насичення ґрунту шкідливими для сої патогенами [67, 436].  

Склад патогенного комплексу сої включає гриби, бактерії, віруси, 

шкодочинність яких залежить від умов довкілля, біології паразита і 

генетичних особливостей сортів. Вони проявляються на всіх етапах 

онтогенезу рослин і призводять до сильного зрідження посівів. Культура 

досить часто уражується одразу декількома хворобами, що знижує 

врожайність насіння на 15–30 %, уміст білка – на 4–5 %, уміст олії – на 3–7 % 

[17, 73, 76, 77, 157, 245, 338]. До того ж патогенні гриби здатні синтезувати 

токсини, що призводять до зниження харчових та кормових властивостей 

продукції, а також можуть викликати отруєння людини та тварин [315, 407].  
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За шкідливістю фузаріоз посідає одне з перших місць серед хвороб 

сільськогосподарських культур [77]. Викликають хворобу гриби роду 

Fusarium spp. Проявляється хвороба у вигляді кореневих гнилей сходів і 

дорослих рослин, загнивання плодів і насіння, трахеомікозів судинної 

системи рослин в період цвітіння і формування плодів. Уражене насіння стає 

зморшкуватим і нездатним до нормального проростання. Джерелом інфекції 

фузаріозу є ґрунт та уражені рослинні рештки [53, 105, 110, 309, 315, 316]. В 

Україні до однієї з найбільш шкодочинних хвороб сої грибкової етіології 

відноситься фузаріоз, розвитку якого сприяють умови зрошення [506].  

Більшість видів фузаріїв сапротрофи, здатні змінювати свій спосіб 

життя на паразитичний [53, 54, 352]. При беззмінній культурі існує визначена 

тенденція паразитичних штамів фузаріїв до спеціалізації, яка змінює 

співвідношення у популяції патогенів у бік високовірулентних форм [185].  

Частково негативний ефект від фузаріозу сої можна нейтралізувати 

протруєнням насіння фунгіцидами, підвищенням норми висіву насіння, 

збільшенням галуження рослин [164, 273, 337, 430], застосуванням 

передпосівної мікрохвильової обробки насіння [503], оптимізацією строків 

сівби [35]. Однак ефективних заходів захисту дорослих рослин сої від 

трахеомікозного в‟янення немає [139, 194].  

Cтійкість культурних рослин до дії біотичних факторів у поєднанні з 

високою потенційною продуктивністю є основною умовою забезпечення 

високої і сталої врожайності сільськогосподарських культур [312, 313].  

Найнадійнішим, економічно вигідним і найбільш перспективним 

заходом боротьби з хворобами є створення і впровадження у виробництво 

стійких до них сортів [122, 171, 463]. Одним із шляхів створення сортів з 

тривалою стійкістю є використання в селекції джерел із генетичною 

стійкістю до збудників хвороб та шкідників. Стійкість до патогенів має 

складну організацію, тому для ефективної селекції сортів, що поєднують 

імунітет до захворювань із комплексом господарсько цінних ознак потрібно 

приділяти увагу підбору батьківських компонентів [313, 314, 473], тобто 
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виявлення імунних форм здатних давати продуктивні гібриди з урожайними, 

але сприйнятливими до хвороб сортами. Головне завдання селекційної 

програми полягає у пошуку рекомбіногенезу адаптивності та стійкості з 

метою створення високопродуктивних, посухостійких, адаптованих до 

місцевих умов вирощування сортів, з насінням високої якості [313]. Головні 

методи – пошук стійких до захворювань рослин серед культурних форм та 

серед їх диких співродичів з наступною їх гібридизацією із 

високоврожайними сортами [247]. Ефективність селекції визначається 

наявністю та використанням вихідного матеріалу різного географічного 

походження для об‟єднання в одному генотипі еколого-географічного 

різноманіття [262, 513, 514].  

У зв‟язку зі змінами в популяціях патогенів необхідний постійний 

пошук нових джерел стійкості до захворювань, тому важлива роль у 

створенні сучасних сортів повинна належати генетичним ресурсам [263]. 

Виявлення стійких до хвороб сортів сої носить зональний характер, тому що 

кожній зоні притаманний різний видовий склад і різна інтенсивність 

розвитку хвороби, яка значною мірою залежить від походження, групи 

стиглості сортів та умов довкілля [161]. 

В адаптивній системі селекції належна увага приділяється 

горизонтальній (польовій) стійкості, особливо до факультативних патогенів, 

тому що горизонтальна стійкість має генетичний і функціональний зв‟язок із 

загальною адаптивністю рослин. Тому селекція, спрямована на підвищення 

загальної і специфічної адаптивності буде сприяти підвищенню 

горизонтальної стійкості сортів до захворювань [313, 314]. Однак, польова 

стійкість рослин пов‟язана з типом росту, строками достигання і часто 

призводить до однобічного добору пізньо- чи ранньостиглих генотипів, тому 

що ураження рослин відбувається у різні фази онтогенезу [489]. Також, через 

труднощі у подоланні зчеплення генів [133], поєднання корисних ознак з 

небажаними в природі є досить звичайним явищем.  
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При використанні тих чи інших сортів у селекції необхідною є 

попередня перевірка в місцевих умовах за ступенем стійкості до певної 

хвороби [313, 314].  

Достатньо повно та швидко охарактеризувати стійкість генотипів до 

патогенів складно, тому що епіфітотії хвороб бувають не щорічно. Штучний 

інфекційний фон дозволяє в екстремальних для рослин умовах виявити 

джерела з високою стійкістю [86, 87, 497, 500]. Розроблено метод оцінки і 

добору стійких форм, який включає попередню оцінку ураженості хворобами 

в умовах природного зараження, основну оцінку стійкості в умовах штучного 

зараження високовірулентними штамами збудників та контрольне 

випробування на якому вивчається збереження ознак стійкості при 

репродукуванні виділених форм [239, 339]. 

Прикладами успішної селекції на стійкість до хвороб є сорти сої 

Берегиня, Ельдорадо, Донька, Фарватер, Ятрань і Мельпомена, які 

характеризуються високою польовою стійкістю до фузаріозу [85, 157].  

Формування робочої колекції за індивідуальною стійкістю до 

фузаріозу. З метою розширення генетичного різноманіття вихідного та 

селекційного матеріалу сої за участі автора у 2008–2012 рр. було проведено 

вивчення стійкості зразків сої до фузаріозу на інфекційному фоні лабораторії 

імунітету рослин до хвороб та шкідників, який створювали шляхом внесення 

у ґрунт попередньо розмножених на насінні вівса грибів роду Fusarium 

spp. L. з розрахунку 150 г/м
2
. У результаті диференціації зразків сої за 

стійкістю до фузаріозу виділено стійкі до збудників хвороби генотипи і 

сформовано робочу колекцію за індивідуальною стійкістю до фузаріозу у 

кількості 51 зразка, які походять з 11 країн світу (свідоцтво про реєстрацію 

колекції генофонду рослин України № 151 від 12.11.2013 р.) 

(додаток Б.1) [375, 379, 392–394, 448].  

Розподіл зразків колекції сої по країнах походження показав, що 

найбільша їх кількість (23 зразки) представлена зразками української 

селекції. З Росії походять 7 зразків, із США – 6, із Канади – 4, із Сербії та 



227 

 

Чорногорії і Франції – по 3 зразки, з Австрії, Аргентини, Голландії, Італії та 

Чехії – по одному [375, 379]. 

Зразки колекції виявили широкий поліморфізм за господарськими та 

морфо-біологічними ознаками (крім стійкості до фузаріозу). У зразків 

робочої колекції інтенсивність ураження фузаріозом на інфекційному фоні 

була у межах від 9,1 % (у сорту Святогор) до 25,0 % (у зразків Gaterlebener 

stamm, Лидия, Сяйво, Скеля, Шарм, Сузір'я, Лара), що дозволяє віднести їх 

до високостійких і стійких (стійкість 7–8 балів) (табл. 5.1). 

За тривалістю періоду вегетації матеріал колекції розподілено на п‟ять 

груп: ранньостигла – 14 зразків; середньорання – 7 зразків; середньостигла – 

8 зразків; середньопізня – 14 зразків; пізньостигла група – 8 зразків. 

Тривалість періоду вегетації зразків колекції була у межах від 93 діб (сорт 

Свапа) до 147 діб (зразок UD0201934). Найбільша кількість зразків (по 

14 шт.) відносилися до ранньостиглої та середньопізньої груп.  

 

Таблиця 5.1  

Рівень та мінливість господарських та морфо-біологічних ознак у 

зразків робочої колекції сої за індивідуальною стійкістю до фузаріозу 

Ознака 
Рівень прояву ознаки 

середній мінімум максимум 

1 2 3 4 

Ранньостигла група (14 зразків) 

Інтенсивність ураження 

фузаріозом, % 
21,4 15,0 25,0 

Тривалість періоду 

вегетації, діб 
102 93 110 

Висота рослин, см 68,6 55 85 

Маса 1000 насінин, г 144,6 114,0 189,0 

Урожайність, г/м
2
 325,1 140,0 428,0 
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Продовження табл. 5.1 

1 2 3 4 

Середньорання група (7 зразків) 

Інтенсивність ураження 

фузаріозом, % 
20,8 10,0 25,0 

Тривалість періоду 

вегетації, діб 
115 111 119 

Висота рослин, см 80 56 94 

Маса 1000 насінин, г 147,6 122,0 174,0 

Урожайність, г/м
2
 309,1 134,0 385,0 

Середньостигла група (8 зразків) 

Інтенсивність ураження 

фузаріозом, % 
21,0 18,0 25,0 

Тривалість періоду 

вегетації, діб 
125 121 130 

Висота рослин, см 86 72 102 

Маса 1000 насінин, г 146,8 110,0 189,0 

Урожайність, г/м
2
 379,9 277,0 513,0 

Середньопізня група (14 зразків) 

Інтенсивність ураження 

фузаріозом, % 
20,2 10,0 25,0 

Тривалість періоду 

вегетації, діб 
136 131 140 

Висота рослин, см 85 58 124 

Маса 1000 насінин, г 132,6 105,0 167,0 

Урожайність, г/м
2
 342,7 259,0 448,0 

Пізньостигла група (8 зразків) 

Інтенсивність ураження 

фузаріозом, % 
16,2 9,1 21,7 

Тривалість періоду 

вегетації, діб 
144 141 147 

Висота рослин, см 85 66 100 

Маса 1000 насінин, г 134,3 97,0 182,0 

Урожайність, г/м
2
 344,9 192,0 475,0 
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Закінчення табл. 5.1 

1 2 3 4 

У середньому по колекції (51 зразок) 

Інтенсивність ураження 

фузаріозом, % 
20,3 9,1 25,0 

Тривалість періоду 

вегетації, діб 
124 93 147 

Висота рослин, см 80 55 124 

Маса 1000 насінин, г 140,0 97,0 189,0 

Урожайність, г/м
2
 339,0 134,0 513,0 

 

Висота рослин зразків сої з колекції коливалась від 55 см (Лариса) до 

124 см (Промінь). До найнижчих віднесено зразки колекції: Мальвіна (56 см), 

Свапа (57 см), Клондайк (58 см), Carter, лінія № 355 (61 см), Особлива, 

Приморская 515 (63 см). Найбільша висота рослин зафіксована у зразків 

Рента, Лара (102 см), Святогор (100 см), Alpha (96 см).  

Середня по групах стиглості висота рослин зростала від ранньостиглої 

групи (68,6 см) до середньоранньої (80 см) і була майже однаковою (85–

86 см) у зразків середньостиглої, середньопізньої та пізньостиглої груп. 

Маса 1000 насінин зразків, що входять до складу робочої колекції, була 

у межах 97–189 г. Найдрібніше насіння мали зразки Kromerizchu та 

Blackjack 21 – 97 г та 101 г відповідно, а найкрупніше (189 г) було 

сформовано у зразків Рента і лінія № 355. За масою 1000 насінин зразки сої 

розподілили на дві групи: дрібнонасінні (маса 1000 насінин менше 130 г ) і з 

насінням середньої крупності (маса 1000 насінин 131–190 г). До першої 

групи увійшли зразки Л 1196, Predator, Галина, Blackjack 21, Carter, 

UD0201936, Ельдорадо, Особлива, Мельпомена, Сяйво, Подяка, Промінь, 

UD0201934, Kromerizchu. Інші зразки мали насіння середньої крупності.  
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Найбільш крупне насіння формували зразки ранньостиглої (144,6 г), 

середньоранньої (147,6 г) та середньостиглої груп (146,8 г).  

Урожайність зразків колекції коливалась від 134 г/м
2
 у зразка 

Приморская 515 до 513 г/м
2
 у зразка OAC Shire. Високу врожайність 

сформували зразки Софія (475 г/м
2
), Лара (448 г/м

2
), Predator (440 г/м

2
), 

Святогор (433 г/м
2
), Шарм (428 г/м

2
), Т1 (425 г/м

2
), MN 1401 (410 г/м

2
). 

Найменша врожайність була у зразків Kromerizchu (192 г/м
2
) та Carter 

(140 г/м
2
). Найменша середня інтенсивність ураження була у зразків 

пізньостиглої групи (16,2 %), а найбільша – у зразків ранньостиглої 

групи (21,4 %). Зразки колекції рекомендуються для залучення у селекційний 

процес при створенні сортів сої з високою стійкістю до фузаріозу. 

 

5.2 Диференціація селекційного матеріалу сої за посухостійкістю  

 

На значній території України частота прояву ґрунтової та повітряної 

посух є стресовим фактором для рослин сої, а недостатня стійкість генотипів 

негативно позначається на насіннєвій продуктивності [23, 291]. В останнє 

десятиріччя темп приросту річної температури повітря у середньому по 

території України став у 1,5 рази швидшим, ніж у глобальному масштабі, що 

протягом наступних років може призвести до посилення негативного впливу 

на вирощування сільськогосподарських культур [362]. 

Для сої є актуальною проблема посухостійкості. Посуха в провідних 

районах вирощування культури погіршує перспективи врожаю сої [434, 442]. 

Урожаї сої знижуються з 3,5–4,0 т/га в умовах оптимального 

вологозабезпечення до 0,6–0,8 т/га – у посушливих умовах [318]. Навіть при 

більш сприятливому кліматі у США селекція сої на посухостійкість є 

важливішою, ніж подальше підвищення потенціалу врожайності сортів, який 

зазвичай реалізується лише в невеликій мірі через дефіцит вологи. У США в 

результаті 57 років селекції сої врожайність її сортів зросла в основному за 

рахунок підвищення посухостійкості. Періодичні повторення посухи 
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обумовлюють необхідність розширення ареалу вирощування посухостійких 

зернобобових культур [521, 522]. 

У сої на початкових етапах онтогенезу сильна посуха викликає 

пожовтіння і загибель листків, які можуть відновлюватись із молодих бруньок 

при випадінні опадів [227]. Але навіть нетривалий дефіцит вологи в періоди 

цвітіння, утворення та наливу бобів призводить до опадання бутонів, зав‟язі, 

бобів, зменшенню крупності насіння і зниженню врожайності на 48–87 % [228]. 

Адаптивним напрямом є селекція середньостиглих, найбільш 

урожайних сортів сої, які поєднують у собі максимальну продуктивність у 

вологі роки зі здатністю формувати рентабельну продуктивність у посушливі 

роки. В основному це досягається за рахунок збільшення всисної сили 

коренів і зниження інтенсивності транспірації, однак і цього виявилось 

недостатньо для екологічної адаптації сої до пізньолітніх посух [147].  

Існують прямі та непрямі ознаки для визначення потенційної 

посухостійкості сортів сої за рівнем прояву окремих анатомо-морфологічних, 

біологічних, фізіологічних, біохімічних ознак [48, 71, 212, 218, 231, 432, 522].  

Удосконалення рослин сої необхідно вести не у напряму здатності 

рослин або їх окремих тканин до виживання в умовах водного стресу, а на 

адаптивність агроценозів у цілому. Новий морфо-біологічний тип ценотично 

адаптивного сорту сої відрізняється стриманим ростом вегетативних органів 

до цвітіння, напівдетермінантним типом росту стебла, подовженим до 38–45 

діб періодом цвітіння. Ознаками адаптивного типу рослини сої також є 

збільшена до 100–115 см висота рослин, підвищена доля участі головного 

пагону у формуванні врожайності (до 60–80 %), добра виповненість 

бобів [121, 206, 466]. 

У той же час, навіть при тривалих посухах на глибинах понад півтора 

метри, запасів води достатньо, тому середньостиглий посухостійкий сорт сої 

має швидко формувати глибоко проникну кореневу систему для досягнення 

цих горизонтів [147]. У ВНДІОК було створено серію ліній і сортів сої з 

такими адаптивними ознаками, як: підвищена стійкість до 
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високотемпературних посушливих умов у критичні фази онтогенезу, 

високорослість і глибока коренева система здатна використовувати запаси 

вологи з шарів ґрунту понад 1,5 м, знижена фотоперіодична чутливість, 

Отже, селекція сої, орієнтована на підвищення стійкості до розширеного 

діапазону кліматичних параметрів, дозволяє вже зараз створювати сорти, 

придатні для рентабельного вирощування, як в умовах подальшого розвитку 

глобального потепління і аридизації, так і в умовах вірогідного глобального 

похолодання [147]. 

Основна задача селекціонерів – це створення сортів з високим рівнем 

потенційної врожайності. При цьому, селекція на стійкість до посухи 

ускладнюється необхідністю створення однакових умов водного стресу для 

аналізу великої кількості генотипів [584]. Для підвищення ефективності 

селекції на посухостійкість рекомендують застосовувати генетичні методи 

[589] і розглядати посухостійкість, як відношення врожаю в однакових 

умовах посухи у різних генотипів [588]. 

У роки з достатньою вологозабезпеченістю та у посушливі роки з 

опадами у другій половині вегетації сорти середньостиглої групи переважали 

за врожайністю скоростиглі сорти. На фоні сильної посухи середньостиглі 

сорти поступалися за врожайністю скоростиглим. При цьому спостерігалось 

суттєве зменшення маси 1000 насінин у середньо- та крупнонасіннєвих 

сортів обох груп стиглості. Із світової колекції виділено посухостійкі форми, 

серед яких більшість становили білоквіткові зразки та з чорною оболонкою 

насіння [434].  

Для регіонів з високою вірогідністю розвитку пізньолітніх повітряних і 

ґрунтових посух при достатніх сумах температур одним з визначальних 

напрямів селекції має бути створення ультраскоростиглих та ранньостиглих 

високорослих сортів з підвищеною посухостійкістю [146, 147, 240]. 

Порівняння врожайності сортів сої власної селекції в умовах жорсткої 

посухи показало її зниження у 2–3 рази порівняно з оптимальними. При 
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цьому сорти Мрія, Східна, Фея і Скеля виявились більш чутливими до 

посухи, ніж сорти Харківська 35, Харківська 66 і Романтика [257, 349]. 

Інтегральним показником посухостійкості є висока продуктивність 

сортів, яка визначається всією генетичною системою рослин [299]. За умов 

посухи найвищий урожай сої формується при оптимальному поєднанні 

окремих елементів продуктивності і господарськи цінних ознак, серед яких 

найбільше значення мають надземна маса рослин, кількість бобів і насіння на 

рослині [437], а також незначне зниження маси 1000 насінин у 

посушливі роки [231].  

Відомі способи прямих роздільних оцінок потенціалів продуктивності і 

посухостійкості, а також обчислення таких оцінок регресійним методом. 

Можна використовувати збиральний індекс у процесі селекції сої в якості 

критерія добору як на адаптивність, так і на продуктивність при вирощуванні 

селекційного материалу на відповідних фонах [121]. 

Для ефективного скринінгу вихідного та селекційного матеріалу сої 

запропоновано використовувати розроблений за участі здобувача спосіб 

визначення термостійкості зразків сої [306], який дозволяє провести 

диференціацію зразків на ранніх етепах онтогенезу.  

Для більш ефективної диференціації генотипів за рівнем 

посухостійкості дослідниками запропоновано використовувати цілий ряд 

різних індексів [515, 538, 542, 594, 595, 607]. Вони дозволяють значно 

спростити та прискорити роботу зі скринінгу та полегшити добір зразків із 

високою стійкістю до посухи. Дослідниками опрацьована модель адаптації 

зернобобових культур до умов недостатнього зволоження, яка базується на 

зниженні врожайності за посухи і відображає модель реакції культури на 

умови посухи [609].  

Для добору посухостійких зразків застосовують індекси 

посухостійкості, які визначаються втратами врожаю за посухи порівняно із 

оптимальними умовами. Ці індекси базуються як на стійкості, так і на 

чутливості генотипів до посухи [614].  
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Порівняння рівнів урожайності 50 зразків та сортів конкурсного 

сортовипробування у контрастні за погодними умовами 2016 та 2018 рр. указує 

на втрату врожайності від посухи. Найвищу середню по вибірці врожайність 

було отримано у 2016 р. – 2,57 т/га, а найнижчий рівень ознаки був у 2018 р. – 

0,50 т/га. Отже, за роки проведення досліджень оптимальним за умовами 

зволоження був 2016 р. (371,4 мм опадів), а найбільш посушливим 2018 р. 

(136,5 мм опадів). Рівень інтенсивності посухи у посушливому 2018 р. порівняно 

із сприятливим для сої 2016 р., розрахований за формулою Фішера та Маурера 

(2.5) [549], дорівнював D = 0,81. У середньому втрати врожаю становили 

2,07 т/га, або 81 %. 

Аналіз мінімального по дослідній вибірці рівня врожайності у 

контрастні за погодними умовами показав утрату 1,78 т/га, або 

84,8 % урожайності (табл. 5.3).  

 

Таблиця 5.3  

Утрати врожайності сої, (конкурсне сортовипробування)  

Урожайність, т/га 
Рік Утрата врожайності 

2016 р. 2018 р. т/га % 

Мінімальна 2,10 0,32 1,78 84,8 

Середня 2,57 0,50 2,07 81,0 

Максимальна  2,90 0,71 2,19 75,5 

НІР0,05 0,31 0,08 0,22 – 

 

У максимальної врожайності втрата становила 2,19 т/га, або 75,5 %. 

Отже, у контрастних за зволоженням умовах різниця мінімальної 

врожайності була більше, ніж різниця максимальної врожайності.  

За показниками врожайності проведено розрахунок та аналіз ряду 

індексів, які характеризують стійкість зразків до посухи: індексу 

сприйнятливості до посухи (DSI) (2.6) [549], індексу толерантності до посухи 
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(TOL) (2.7) [593], індексу середньої врожайності (MP) (2.8) [593], індексу 

стабільності врожаю (YSI) (2.9) [522], індексу врожайності (YI) (2.10) [553], 

індексу толерантності до стресу (STI) (2.11) [614], середнього геометричного 

врожайності (GMP) (2.12) [614] (табл. 5.4, додаток К.1).  

 

Таблиця 5.4 

Індекси посухостійкості зразків сої (конкурсне сортовипробування),  

2016 та 2018 рр. 

Значення 

індексу 

Індекс 

DSI
1
 TOL

2
 MP

3
 YSI

4
 YI

5
 STI

6
 GMP

7
 

Мінімум  0,87 1,61 2,34 0,12 64,6 1,54 0,92 

Максимум 1,09 2,41 3,15 0,30 143,3 7,60 1,38 

Медіана 1,00 2,11 2,85 0,19 98,9 3,62 1,11 

Примітка: DSI
1 

– індекс сприйнятливості до посухи; TOL
2
 – індекс 

толерантності до посухи; MP
3
 – індекс середньої урожайності; YSI

4
 – індекс 

стабільності врожаю; YI
5
 – індекс урожайності; STI

6
 – індекс стабільності 

врожаю; GMP
7
 – середнє геометричне врожайності. 

 

Медіанний показник у досліджених індексів показує на їх середній 

рівень. Застосування індексів дозволило диференціювати зразки за ознакою 

стійкості до посухи. 

Індекс сприйнятливості до стресу (SSI або DSI) характеризує рівень 

чутливості генотипу до різних стресових чинників, зокрема посухи [549], 

тобто чим менше значення цього індексу тим більша посухостійкість у 

зразка. Значення індексу сприйнятливості до посухи у зразків досліджуваної 

вибірки знаходилось у межах від 0,87 до 1,09, при середньому значенні 1,00.  

За мінімальним значенням цього індексу можна виділити наступні 

посухостійкі зразки: КСВ 23-18 (3836 / 76-130 добір) (DSI = 0,87), КСВ 16-18 

(Волгоградка / Мрія) (DSI = 0,91), КСВ 50-18 (Pastеtеr Schwаrus) (DSI = 0,93), 
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КСВ 22-18 (добір №14) (DSI = 0,94), КСВ 37-18 (Успіх / Мрія) 

(DSI = 0,94) (табл. 5.5, додаток К.1).  

 

Таблиця 5.5 

Диференціація зразків сої за посухостійкістю за індексом 

сприйнятливості до стресу (DSI) 

Зразок 

Індекс 

сприйнят-

ливості до 

стресу 

(DSI) 

Урожайність, 

т/га 

Утрата 

врожайності 

2016 р. 2018 р. т/га % 

З високою посухостійкістю 

КСВ 23-18 (3836 / 76-130 добір)  0,87 2,29 0,68 1,61 70,3 

КСВ 16-18 (Волгоградка / Мрія)  0,91 2,69 0,71 1,98 73,6 

КСВ 50-18 (Pastеtеr Schwаrus)  0,93 2,47 0,61 1,86 75,3 

КСВ 22-18 (добір №14)  0,94 2,35 0,56 1,79 76,2 

КСВ 37-18 (Успіх / Мрія) 0,94 2,53 0,60 1,93 76,3 

З низькою посухостійкістю 

КСВ 18-18 (Харківська 35 / Fiskeby) 1,06 2,69 0,38 2,31 85,9 

Естафета 1,06 2,71 0,38 2,33 86,0 

КСВ 43-18 (Витязь 50 / Мрія)  1,07 2,69 0,36 2,33 86,6 

Байка  1,08 2,59 0,33 2,26 87,3 

Спритна  1,09 2,70 0,32 2,38 88,1 

 

Найменша посухостійкість за цим індексом виявилась у зразків КСВ 

18-18 (Харківська 35 / Fiskeby) (DSI = 1,06), сорту Естафета (DSI = 1,06), КСВ 

43-18 (Витязь 50 / Мрія) (DSI = 1,07), сортів Байка (DSI = 1,08) та сорт 

Спритна (DSI = 1,09). 
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З даних таблиці 5.5 видно, що у групи зразків із високою 

посухостійкістю втрати врожайності від посухи становили 1,61–1,98 т/га, або 

70,3–76,3 % урожайності. Зразки з низькою посухостійкістю втрачали 2,26–

2,38 т/га, або 85,9–88,1 % урожайності.  

Індекс толерантності до посухи (TOL) [593] визначає абсолютні (т/га) 

значення втрат урожаю – чим менший індекс, тим більшу посухостійкість має 

зразок. Значення цього показника варіювали у межах 1,61–2,41 (див. табл. 5.4). 

Найменшими втратами врожайності характеризувалися зразки КСВ 23-18 

(3836 / 76-130 добір) (TOL = 1,61), КСВ 28-18 (4305-04) (TOL = 1,62), сорт 

Роксолана (TOL = 1,74), КСВ 29-18 (Вузьколиста / мутант 82-205) 

(TOL = 1,77), КСВ 22-18 (добір №14) (TOL = 1,79) (табл. 5.6, додаток К.1).  

 

Таблиця 5.6 

Диференціація зразків сої за посухостійкістю за індексом толерантності 

до посухи (TOL) 

Зразок 

Індекс 

толерант-

ності до 

посухи 

(TOL), т/га 

Урожайність, 

т/га 

Утрата 

врожайності 

2016 р. 2018 р. т/га % 

1 2 3 4 5 6 

З високою посухостійкістю 

КСВ 23-18 (3836 / 76-130 добір)  1,61 2,29 0,68 1,61 70,3 

КСВ 28-18 (4305-04)  1,62 2,10 0,48 1,62 77,1 

Роксолана 1,74 2,20 0,46 1,74 79,1 

КСВ 29-18 (Вузьколиста / мутант 82-205)  1,77 2,31 0,54 1,77 76,6 

КСВ 22-18 (добір №14)  1,79 2,35 0,56 1,79 76,2 

З низькою посухостійкістю 

КСВ 18-18 (Харківська 35 / Fiskeby)  2,31 2,69 0,38 2,31 85,9 
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Продовження табл. 5.6 

1 2 3 4 5 6 

Естафета  2,33 2,71 0,38 2,33 86,0 

КСВ 43-18 (Витязь 50 / Мрія)  2,33 2,69 0,36 2,33 86,6 

Спритна  2,38 2,70 0,32 2,38 88,1 

КСВ 17-18 (Харківська 35 / 856-334)  2,41 2,90 0,49 2,41 83,1 

 

Найбільші втрати врожайності спостерігались у зразків КСВ 18-18 

(Харківська 35 / Fiskeby) (TOL = 2,31), сорт Естафета (TOL = 2,33), КСВ 43-

18 (Витязь 50 / Мрія) (TOL = 2,33), сорт, та зразок КСВ 17-18 (Харківська 35 / 

856-334) (TOL = 2,41). Тобто, втрати врожайності в абсолютних значеннях у 

групи зразків із високою посухостійкістю за індексом толерантності до 

посухи знаходились у межах 1,61–1,79 т/га, а відносні втрати врожайності у 

зразків цієї групи становили 70,3–79,1 %.У групі зразків із низькою 

посухостійкістю абсолютні втрати врожайності становили 2,31–2,41 т/га, або 

83,1–88,1 % відносно врожайності в оптимальних умовах. 

Середня врожайність зразка у контрастні за умовами зволоження роки 

(MP) [593] показує його потенційну врожайність в абсолютних одиницях 

(т/га) незалежно від погодних умов. Зразки досліджуваної вибірки мали 

значення середньої врожайності у межах 2,34–3,15 т/га (див. табл. 5.4).  

Найменші значення цього показника були у зразків: КСВ 28-18 (4305-

04) (МР = 2,34), Роксолана (МР = 2,43), КСВ 20-18 (Харківська 35 / Київська 

27) (MP = 2,46), сорт Подяка (MP = 2,51), КСВ 29-18 (Вузьколиста / мутант 

82-205) (МР = 2,58).  

У цієї групи зразків утрати врожайності за умов посухи порівняно із 

оптимальними становили 76,6–83,7 %. У зразків із низькою посухостійкістю 

за цим індексом утрати були майже такими ж – 73,6–83,1 % 

(табл. 5.7, додаток К.1). 
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Таблиця 5.7 

Диференціація зразків сої за рівнем середньої врожайності (MP) 

Зразок 

Середня 

врожай-

ність (MP), 

т/га 

Урожайність, 

т/га 

Утрата 

врожайності  

2016 р. 2018 р. т/га % 

З низькою врожайністю 

КСВ 28-18 (4305-04) 2,34 2,10 0,48 1,62 77,1 

Роксолана 2,43 2,20 0,46 1,74 79,1 

КСВ 20-18 (Харківська 35 / Київська 27) 2,46 2,27 0,37 1,9 83,7 

Подяка 2,51 2,29 0,43 1,86 81,2 

КСВ 29-18 (Вузьколиста / мутант 82-205) 2,58 2,31 0,54 1,77 76,6 

З високою врожайністю 

КСВ 16-18 (Волгоградка / Мрія) 3,05 2,69 0,71 1,98 73,6 

КСВ 40-18 (Харківська 54 / Ходсон) 3,05 2,79 0,51 2,28 81,7 

КСВ 49-18 (Харківська 56 / Ilsoy) 3,09 2,76 0,65 2,11 76,4 

КСВ 24-18 (Харківська 62 / Ходсон) 3,13 2,81 0,64 2,17 77,2 

КСВ 17-18 (Харківська 35 / 856-344) 3,15 2,90 0,49 2,41 83,1 

 

Найбільша середня врожайність у контрастні за умовами зволоження 

роки була виявлена у зразків КСВ 16-18 (Волгоградка / Мрія) (МР = 3,05), 

КСВ 40-18 (Харківська 54 / Ходсон) (МР = 3,05), КСВ 49-18 (Харківська 56 / 

Ilsoy) (MP = 3,09), КСВ 24-18 (Харківська 62 / Ходсон) (МР = 3,13), КСВ 17-

18 (Харківська 35 / 856-344) (МР = 3,15). У зразків цієї групи втрати 

врожайності за умов посухи порівняно із оптимальними становили 73,6–

83,1 %. Отже, хоча зразки різних груп мають різні рівні врожайності втрати 

від посухи майже однакові. 

Індекс стабільності врожаю (YSI) показує відношення врожайності за 

умов стресу до врожайності за оптимальних умов [522], тобто зі збільшенням 
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значення цього індексу зростає посухостійкість генотипу. У досліджуваній 

вибірці зразків варіювання цього показника було у межах 0,12–0,30 при 

середньому значенні 0,19 (див. табл. 5.4). Виділено зразки з високим та низьким 

значенням індексу стабільності врожаю (YSI) (табл. 5.8, додаток К.1).  

 

Таблиця 5.8 

Диференціація зразків сої за посухостійкістю за індексом стабільності 

врожаю (YSI) 

Зразок 

Індекс 

стабіль-

ності 

врожаю 

(YSI) 

Урожайність, 

т/га 

Утрата 

врожайності 

2016 р. 2018 р. т/га % 

З високою посухостійкістю 

КСВ 23-18 (3836 / 76-130 добір)  0,30 2,29 0,68 1,61 70,3 

КСВ 16-18 (Волгоградка / Мрія)  0,26 2,69 0,71 1,98 73,6 

КСВ 50-18 (добір з Pastеtеr Schwаrus) 0,25 2,47 0,61 1,86 75,3 

КСВ 22-18 (добір №14)  0,24 2,35 0,56 1,79 76,2 

КСВ 37-18 (Успіх / Мрія)  0,24 2,53 0,6 1,93 76,3 

З низькою посухостійкістю 

КСВ 18-18 (Харківська 35 / Fiskeby)  0,14 2,69 0,38 2,31 85,9 

Естафета  0,14 2,71 0,38 2,33 86,0 

КСВ 43-18 (Витязь 50 / Мрія)  0,13 2,69 0,36 2,33 86,6 

Байка  0,13 2,59 0,33 2,26 87,3 

Спритна  0,12 2,7 0,32 2,38 88,1 



241 

 

Найбільш посухостійкими за цим індексом виявилися зразки КСВ 23-

18 (3836 / 76-130 добір) (YSI = 0,30), КСВ 16-18 (Волгоградка / Мрія) 

(YSI = 0,26), КСВ 50-18 (Pastеtеr Schwаrus добір) (YSI = 0,25), КСВ 22-18 

(добір №14) (YSI = 0,24), КСВ 37-18 (Успіх / Мрія) (YSI = 0,24). 

Найнижче значення індексу стабільності врожаю, а отже і найменша 

посухостійкість, зафіксована у зразків КСВ 18-18 (Харківська 35 / Fiskeby) 

(YSI = 0,14), сорт Естафета (YSI = 0,14), КСВ 43-18 (Витязь 50 / Мрія) 

(YSI = 0,13), сорти Байка (YSI = 0,13), КСВ 11-18 та Спритна (YSI = 0,12).  

У зразків із високою посухостійкість за індексом стабільності врожаю 

(YSI) утрати врожайності були у межах 1,61–1,98 т/га в абсолютних 

значеннях, або 70,3–76,3 % у відносних. Зразки із низькою посухостійкістю 

втрачали 2,26–2,38 т/га, або 85,0–88,1 %. 

Для скринінгу зернових культур було запроваджено індекс 

урожайності у стресових умовах (YI), який розраховується за відношенням 

урожайності генотипу під впливом стресового фактора до середньої 

врожайності вивчених зразків за тих самих умов [553]. 

Індекс урожайності характеризує врожайність конкретного зразка по 

відношенню до середньої врожайності всіх досліджених зразків у період 

посухи і виражається у відсотках. Значення цього індексу у межах дослідної 

вибірки коливалось від 64,6 % до 143,3 %, при середньому значенні 99,0 % 

(див табл. 5.4). Дифереціацію зразків за цим індексом представлено у 

таблиці 5.9 та додатку К.1.  

За цим показником найбільший рівень урожайності за стресових 

умов був властивий зразкам КСВ 16-18 (Волгоградка / Мрія (YI = 143,3 %), 

КСВ 23-18 (3836 / 76-130 добір) (YI = 137,2 %), КСВ 49-18 (Харківська 56 / 

Ilsoy (YI = 131,2 %), КСВ 36-18 (Харківська зернокормова / Юг 30) 

(YI = 129,1 %), КСВ 24-18 (Харківська 62 / Ходсон) (YI = 129,1 %). Утрати 

врожайності у зразків посухостійкої групи від стресу були в межах 1,61–

2,17 т/га, або 70,6–77,2 %. 
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Таблиця 5.9 

Диференціація зразків сої за посухостійкістю за індексом урожайності 

(YI) 

Зразок 

Індекс 

урожай-

ності (YI), 

% 

Урожайність, 

т/га 

Утрата 

врожайності 

2016 р. 2018 р. т/га % 

З високою посухостійкістю 

КСВ 16-18 (Волгоградка / Мрія  143,3 2,69 0,71 1,98 73,6 

КСВ 23-18 (3836 / 76-130 добір)  137,2 2,29 0,68 1,61 70,3 

КСВ 49-18 (Харківська 56 / Ilsoy)  131,2 2,76 0,65 2,11 76,4 

КСВ 36-18 (Харківська 

зернокормова / Юг 30)  
129,1 2,71 0,64 2,07 76,4 

КСВ 24-18 (Харківська 62 / Ходсон)  129,1 2,81 0,64 2,17 77,2 

З низькою посухостійкістю 

КСВ 18-18 (Харківська 35 / Fiskeby)  76,7 2,69 0,38 2,31 85,9 

КСВ 20-18 (Харківська 35 / 

Київська 27)  
74,7 2,27 0,37 1,90 83,7 

КСВ 43-18 (Витязь 50 / Мрія)  72,6 2,69 0,36 2,33 86,6 

Байка  66,6 2,59 0,33 2,26 87,3 

Спритна  64,6 2,70 0,32 2,38 88,1 

 

Найнижчу врожайність за умов посухи показали зразки КСВ 18-18 

(Харківська 35 / Fiskeby) (YI = 76,7 %), КСВ 20-18 (Харківська 35 / Київська 

27) (YI = 74,7 %), КСВ 43-18 (Витязь 50 / Мрія) (YI = 72,6 %), сорти Байка 

(YI = 66,6 %) та Спритна (YI = 64,6 %). Утрати врожайності у зразків цієї 

групи складали 1,90–2,38 т/га, або 83,7–88,1 %.   

Індекс толерантності до стресу (STI) базується на ідентифікації 

генотипів з високим рівнем урожайності як за стресових, так і за 

оптимальних умов [614]. Індекс толерантності до стресу (STI) показує 
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здатність зразка зберігати стабільну врожайність незалежно від дії стресових 

факторів. Посухостійкість зразків зростає із підвищенням значення індексу. 

Значення цього індексу знаходилось у межах 1,5–7,6 при середньому 

значенні – 3,6 (див. табл. 5.4). За цим індексом найбільший рівень 

толерантності до посухи мали зразки КСВ 16-18 (Волгоградка / Мрія) 

(STI = 7,60), КСВ 23-18 (3836 / 76-130 добір) (STI = 6,97), КСВ 49-18 

(Харківська 56 / Ilsoy) (STI = 6,37), КСВ 36-18 (Харківська зернокормова / 

Юг 30) (STI = 6,18), КСВ 24-18 (Харківська 62 / Ходсон) (STI = 6,18) 

(табл. 5.10, додаток К.1).  

 

Таблиця 5.10 

Диференціація зразків сої за посухостійкістю за індексом толерантності 

до стресу (STI) 

Зразок 

Індекс 

толерант-

ності до 

стресу (STI) 

Урожайність, 

т/га 

Утрата 

врожайності 

2016 р. 2018 р. т/га % 

З високою посухостійкістю 

КСВ 16-18 (Волгоградка / Мрія)  7,60 2,69 0,71 1,98 73,6 

КСВ 23-18 (3836 / 76-130 добір)  6,97 2,29 0,68 1,61 70,3 

КСВ 49-18 (Харківська 56 / Ilsoy)  6,37 2,76 0,65 2,11 76,4 

КСВ 36-18 (Харківська 

зернокормова / Юг 30)  
6,18 2,71 0,64 2,07 76,4 

КСВ 24-18 (Харківська 62 / Ходсон)  6,18 2,81 0,64 2,17 77,2 

З низькою посухостійкістю 

КСВ 18-18 (Харківська 35 / Fiskeby)  2,18 2,69 0,38 2,31 85,9 

КСВ 20-18 (Харківська 35 / Київська 27)  2,06 2,27 0,37 1,90 83,7 

КСВ 43-18 (Витязь 50 / Мрія)  1,95 2,69 0,36 2,33 86,6 

Байка  1,64 2,59 0,33 2,26 87,3 

Спритна  1,54 2,70 0,32 2,38 88,1 
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Зразки із високою стійкістю до посухи втрачали 1,61–2,17 т/га, що 

становило 70,3–77,2 % урожайності. У зразків із низьким рівнем 

толерантності до посухи втрати врожаю були в межах 1,90–2,38 т/га. Це 

дорівнювало 83,7–88,1 % від урожайності в оптимальних умовах.  

Найменші значення індексу толерантності до стресу були притаманні 

зразкам КСВ 18-18 (Харківська 35 / Fiskeby) (STI = 2,18), КСВ 20-18 

(Харківська 35 / Київська 27) (STI = 2,06), КСВ 43-18 (Витязь 50 / Мрія) 

(STI = 1,95), сорти Байка (STI = 1,64) та Спритна (STI = 1,54). 

Середнє геометричне (або середнє пропорційне) врожайності (GMP) 

[614] досліджуваних зразків знаходилось у межах від 0,92 т/га до 1,38 т/га, 

при значенні медіани 1,11 т/га (табл. 5.11, додаток К.1).  

 

Таблиця 5.11 

Диференціація зразків сої за посухостійкістю за середнім геометричним 

урожайності (GMP) 

Зразок 

Середнє гео-

метричне 

врожайності 

(GMP), т/га 

Урожайність, 

т/га 

Утрата 

врожай-ності 

2016 р. 2018 р. т/га % 

1 2 3 4 5 6 

З низькою врожайністю 

КСВ 20-18 (Харківська 35 / Київська 27) 0,92 2,27 0,37 1,90 83,7 

Байка  0,92 2,59 0,33 2,26 87,3 

Спритна  0,93 2,70 0,32 2,38 88,1 

КСВ 43-18(Витязь 50 / Мрія)  0,98 2,69 0,36 2,33 86,6 

Подяка 0,99 2,29 0,43 1,86 81,2 
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Продовження табл. 5.11 

1 2 3 4 5 6 

З високою врожайністю 

КСВ 23-18 (3836 / 76-130 добір) 1,25 2,29 0,68 1,61 70,3 

КСВ 36-18 (Харківська 

зернокормова / Юг 30)  
1,32 2,71 0,64 2,07 76,4 

КСВ 49-18 (Харківська 56 / Ilsoy)  1,34 2,76 0,65 2,11 76,4 

КСВ 24-18 (Харківська 62 / Ходсон) 1,34 2,81 0,64 2,17 77,2 

КСВ 16-18 (Волгоградка / Мрія)  1,38 2,69 0,71 1,98 73,6 

 

До зразків із високим значенням цього показника віднесено: КСВ 16-18 

(Волгоградка / Мрія) (GMP = 1,38 т/га), КСВ 24-18 (Харківська 62 / Ходсон) 

(GMP = 1,34 т/га), КСВ 49-18 (Харківська 56 / Ilsoy) (GMP = 1,34 т/га), КСВ 

36-18 (Харківська зернокормова / Юг 30) (GMP = 1,32 т/га), КСВ 23-18 

(3836 / 76-130 добір) (GMP = 1,25 т/га).  

Згідно з диференціацією зразків за цим індексом утрати врожайності у 

групі із високою стійкістю до посухи становили 1,61–2,17 т/га, або 70,3–

77,2 % урожайності.  

У зразків із низькою стійкістю до посухи втрати врожайності 

коливались у межах 81,2–88,1 %.  

Проведена диференціація селекційного матеріалу сої за індексами 

стійкості до посухи дозволила диференціювати досліджувану вибірку за 

стійкістю до стресу. Зразки, які значно перевищували середнє значення за 

кількома індексами, віднесено до посухостійких. За більшістю індексів: 

сприйнятливості до стресу (DSI), толерантності до посухи (TOL), 

стабільності врожаю (YSI), урожайності (YI), толерантності до стресу (STI) 

та середнім геометричним урожайності (GMP) виділився зразок КСВ 23-18 

(3836 / 76-130 добір). За п‟ятьма індексами: сприйнятливості до стресу (DSI), 

стабільності врожаю (YSI), урожайності (YI), толерантності до стресу (STI) 

та середнім геометричним урожайності (GMP) вирізнявся зразок КСВ 16-18 
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(Волгоградка / Мрія). За показниками чотирьох індексів: середньої 

врожайності (МР), урожайності (YI), толерантності до стресу (STI) та 

середного геометричного урожайності (GMP) виділився зразок КСВ 49-18 

(Харківська 56 / Ilsoy). За трьома індексами ідентифіковані як посухостійкі 

три зразки: зразок КСВ 22-18 (добір №14) – за індексами сприйнятливості до 

стресу (DSI), толерантності до посухи (TOL) та стабільності врожаю (YSI); 

зразки КСВ 36-18 (Харківська зернокормова / Юг 30) та КСВ 24-18 

(Харківська 62 / Ходсон) – за індексами урожайності (YI), толерантності до 

стресу (STI) та середнім геометричним урожайності (GMP).  

Зразок КСВ 28-18 (4305-04) виділився за індексом толерантності до 

стресу (TOL) та рівнем середньої врожайності (МР).  

За індексом толерантності до стресу (TOL) та рівнем середньої 

врожайності (МР) виділився зразок 29-18 (Вузьколиста / мутант 82-205).  

Зразки КСВ 50-18 (добір з Pastеtеr Schwаrus) та КСВ 37-18 (Успіх / 

Мрія) вирізнились за індексами сприйнятливості до стресу (DSI) та 

стабільності врожаю (YSI).  

За рівнем середньої врожайності (МР) виділився зразок КСВ 20-18 

(Харківська 35 / Київська 27) та сорт Подяка. 

Сорт Роксолана виділився за індексом толерантності до стресу (TOL). 

Виділені у результаті диференціації за індексами зразки сої з високим 

рівнем стійкості до абіотичного стресу рекомендуються до використання у 

селекції культури на високу стійкість до посухи в якості вихідного матеріалу. 

 

5.3 Формування робочої колекції сої за стійкістю до посухи та спеки 

 

Дослідження стійкості сучасного сортименту сої проводили у 2012–

2013 рр. у контрастних умовах посушника і поля. У результаті вивчення 

зразків сої за стійкістю до посухи та спеки сформовано та зареєстровано 

(свідоцтво про реєстрацію колекції генофонду рослин України № 161 від 
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12.09.2014 р.) (додаток Б.1) робочу колекцію сої за стійкістю до посухи та 

спеки яка включає 83 зразки з 15 країн світу (додаток Ж.2) [375, 392, 393, 394]. 

Розподіл зразків колекції за географічним походженням показує, що 

найбільша їх кількість (36 зразків) представлена зразками з України. З Росії 

походять 17 зразків, із США – чотири, із Канади – вісім, Китаю – п„ять, 

Білорусі – три, Франції – два, Японії – два, Сербії та Черногорії – два, 

Австрії, Казахстану, Польщі, Чехії, Швеції – по одному.  

За тривалістю періоду вегетації зразки колекції розподілено на три 

групи. До групи ультраскоростиглих увійшло 13 зразків, до групи 

ранньостиглих – 57 зразків, до групи середньостиглих – 13 зразків. У зразків 

ультраскоростиглої групи рівень посухостійкості був у межах 51–136 % при 

середньому значенні ознаки 91 %. У цій групі до зразків із дуже високою 

посухостійкістю віднесено Галі (136 % до стандарту), із високою – Соер 345 

(120 % до стандарту) (табл. 5.12).  

 

Таблиця 5.12  

Рівень та мінливість господарських та морфо-біологічних ознак у зразків 

робочої колекції сої за стійкістю до посухи та спеки, 2012–2013 рр. 

Ознака 
Рівень прояву ознаки 

середній мінімум максимум 

1 2 3 4 

Ультраскоростигла група (13 зразків) 

Посухостійкість, % до 

стандарту 
91 51 136 

Тривалість періоду 

вегетації, діб 
87 83 90 

Висота рослин, см 54,9 45,6 62,9 

Маса 1000 насінин, г 136,5 111,6 179,7 

Продуктивність, г з 

рослини 
5,00 3,28 7,13 
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Продовження табл. 5.12 

1 2 3 4 

Ранньостигла група (57 зразків) 

Посухостійкість, % до 

стандарту 
85,5 53,0 116,0 

Тривалість періоду 

вегетації, діб 
101 92 111 

Висота рослин, см 60,6 46,8 74,8 

Маса 1000 насінин, г 147,9 108,8 188,9 

Продуктивність, г з 

рослини 
6,24 4,57 7,91 

Середньостигла група (13 зразків) 

Посухостійкість, % до 

стандарту 
93 69 121 

Тривалість періоду 

вегетації, діб 
114 111 123 

Висота рослин, см 70,9 57,4 85,6 

Маса 1000 насінин, г 147,1 126,4 175,8 

Продуктивність, г з 

рослини 
6,80 5,73 7,81 

У середньому по колекції (83 зразки) 

Посухостійкість, % до 

стандарту 
88 51 136 

Тривалість періоду 

вегетації, діб 
101 83 123 

Висота рослин, см 61,3 45,6 85,6 

Маса 1000 насінин, г 146,0 108,8 188,9 

Продуктивність, г з 

рослини 
6,14 3,28 7,91 
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Середній рівень посухостійкості мали зразки F 50 R/W (103 % до 

стандарту) та Янкан (99 % до стандарту) 

Середня тривалість періоду вегетації зразків групи становила 87 діб із 

коливаннями від 83 діб (Dong nong 36 та Ствига) до 90 діб (F 50R/W, Галі, 

Янкан, Есения). Середня висота рослин у даній групі дорівнювала 54,9 см з 

варіюванням від 45,6 см (Ствига) до 62,9 см (Аннушка). 

Маса 1000 насінин варіювала у широких межах від 111,6 г (Соер 107) 

до 179,7 г (Есения) і у середньому дорівнювала 136,5 г. За масою 1000 

насінин зразки розподілено на дві групи: з дрібним (Соер 107, Ствига, 

Аннушка, Галі) та середнім (решта зразків) насінням. Рівень продуктивності 

у зразків ультраскоростиглої групи коливався від 3,28 г з рослини у зразка 

Dong nong 36 до 7,13 г з рослини у зразка F 50 R/W при середньому значення 

ознаки – 5,00 г з рослини. Найбільшу продуктивність (більше 5,0 г з рослини) 

у цій групі сформували зразки F 50 R/W, Галі, Есения, Соер 345, Соер 107, 

Ствига. Деякі зразки мають поєднання кількох цінних селекційних ознак. 

Так, сорт Галі поєднує дуже високу посухостійкість з високою 

продуктивністю, зразок Соер 345 – високу стійкість до посухи з високою 

продуктивністю, зразки F 50 R/W та Янкан – середній рівень посухостійкості 

із високою продуктивністю.  

У ранньостиглій групі посухостійкість знаходилась у межах від 53,0 % 

до 116 % при середньому значенні ознаки 85,5 %. Високий рівень 

посухостійкості встановлено у зразка Припять (116 % до стандарту). До 

генотипів з середнім рівнем прояву ознаки віднесено 19 зразків: Антрацит, 

Аліса, Танаїс, Самер 2, Байка, Labrador, Emerson, Л 101, Ларіса, Л 55-13, 

Gaillard, Білосніжка, Спритна, Гера, Merlin, Л 52-13, Karikachi, Донская 

(молочная), Спринт. Усі інші зразки мали низький або дуже низький рівень 

стійкості до посухи. Висота рослин у межах цієї групи коливалась від 46,8 см 

(Aldana) до 74,8 см (Сонячна) при середній висоті по групі 60,6 см. Маса 

1000 насінин у зразків групи знаходилась у широких межах: від 108,8 г 

(Прикарпатська 96) до 188,9 г (Aldana), при середній масі 147,9 г. За масою 
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1000 насінин зразки Прикарпатська 96, Верас, Л 101, Вінні, Діона, Монада, 

Сонячна, Спринт віднесено до дрібнонасіннєвих, решта до 

середньонасінєвих. Продуктивність зразків ранньостиглої групи коливалась 

від 4,57 г з рослини (ВИР 0136611) до 7,91 г з рослини (Алмаз) при 

середньому значенні ознаки 6,24 г. Продуктивність понад 7,0 г з рослини 

зафіксована у зразків: NM 4961, Selvia, Байка, Maple Donovan, Л 101, Алмаз, 

Gaillard, Спритна, Донская (молочная). За поєднанням середнього рівня 

посухостійкості та високої продуктивності виділено зразки: Байка, Л 101, 

Ларіса, Gaillard, Спритна, Донская (молочная).  

Посухостійкість зразків середньостиглої групи знаходилась у межах 

69–121 % при середній по вибірці – 93 %. У середньостиглій групі високу 

посухостійкість мав сорт Сонячна (121 % до стандарту), середній рівень 

посухостійкості був у зразків N 0300, Walsh, УИР 021752 та Десна. Висота 

рослин варіювала від 57,4 см (Аркадія одеська) до 85,6 см (Фея) при середній 

висоті – 70,9 см. Маса 100 насінин варіювала у значних межах – від 126,4 г 

(Версія) до 175,8 г (Десна) при середній крупності насіння – 147,1 г. За 

масою 1000 насінин зразки N 0300, Версія та Сонячна віднесено до 

дрібнонасінних, решта – до середньонасінних. Продуктивність зразків 

середньостиглої групи коливалась від 5,73 г з рослини (Ксеня) до 7,81 г з 

рослини (ВНИИОЗ 31) при середньому значенні ознаки 6,80 г з рослини. 

Високий рівень продуктивності (більше 7,0 г з рослини) відмічений у зразків 

ВНИИОЗ 31, УИР 021752, Десна та Фея. Окрім того, зразки УИР 021752 та 

Десна поєднують середню посухостійкість з високою продуктивністю.  

Загалом зразки робочої колекція сої за стійкістю до посухи та спеки 

розподілились за рівнями посухостійкості наступним чином: дуже низький 

(21 зразок), низький (30 зразків), середній (25 зразків), високий (три зразки) 

та дуже високий (один зразок). Колекцію складають зразки трьох груп 

стиглості: ультраскоростиглі (13 зразків), ранньостиглі (57 зразків) та 

середньостиглі (13 зразків). Найбільш посухостійкими виявились зразки Галі, 

Соер 345 (ультраскоростигла група), Припять (ранньостигла група), Сонячна 
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(середньостигла група). Сорт Галі поєднує дуже високу посухостійкість з 

високою продуктивністю, зразок Соер 345 – високу стійкість до посухи з 

високою продуктивністю, зразки F 50 R/W, Янкан, Байка, Л 101, Ларіса, 

Gaillard, Спритна, Донская (молочная), УИР 021752 та Десна – середній 

рівень посухостійкості з високою продуктивністю. Чотири зразки зі складу 

колекції зареєстровані як зразки генофонду рослин 

України (табл. 5.13, додатки В.1–В.4).  

 

Таблиця 5.13 

Характеристика зареєстрованих зразків генофонду сої 

Зразок Характеристика 

Галі 

Поєднання високої посухостійкості (136 % до стандарту), 

високого числа насінин з рослини (53 шт. з рослини), 

продуктивності (8,1 г з рослини). Період вегетації 90 діб. 

Соер 345 

Поєднання високої посухостійкості (120 % до стандарту), 

високого числа бобів на рослині (26 шт./рослину), 

продуктивності (12,0 г/рослину). Період вегетації 90 діб. 

Припять 

Поєднання високої посухостійкості (116 % до стандарту), 

високого числа бобів на рослині (26 шт./рослину), 

продуктивності (8,8 г/рослину). Період вегетації 94 доби. 

Сонячна 

Поєднання високої посухостійкості (123 % до стандарту), 

оптимальної висоти (76 см), високого прикріплення 

нижнього бобу над рівнем ґрунту (18,1 см), кількості насінин 

з рослини (52,7 шт./рослину). Період вегетації 110 діб. 

 

Це наступні зразки: Галі (свідоцтво про реєстрацію зразка генофонду 

рослин в Україні №1196 від 12.09.2014 р.) (додаток В.1), Соєр 345 (свідоцтво про 

реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні №1197 від 12.09.2014 р.) (додаток 

В.2), Припять (свідоцтво про реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні 

№1198 від 12.09.2014 р.) (додаток В.3), Сонячна (свідоцтво про реєстрацію зразка 

генофонду рослин в Україні №1199 від 12.09.2014 р.) (додаток В.4). 
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Зразки колекції можна використовувати для порівняння рівнів 

посухостійкості при диференціації вихідного та селекційного матеріалу сої за 

даною ознакою. Зразки колекції з середнім (F 50R/W, Янкан, Антрацит, 

Аліса, Танаїс, Самер 2, Байка, Labrador, Emerson, Л 101, Ларіса, Л 55-13, 

Gaillard, Білосніжка, Спритна, Гера, Merlin, Л 52-13, Karikachi, Донская 

(молочная), Спринт, N 0300, Walsh, УИР 021752, Десна), високим (Соер 345, 

Припять, Сонячна) та дуже високим (Галі) рівнями посухостійкості доцільно 

використовувати, як вихідний матеріал у селекційній практиці зі створення 

посухостійких сортів сої.  

Удосконалення методів оцінки термостійкості вихідного матеріалу 

сої. За умов посухи на рослину впливають не тільки нестача вологи у ґрунті 

(ґрунтова посуха), низька відносна вологість повітря (повітряна посуха), а і 

безпосередньо висока температура повітря та ґрунту. Тому, посухостійкість 

це здатність рослин до росту та розвитку як за умов нестачі вологи у ґрунті 

чи повітря, так і спроможність розвиватися при високій температурі. 

Для визначення посухостійкості зразків сої проведено попередній 

підбір температурних режимів прогріву насіння (+45 
о
С, +55 

о
С та +60 

о
С) та 

експозиції (10–40 хвилин з інтервалом п‟ять хвилин). Установлено, що 

найбільша розподільча здатність була у варіанті досліду з температурою води 

+60 
о
С при експозиції 40 хвилин. Такий режим нагріву насіння викликає 

істотне зниження схожості насіння, довжини проростка та його маси і 

дозволяє диференціювати селекційний матеріал за стійкістю до високих 

температур.   

На вдосконалену методику лабораторного термотестування зразків сої 

отримано патент на корисну модель “Спосіб визначення термостійкості 

зразків сої” [306] (додаток Л.1).  

 

Висновки до розділу 5. 

1. Сформовано робочу колекцію сої за індивідуальною стійкістю до 

фузаріозу (інтенсивність ураження фузаріозом 9,1–25,0 %) у кількості 51 
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зразка, які походять з 11 країн світу. Установлено широкий діапазон прояву 

господарсько-біологічних ознак у зразків колекції. Тривалість періоду 

вегетації зразків знаходилась у межах 93–147 діб, висота рослин – 55–124 см, 

маса 1000 насінин – 97–189 г, урожайність – 134–513 г/м
2
. Найвища 

врожайність була у зразків: OAC Shire (513 г/м
2
), Софія (475 г/м

2
 ), Лара 

(448 г/м
2
 ), Predator (440 г/м

2
 ), Святогор (433 г/м

2
 ), Шарм (428 г/м

2
 ), 

Т1 (425 г/м
2
), MN 1401 (410 г/м

2
). Зразки Сузір'я, лінія № 355, Лара, Софія, 

Святогор поєднують високий рівень стійкості до фузаріозу з високою 

врожайністю. Зразки робочої колекції рекомендовано до використання, як 

вихідний матеріал при селекції сої на високу стійкість до фузаріозу. 

2. Установлено, що рівень інтенсивності посухи у найбільш 

посушливому 2018 р. порівняно із сприятливим 2016 р. дорівнював D = 0,86. 

Утрати середньої врожайності становили 2,21 т/га, або 86 %, утрати 

мінімальної врожайності – 1,88 т/га, або 89,5 %, максимальної – 2,33 т/га, або 

80,4 %. Отже, втрати мінімальної врожайності були більше втрат 

максимальної врожайності.  

3. Проведено диференціацію сучасного селекційного матеріалу сої за 

врожайністю у контрастні за зволоженням роки за рядом індексів, які 

характеризують стійкість зразків до посухи. Значення індексу 

сприйнятливості до посухи (DSI) варіювало у межах 0,87–1,09. Індекс 

толерантності до посухи (TOL), який визначає абсолютні (т/га) значення 

втрат урожаю, становив 1,61–2,41 т/га, індекс середньої врожайності (MP), 

який показує потенційну врожайність (т/га) незалежно від погодних умов – 

0,81–1,21, індекс стабільності врожаю (YSI), який показує відношення 

врожайності за умов стресу до врожайності за оптимальних умов – 0,12–0,30. 

Індекс урожайності (YI), що характеризує врожайність генотипу по 

відношенню до середньої врожайності всіх досліджених зразків у період 

посухи, зростав із 64,6 % до 143,3 %. Індекс толерантності до стресу (STI), 

який показує здатність зразка зберігати стабільну врожайність незалежно від 

дії стресу, мав широкий діапазон і зростав із 1,5 до 7,6. Середнє геометричне 
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(або середнє пропорційне) врожайності (GMP) досліджуваних зразків 

знаходилось в межах від 0,92 т/га до 1,38 т/га. Ідентифіковано за різними 

індексами генотипи з високим та низьким рівнями прояву стійкості до 

посухи. 

4. Сформовано робочу колекцію сої за за стійкістю до посухи та спеки 

у кількості 83 зразків з 15 країн світу. За рівнями посухостійкості зразки 

робочої колекція сої розподілились наступним чином: дуже низький (21 

зразок), низький (30 зразків), середній (25 зразків), високий (три зразки) та 

дуже високий (один зразок). Зразки колекції можна використовувати для 

порівняння рівнів посухостійкості при диференціації вихідного та 

селекційного матеріалу сої. У зразків колекції виявлено значне варіювання 

рівнів прояву господарсько-біологічних ознак: посухостійкість – 51–136 %, 

тривалість періоду вегетації – 83–123 доби, висота рослин – 45,6–85,6 см, 

маса 1000 насінин – 108,8 г, продуктивність – 3,28–7,91 г з рослини. 

Найбільш посухостійкими виявились зразки Галі, Соер 345 

(ультраскоростигла група), Припять (ранньостигла група), Сонячна 

(середньостигла група). Сорт Галі поєднує дуже високу посухостійкість з 

високою продуктивністю, зразок Соер 345 – високу стійкість до посухи з 

високою продуктивністю, зразки F 50 R/W, Янкан, Байка, Л 101, Ларіса, 

Gaillard, Спритна, Донская (молочная), УИР 021752 та Десна – середній 

рівень посухостійкості з високою продуктивністю. Зразки колекції з 

середнім, високим та дуже високим рівнями посухостійкості доцільно 

використовувати в селекційній практиці, як вихідний матеріал для створення 

посухостійких сортів сої.  

5. Розроблено спосіб визначення термостійкості зразків сої який 

передбачає прогрів насіння при температурі +60 
о
С з експозицією 40 хвилин.  

Результати досліджень, викладені у даному розділі, опубліковані у 

наукових працях [177, 179, 190, 306, 343, 344, 366, 368, 369, 375, 392, 492]. 
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РОЗДІЛ 6 

ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ НАСІННЄВОГО 

МАТЕРІАЛУ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД БІО- ТА АБІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ 

 

Якісний насіннєвий матеріал сільськогосподарських культур здатен 

забезпечити без додаткових енергетичних затрат (добрива, пестициди) 

належний ріст рослин, знизити негативний вплив бур'янів, хвороб, шкідників 

і на основі цього підвищити врожайність культури і якість одержуваної 

продукції, поліпшити екологічний стан поля [282]. Урожайні властивості 

насіння прямо пов‟язані з їхніми посівними якостями. [24, 162, 249]. Посівні 

властивості насіння сої – інтегрований показник якості, обумовлений 

комплексом біо- та абіотичних факторів [161, 249, 455]. На думку М.К. Їжика 

[161], сівба високоякісним кондиційним насінням перша і одна з найбільш 

важливих умов для одержання високих урожаїв якісного посівного 

матеріалу. 

 

6.1 Формування показників лабораторної схожості насіння сої 

 

Основні посівні якості насіння характеризуються такими показниками, 

як чистота, вологість, енергія проростання, лабораторна схожість, маса 1000 

насінин, зараженість збудниками хвороб [24, 116]. Посівні якості насіння сої 

суттєво залежать від гідротермічних умов у період його наливу та 

формування та технологічних прийомів вирощування [323, 334, 336]. 

Основним показником якості насіннєвого матеріалу є схожість насіння, яка 

значною мірою і забезпечує реалізацію біологічного потенціалу сої [334, 335]. 

Посівні якості насіння сої регламентуються державним стандартом 

ДСТУ 2240–93 [115], який встановлює граничне максимальне значення 

вологості насіння призначеного для зберігання та сівби 14 %. Мінімальні 

граничні значення показників схожості насіння сої залежно від його категорії 

не можуть знижуватися до рівня менше ніж 80 % (табл. 6.1).  
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Таблиця 6.1 

Нормативні вимоги по схожості і вологості насіння сої, (ДСТУ 2240–93) 

Показник, % 
Категорія насіння 

добазове (ДН) базове (БН) сертифіковане (СН 1–3) 

Схожість, мінімум 90 85 80 

Вологість, максимум 14 14 14 

 

Експертиза зразків насіння сої сортів Скеля, Фея, Мальвіна та Романтика 

вирощених у 2008, 2009 та 2010 рр. проведена згідно ДСТУ 4138–2002 [116] 

встановила значні відмінності значення показника лабораторної схожості 

насіння залежно від року вирощування та між сортами [348, 377, 378]. 

Середнє по сортах значення показника лабораторної схожості 

коливалось за роками досліджень у межах 81,9–89,5 %, при середньому по 

досліду значенні 86,9 % (рис. 6.1).  

 

 

 

Рис. 6.1 Схожість насіння сої, % 
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Мінімальний рівень схожості насіння спостерігався у 2010 р. – 81,9 %, 

а максимальним рівнем схожості визначались зразки насіння 2008 та 2009 

рр. – 89,5 % та 89,3 % відповідно.  

Істотна різниця за показниками схожості насіння була між зразками 

насіння врожаїв 2008 та 2009 рр. і насінням урожаю 2010 р. Істотні 

відмінності показників лабораторної схожості спостерігались і між 

досліджуваними сортами. Найвищими значеннями показника схожості 

насіння відзначались у середньому за 2008–2010 рр. сорти Фея (96,8 %) та 

Мальвіна (89,1 %) (табл. 6.2).  

 

Таблиця 6.2 

Факторіальні показники лабораторної схожості насіння сої 

Сорт 
Рік урожаю 

НІР0,05 
2008 2009 2010 середнє 

Романтика 91,0 81,0 70,6 80,9 

7,0 
Мальвіна 91,0 89,0 87,4 89,1 

Фея 98,0 99,0 93,4 96,8 

Скеля 78,0 88,0 76,2 80,7 

середнє 89,5 89,3 81,9 86,9 НІР0,05 “рік-

сорт” 12,1 НІР0,05 6,0 

 

Характерними для них виявилися неістотні коливання значень 

показника лабораторної схожості за роками досліджень. Істотно нижчою 

була лабораторна схожість насіння у сортів Романтика (80,9 %) та Скеля 

(80,7 %). Значні коливання схожості за роками врожаю відмічені у сортів 

Романтика та Скеля. У сорту Романтика насіння врожаю 2008 р. мало 

схожість на рівні 91,0 %, врожаю 2009 р. – 81,0 %. У 2010 р. насіння сорту 

Романтика знижувало схожість до 70,6 %, що робить його невідповідним 

вимогам ДСТУ 4138–2002. Аналогічна закономірність була у сорту Скеля. 
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Тут відмінності за схожістю насіння були менш значні – від 88,0 % в 2009 р. 

до 76,2 % у 2010 р. Більш стабільними за роками виявилися посівні якості 

насіння сортів Фея та Мальвіна. Загальною для всіх сортів була тенденція 

зниження схожості у насіння врожаю 2010 р. коли два сорти (Романтика та 

Скеля) з чотирьох мали схожість насіння нижче нормативних значень. 

Вивчення впливу основних гідротермічних чинників навколишнього 

середовища на схожість насіння досліджуваних сортів сої показало існування 

дуже сильного негативного зв‟язку цієї ознаки із середньою температурою 

повітря (r = -0,909) та сумою ефективних температур (r = -0,963) (табл. 6.2). 

 

Таблиця 6.2 

Коефіцієнти кореляції між лабораторною схожістю насіння сої та 

гідротермічними показниками  

(квітень–вересень), середнє за 2008–2010 рр. 

Чинник довкілля Схожість насіння, % 

Сума опадів, мм 0,430 

Відносна вологість повітря, % 0,387 

Середня температура повітря, 
о
С -0,909 

Сума ефективних температур, 
о
С -0,963 

 

Чинники зволоження відігравали значно меншу роль у процесі 

формування схожості насіння. Сума опадів і відносна вологість повітря мала 

слабкий позитивний зв‟язок із схожістю (r = 0,430 та r = 0,387 відповідно).  

Таким чином, виявлено провідну роль температурних чинників у 

формуванні схожості насіння сої. Формування насіння культури за умов 

високих температур призводить до зниження схожості насіння. Саме у 

2010 р. зафіксована найвища за три роки проведення досліду середня 

температура повітря (19,6 
о
С) і максимальна сума ефективних 

температур (1576,3 
о
С). 
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Установлено, що спосіб сівби (широкорядний 45 см та суцільний 15 см) 

та норми висіву насіння (400, 500, 600, 700, 800 тис. шт./га) істотно не 

впливали на показники схожості насіння сої [494]. 

 

6.2 Фітосанітарний стан насіння сої 

 

Великою загрозою для врожаю є хвороби рослин у період проростання 

насіння та появи сходів, особливо за несприятливих умов [474], тому 

важливим завданням є збереження та покращення його посівних та 

врожайних властивостей. При ураженні збудниками хвороб погіршується 

якість насіннєвого матеріалу, знижується енергія проростання, польова 

схожість та життєздатність насіння. Використання інфікованого насіння 

сприяє збереженню і розповсюдженню хвороб у період вегетації, при 

збиранні, транспортуванні та зберіганні врожаю [59, 315, 316]. Так, через 

прогресування розвитку бактеріозу насіння сої сортів Вежа, Смолянка, 

Монада та Оксана після двох років зберігання втратило показники схожості 

та енергії проростання. [334, 335]. 

Крім зниження посівних якостей насіння ураження патогенами 

викликає зниження цінності рослинної продукції та унеможливлює її 

переробку і споживання через забруднення шкідливими для людини і тварин 

продуктами метаболізму. Особливо небезпечними є фузарієві гриби які 

утворюють в рослині токсини, здатні завдати шкоду здоров‟ю і навіть життю 

людини [211, 226, 407, 449]. Загалом, спричинені токсинами фузаріозних 

грибів хвороби людей і тварин останніми роками стали світовою проблемою 

[77]. Із захворювань бактеріального походження найнебезпечнішим є 

бактеріоз [451]. 

З ураженого насіння сої виділено 14 видів і різновидностей грибів роду 

Fusarium spp. L: F. oxysporum Shlecht. Snyd. et Hans, F. oxysporum var. 

orthoceras (App. et Wr.) Bilai, F. gibbosum App. et Wr. emend Bilai, F. solani 

(Mart.) App. et Wr., F. sambucinum Fuck., F. sambucinum var. minor Wr., F. 
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moniliforme Sheld, F. moniliforme Sheld var. subglutinans Wr. et Rg., F. 

culmorum (W. G. Sm.) Sacc., F. semitectum Berk. et Rav., F. lateritum Ness, F. 

sporotrichiella Bilai, F. heterosporum Ness, F. javanicum Koord. [451]. 

Основною умовою інтегрованого захисту рослин від хвороб та 

шкідників є фітосанітарна діагностика, яка ґрунтується на обліку і прогнозі 

комплексу динамічних процесів [316].  

У наших дослідженнях фітопатологічний аналіз показав, що насіння 

кожного досліджуваного зразка сої розподілилось на три категорії: 1) схоже 

здорове насіння, яке дає здорові проростки без ознак ураження збудниками 

хвороб; 2) схоже уражене збудниками фузаріозу насіння, яке дає уражені 

збудниками хвороб проростки; 3) несхоже насіння (рис. 6.2) [348, 377].  

 

 

 

Рис. 6.2 Фітосанітарний стан насіння сої, % (2008–2010 рр.) 

 

У середньому по сортах дослідної вибірки розподіл насіння на 

зазначені категорії був наступний: найбільша частка припадала на схоже 

здорове насіння – 67,3 %, доля схожого ураженого насіння у середньому 
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становила 19,8 %, на долю несхожого насіння припадало 12,9 %. При цьому 

спостерігались значні відмінності у фітосанітарному стані насіння за роками 

врожаю. Найкращий фітосанітарний стан насіння був у 2009 р. коли частка 

схожого здорового насіння була максимальною за роки досліджень і 

становила 75,5 %, частка схожого ураженого насіння – 13,8 %, а на долю 

несхожого насіння припадало 10,8 %. Найгірший фітосанітарний стан 

насіння (як і найнижча схожість насіння) спостерігався у насіння врожаю 

2010 р., коли частка здорового схожого насіння становила лише 60,1 %, 

частка схожого ураженого – 22,4 %, а частка несхожого насіння зростала 

до 17,6 %. 

Частка схожого ураженого насіння коливалась від 13,8 % у 2009 р. до 

23,3 % та 22,4 % відповідно у 2008 та 2010 рр.  

Частка схожого ураженого насіння була досить стабільною за роками у 

сортів Фея (8,0–13,7 %) та Мальвіна (20,0–32,0 %) і значно варіювала у сорту 

Скеля (7,0–34,5 %) (рис. 6.3).  

 

 

 

Рис. 6.3 Схожість та ураженість насіння сої по сортах, % (2008–2010 рр.)  
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У сорту Романтика спостерігалось значне варіювання кількості 

несхожого насіння (9,0–28,3 %). У сорту Скеля найбільша кількість схожого 

здорового насіння (81,0 %) була у партії врожаю 2009 р., а у партій насіння 

врожаю 2008 та 2010 рр. знижувалась до 46,0 % та 42,9 % відповідно. Частка 

схожого ураженого насіння була майже однаковою у партіях урожаю 2008 та 

2010 рр. (32,0 % та 34,5 % відповідно), а мінімальна кількість такого насіння 

була у партії врожаю 2009 р. – 7,0 %. Частка несхожого насіння була 

практично однаковою у партіях урожаю 2008 та 2010 рр. – 22,0 % та 22,6 % 

відповідно, і значно меншою у партії врожаю 2009 р. – 12,0 %. 

Сорт Фея мав найбільшу частку здорового насіння: від 80,2 % у партії 

врожаю 2010 р. до 90,0 % у партіях урожаю 2009 та 2010 рр. У цього сорту 

виявилася найменша по досліду ураженість схожого насіння: 8,0 % у 2008 р., 

9,0 % у 2009 р. і 13,7 % у 2010 р. Кількість несхожого насіння при цьому була 

незначною – від 1,0 % у 2009 р. до 6,1 % у 2010 р. 

У сорту Мальвіна частка здорового насіння у досліджуваних зразках 

знижувалась з 69,0 % у 2009 р. до 59,0 % та 62,0 % відповідно, у 2008 та 2010 

рр. На долю схожого ураженого насіння сорту припадало 32,0 %, 20,0 % та 

24,8 % відповідно за роками. 

У сорту Романтика простежується тенденція зниження з 2008 до 

2010 р. кількості схожого здорового насіння (з 70,0 % до 55,1 %) і частки 

схожого ураженого насіння (з 21,0 % до 16,6 %). При цьому відбувалось 

значне зростання долі несхожого насіння (з 9,0 % до 28,3 %), що призводило 

до істотного погіршення посівних якостей насіннєвого матеріалу.  

Найкращий фітосанітарний стан мало насіння сорту Фея у 2008 та 

2009 рр. (90 % схожого здорового насіння), насіння сорту Скеля 2009 р. 

урожаю (81,0 % здорового насіння) та сорту Фея 2010 р. урожаю (80,2 % 

здорового насіння). Найгіршими були партії насіння сорту Скеля 2008 та 

2010 рр. у яких на долю схожого здорового насіння припадало лише по 

46,0 % та 42,9 % відповідно. 
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Аналіз фітопатогенних чинників на насіннєвому матеріалі показав, що 

схоже насіння було уражене збудниками фузаріозу, а до втрати схожості 

насіння призводило ураження збудниками як фузаріозу, так і бактеріальної 

природи. Загалом прояв бактеріозу був значно меншим порівняно із фузаріозом.  

У сортів Скеля та Мальвіна ураження насіння збудниками фузаріозу 

найбільшою мірою проявилось у 2008 та 2010 рр., у сорту Фея – у 2010 р., у 

сорту Романтика – у 2008 та 2009 рр. Фузаріоз проявлявся у різних варіантах 

досліду у вигляді ураження сім‟ядолей або кореневої гнилі. 

Найбільше ураження збудниками фузаріозу сім‟ядолей насіння було у 

сорту Мальвіна у 2008 р. (19,0 %), у сорту Скеля у 2010 р. (18,8 %), у сорту 

Романтика у 2008 р. (16,0 %) (табл. 6.3). 

 

Таблиця 6.3 

Ураженість збудниками хвороб насіння сої 

Сорт 
Рік 

урожаю 

Схоже насіння Несхоже насіння 

ураженість фузаріозом, % ураженість, % 

сім‟я-

долей 

коре-

невою 

гниллю 

усього 
бакте-

ріозом 

фуза-

ріозом 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Романтика 

2008 16,0 5,0 21,0 0 9,0 9,0 

2009 0 19,0 19,0 0 19,0 19,0 

2010 10,8 5,8 16,6 12,5 15,8 28,3 

середнє 8,9 9,9 18,8 4,2 14,6 18,8 

Мальвіна 

2008 19,0 13,0 32,0 4,0 5,0 9,0 

2009 0 20,0 20,0 0 11,0 11,0 

2010 13,2 11,6 24,8 1,6 11,6 13,2 

середнє 10,7 14,9 25,6 1,9 9,2 11,1 
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Продовження табл. 6.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Фея 

2008 0 8,0 8,0 1,0 1,0 2,0 

2009 1,0 8,0 9,0 1,0 0 1,0 

2010 5,3 8,4 13,7 3,8 2,3 6,1 

середнє 2,1 8,2 10,3 1,9 1,1 3,0 

Скеля 

2008 14,0 18,0 32,0 15,0 7,0 22,0 

2009 0 7,0 7,0 0 12,0 12,0 

2010 18,8 15,7 34,5 12,0 10,6 22,6 

середнє 10,9 13,6 24,5 9,0 9,9 18,9 

У середньому по 

сортах 
8,2 11,6 19,8 4,2 8,7 12,9 

 

У насіння сорту Фея ця форма хвороби проявлялась незначно у межах 

від 0 % у 2008 р. до 5,3 % у 2010 р. 

Максимальний прояв кореневої гнилі на схожому насінні був у 

наступних зразків насіння: сорт Мальвіна 2009 р. – 20,0 %, сорт Романтика 

2009 р. – 19,0 %, сорт Скеля 2008 р. урожаю – 18,0 %. У насіння зразків сорту 

Фея ураження насіння кореневою гниллю було практично на одному 

рівні (8,0–8,4 %). 

Аналіз прояву ураження фузаріозом схожого насіння в середньому по 

кожному сорту показав, що домінуючою формою хвороби у різному ступені 

виявилася коренева гниль.  

У сортів Скеля та Мальвіна ураження насіння збудниками фузаріозу 

найбільшою мірою проявилось у 2008 та 2010 рр., у сорту Фея – у 2010 р., у 

сорту Романтика – у 2008 та 2009 рр. Фузаріоз проявлявся у різних варіантах 

досліду у вигляді ураження сім‟ядолей або кореневої гнилі.  

Найбільше ураження збудниками фузаріозу сім‟ядолей насіння було у 

сорту Мальвіна у 2008 році (19,0 %), у сорту Скеля у 2010 р. (18,8 %), у сорту 

Романтика у 2008 р. (16,0 %). У насіння сорту Фея ця форма хвороби 
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проявлялась незначно у межах від 0 % у 2008 році до 5,3 % у 2010 р. 

Максимальний прояв кореневої гнилі на схожому насінні був у наступних 

зразків насіння: сорт Мальвіна 2009 р. – 20,0 %, сорт Романтика 2009 р. – 

19,0 %, сорт Скеля 2008 р. урожаю – 18,0 %. У насіння зразків сорту Фея 

прояв кореневої гнилі була практично на одному рівні за роками 

досліджень (8,0–8,4 %).  

Аналіз прояву ураження фузаріозом схожого насіння у середньому по 

кожному сорту показав, що домінуючою формою хвороби у різному ступені 

виявилася коренева гниль (рис. 6.4).  
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Рис. 6.4 Сортова декомпозиція фітопатогенного спектру насіння сої, % 

(середнє за 2008–2010 рр.) 

 

У насіння сорту Фея коренева гниль значно переважала над ураженням 

сім‟ядолей (8,2 % та 2,1 % відповідно). У насіння сортів Мальвіна та Скеля 

співвідношення між формами прояву фузаріозу виявились меншими, а у 

сорту Романтика коренева гниль та ураження сім‟ядолей проявились майже 

на одному рівні (9,9 % та 8,9 % відповідно). Аналіз причин утрати схожості 
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насіння показав, що у сортів Романтика і Мальвіна насіння загинуло 

переважно внаслідок ураження збудниками фузаріозу. У сорту Скеля 

несхоже насіння було майже порівну уражене збудниками фузаріозу (9,9 %) і 

бактеріозу (9,0 %). Насіння сорту Фея втратило схожість незначною мірою 

через ураження збудниками фузаріозу (1,1 %) та бактеріозу (1,9 %). 

Установлено істотний зв‟язок між кількістю у досліджуваних зразках 

здорового насіння та показниками їх лабораторної схожості. Значення 

коефіцієнтів кореляції становило r = 0,79; r = 0,58 та r = 0,72 у 2008, 2009 та 

2010 рр. відповідно, а у середньому за три роки досліджень 

дорівнювало r = 0,72. 

Використання ураженого насіння становить значну загрозу 

фітосанітарному стану посівів сої, особливо насіннєвих, які можуть стати 

джерелом для подальшого поширення інфекції. При значному розширенні 

посівних площ культури за сприятливих умов це може призвести до 

виникнення епіфітотій хвороб. Основним запобіжним заходом для 

оздоровлення агроценозів сої може бути протруювання насіннєвого 

матеріалу препаратами фунгіцидної та бактерицидної дії [377].  

Установлено позитивний уплив на фітосанітарний стан насіння 

десикації. Фітосанітарний аналіз партій насіння трьох сортів сої врожаю 

2005, 2006, 2007, 2008 рр. показав істотне зниження ураженості насіння 

сортів сої при покращенні показників лабораторної схожості насіння. Так, у 

сорту Романтика показник лабораторної схожості істотно зріс із 90 % до 

92 %, а ураженість насіння патогенами знизилась на 8 % із 32 % до 24 % 

(табл. 6.4). Аналогічна тенденція зафіксована у сортів Мрія та Скеля. 

Схожість насіння сорту Мрія істотно зросла із 88 % до 91 %, а ураженість 

насіння зменшилась із 28 % до 22 %, або на 6 %. У сорту Скеля схожість 

істотно підвищилась із 90 %до 94 %, при зниженні ураженості насіння із 

34 % до 25 %, або на 9 %. Таким чином. застосування десикації позитивно 

впливає на посівні якості насіння. Це можна пояснити тим, що десикація 
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сприяла зменшенню патогенної мікрофлори на насінні, що, у кінцевому 

результаті, сприяло підвищенню лабораторної схожості насіння [182, 496].    

 

Таблиця 6.4 

Показники якості насіння залежно від десикації, середнє за 2005–2008 рр. 

Сорт 
Схожість, % Ураженість насіння, % 

без десикації із десикацією без десикації із десикацією 

Романтика 90 92 32 24 

Мрія 88 91 28 22 

Скеля 90 94 34 25 

НІР0,05 2,0 1,4 

 

Ураженість насіння збудниками захворювань грибкової та 

бактеріальної етіології (разом фузаріозу та бактеріозу) мала сильний 

позитивний зв‟язок із такими чинниками довкілля як відносна вологість 

повітря (r = 0,760) та сума опадів (r = 0,729) та середній рівень зв‟язку із 

середньою температурою повітря (r = 0,675) (табл. 6.5).  

 

Таблиця 6.5 

Коефіцієнти кореляції між ураженістю насіння сої збудниками фузаріозу та 

бактеріозу і гідротермічними показниками (квітень–вересень),  

середнє за 2008–2010 рр. 

Чинник довкілля Ураженість насіння, % 

Сума опадів, мм 0,729 

Відносна вологість повітря, % 0,760 

Середня температура повітря, 
о
С 0,675 

Сума ефективних температур, 
о
С 0,036 
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Це пояснюється тим, що при збільшенні рівня зволоження та 

температури повітря створюються сприятливі умови для поширення та 

розвитку в агроценозах сої збудників хвороб і, відповідно, інфікування 

насіння. Сума ефективних температур не мала впливу на рівень ураження 

насіння сої збудниками хвороб (r = 0,036). Отже, визначними чинниками в 

ураженості насіння збудниками хвороб є умови зволоження та середня 

температура повітря. 

 

6.3 Господарська довговічність насіння сої  

 

Важливою проблемою насінництва є зберігання насіння – його 

генетичної цілісності, життєздатності та інших цінних господарських ознак 

та якостей. Це безпосередньо стосується питання про господарську 

довговічність насіння − період зберігання, протягом якого схожість 

залишається кондиційною і відповідає вимогам державного нормування [82]. 

Потенційна продуктивність насіння досягає свого максимуму на 

момент повного достигання, після чого вона неухильно, безперервно і 

незворотно знижується. Швидкість зниження потенційної продуктивності 

при старінні насіння значною мірою обумовлена генетичними факторами, а 

також умовами зовнішнього середовища до і під час зберігання. Зниження 

схожості є не тільки важливим показником старіння насіння, але і 

показником майбутньої втрати ним життєздатності [131]. 

На збереження господарської довговічності насіння можуть упливати 

серед інших чинників і умови розвитку материнської рослини [132]. Рівень 

господарської довговічності насіння також залежить від інтенсивності 

“стартових” реакцій, що відбуваються в зародках і суттєво впливають на 

формування проростків і подальший розвиток молодих рослин [184]. 

До основних чинників, що впливають на стан зберігання насіння, 

відносяться температура, вологість, газовий склад оточуючого повітря і 

наявність патогенів [82, 455].  
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Таким чином, господарська довговічність насіння являє собою 

важливий аспект життєдіяльності рослин і представляє чималий теоретичний 

та практичний інтерес для насінництва сої.  

Найважливішим фактором, що зумовлює стійкість насіння під час 

зберігання, є його вологість. Вологість насіння – основна умова зберігання, 

причому для сої вона має важливіше значення, ніж для інших культур. 

Безпечні рівні вологості для зберігання сої залежать від температури повітря, 

маси партії та напряму використання: для переробки на продовольчі, кормові 

або технічні цілі чи в якості посівного матеріалу. Соя з підвищеною 

вологістю може прорости або покритися пліснявою, що призводить до 

підвищення температури, внаслідок чого погіршується якість білка і олії [283]. 

Соя належить до рослин, в яких при зберіганні у насіннєсховищах за 

умов неконтрольованого клімату схожість насіння досить швидко 

втрачається. Це пов'язано з тим, що її насіння, багате на білок і олію, 

гігроскопічне, а тонка насіннєва оболонка легко пошкоджується, що 

полегшує доступ повітря, вологи і збудників хвороб. Чим вищою є 

температура зберігання і вологість насіння, тим швидше втрачається 

схожість. Особливо шкідлива одночасна дія цих факторів. При поєднанні 

високої температури і вологості насіння сої створюються сприятливі умови 

для посиленого дихання і розвитку мікроорганізмів [249]. 

Дослідження господарської довговічності насіння, проведене у партій 

насіння п‟яти сортів сої (Романтика, Мрія, Версія, Фея, Скеля), вирощеного у 

2008 р. показало, що вологість насіння протягом п‟яти років зберігання за 

умов неконтрольованого клімату знаходилась у межах норми і не 

перевищувала 12,8 %.  

При цьому найвища вологість відмічалася у перший рік зберігання і 

коливалася залежно від сорту від 9,0 % до 12,8 %. Упродовж п‟яти років 

зберігання, найбільша втрата вологості насіння сої спостерігалася у сорту 

Фея – 4,3 %, а найменша − у сорту Версія – 1,0 %, що обумовлено сортовими 

особливостями [255] (рис. 6.5).  
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Рис. 6.5 Динаміка вологості насіння сої при зберіганні, %. 

 

У сортів Романтика, Мрія і Скеля вологість насіння знижувалась від 

початкової на 3,8 %, 1,9 %, 1,0 % і 0,8 % відповідно [493]. 

Вихідна або початкова схожість насіння − чинник, що визначає 

збереження його життєздатності протягом тривалого періоду. Чим вона 

вища, тим повільніше проходить процес старіння насіння за будь-яких умов 

зберігання, тому на зберігання рекомендують закладати посівний матеріал з 

максимальним рівнем схожості [455]. 

Виявлено залежність тривалості господарської довговічності насіння 

від його початкової схожості. При зберіганні посівного матеріалу сої у 

насіннєсховищах за умов неконтрольованого клімату з вологістю насіння у 

межах від 8,4 % до 12,8 % та початковою лабораторною схожістю на рівні 

97–99 % у сортів Романтика, Версія і Скеля господарська довговічність 

зберігалася протягом чотирьох років. На п‟ятий рік зберігання спостерігалось 

більш інтенсивне зменшення лабораторної схожості. Так, після чотирьох 

років зберігання лабораторна схожість насіння у сорту Романтика знизилася 

на 4 %, у сорту Версія – на 13 % і у сорту Скеля – на 11 %, тоді як на п‟ятий 
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рік зберігання відмічалося стрімке зниження цього показника, де різниця з 

початковою схожістю становила 26 %, 27 % і 25 % відповідно (рис. 6.6). 

 

 

 

Рис. 6.6 Динаміка лабораторної схожості насіння сої при зберіганні, %. 

 

При зберіганні посівного матеріалу з нижчою початковою 

лабораторною схожістю: у сорту Мрія 91 % і у сорту Фея 92 %, господарська 

довговічність зберігалася лише протягом трьох років, після чого, на 

четвертий рік зберігання, відмічалося інтенсивне зниження її до значень 78 % 

і 73 %, або нижче від початкової на 13 % і 19 % відповідно. 

Отже, за лабораторною схожістю посівний матеріал сої сортів Мрія і 

Фея відповідав вимогам ДСТУ 2240–93 [115] для кондиційного насіння 

протягом трьох років зберігання, а насіння сортів Романтика, Версія і Скеля – 

протягом чотирьох років. 

При визначені енергії проростання насіння у насіннєвих партій сої під 

час зберігання можна відмітити наступну закономірність.  

У сортів Романтика, Версія і Скеля протягом чотирьох, а у сортів Мрія 

і Фея – трьох років зберігання енергія проростання майже співпадала із 
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лабораторною схожістю і різниця між цими показниками не перевищувала 

2 % (рис. 6.7). 

 

 

 

Рис. 6.7 Динаміка енергії проростання насіння сої при зберіганні, %. 

 

Це визначало високу життєздатність насіння даних сортів протягом 

вказаного вище терміну зберігання і означає, що за оптимальних умов для 

росту та розвитку воно має можливість прорости за досить короткий строк. 

Поряд з цим, при подальшому зберіганні спостерігалася більш інтенсивна 

втрата енергії проростання порівняно із схожістю, де розбіжність, залежно 

від сорту і року зберігання була у межах 8–14 %. 

Така ж тенденція випереджаючої втрати енергії насіння виявлена і 

загалом для досліджуваної вибірки сортів. Таким чином, господарська 

довговічність посівного матеріалу сої при зберіганні в умовах 

неконтрольованого клімату залежала від початкової схожості насіння (рис. 6.8). 
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Рис. 6.8 Динаміка схожості та енергії проростання насіння сої при 

зберіганні, % 

 

При зберіганні насіння при вологості не вище 14 % господарська 

довговічність становила у сортів Романтика, Версія і Скеля чотири роки. На 

п‟ятий рік зберігання відбувалося стрімке зниження схожості насіння і втрата 

кондиційності. Насіння сортів Мрія і Фея зберігало господарську придатність 

протягом трьох років, а на четвертий рік зберігання швидко 

втрачало кондиційність. 

 

Висновки до розділу 6. 

1. Установлено параметри мінливості лабораторної схожості насіння 

залежно від умов року вирощування. Зафіксовано дуже сильний негативний 

зв‟язок схожості із середньою температурою повітря (r = -0,909) та сумою 

ефективних температур (r = -0,963. Сума опадів і відносна вологість повітря 

мала слабкий позитивний зв‟язок із схожістю (r = 0,430 та r = 0,387 відповідно). 

2. Виявлено істотний зв‟язок між кількістю у досліджуваних зразках 

здорового насіння та його лабораторною схожістю (r = 0,72). 

3. Частка схожого насіння була уражена збудниками фузаріозу, а до 
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втрати схожості насіння призводило ураження збудниками, як фузаріозу, так 

і бактеріозу. Прояв бактеріозу (у середньому 4,2 %) був значно меншим 

порівняно із фузаріозом (28;5 %). 

4. Виявлені особливості прояву фузаріозу на насінні різних сортів сої 

залежно від року врожаю. Встановлено домінування фузаріозної кореневої 

гнилі над фузаріозом сім‟ядолей. Установлено, що застосування десикації  

підвищує лабораторну схожість насіння і покращує його 

фітосанітарний стан.  

5. Ураженість насіння збудниками фузаріозу та бактеріозу мала 

сильний позитивний зв‟язок із відносною вологістю повітря (r = 0,760) та 

сумою опадів (r = 0,729) і середній рівень зв‟язку із середньою температурою 

повітря (r = 0,675). 

6. Установлено закономірності господарської довговічності насіння сої, 

та її залежність від початкової схожості. Виявлені особливості господарської 

довговічності насіння у різних сортів сої. У сортів Романтика, Версія і Скеля 

протягом чотирьох, а у сортів Мрія і Фея – протягом трьох років зберігання 

енергія проростання відрізнялась від лабораторної схожості незначно (на 1–

3 %). При подальшому зберіганні спостерігалася більш швидка втрата енергії 

проростання порівняно із схожістю (на 5–14 %).  

Результати досліджень, наведені у даному розділі, опубліковані у 

наукових працях [179, 182, 348, 366, 368, 377, 378, 493, 496]. 
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РОЗДІЛ 7 

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТВОРЕННЯ СОРТІВ СОЇ АДАПТОВАНИХ ДО 

УМОВ РІЗНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ ЗОН УКРАЇНИ 

 

7.1 Рівень прояву господарсько-біологічних ознак у створених нових 

сортів сої у різних кліматичних зонах України 

 

Селекція відіграє одну з провідних ролей в підвищенні врожайності та 

покращенні якості продукції, тому сорт є необхідною та незамінною ланкою 

у комплексі заходів, спрямованих на збільшення виробництва високоякісної 

продукції, а також фактором, що зменшує вплив екстремальних умов погоди.  

Оптимум продуктивності сорту знаходиться у межах 60–70 % його 

потенційної врожайності, а 30–40 % становлять достатній резерв для 

нарощування продуктивності за оптимальних умов. Сучасні сорти та гібриди 

повинні максимально відповідати сучасним агротехнологіям та бути 

конкурентоспроможними. Думки дослідників про роль сорту у формуванні 

врожаю сільськогосподарських культур різняться. На його долю відводять 

20–60 % залежно від дії комплексу умов довкілля (рівня родючості і 

гідротермічного режиму) та технології вирощування культури [9, 15, 24, 89, 

114, 290, 424, 491, 517, 565, 578, 590].  

За 1961–2014 рр. світовий рівень урожайності сої підвищився з 1,13 т/га 

до 2,69 т/га [442]. У США та латиноамериканських країнах рівень 

урожайності близько 3,0 т/га [24, 241, 442]. Світові рекорди врожайності 

насіння сої були зафіксовані у США – 9,36–10,4 т/га. Урожайність у Китаї 

знаходиться на рівні близько 1,9 т/га, в Індії – 1,0–1,2 т/га [442]. У 2016–

2018 рр. в Україні врожайність сої коливалась на рівні 1,97–2,64 т/га чому 

сприяли значні досягнення вітчизняних селекціонерів, які створили 

високопродуктивні сорти, адаптовані до конкретних ґрунтово-кліматичних 

зон [326]. Рекордні показники врожайності сої в Україні встановлені на 

зрошуваних землях – 10,23 т/га, за умов богари – 7,49 т/га [454].  
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Крім урожайності, визначальною ознакою є тривалість періоду 

вегетації, яка обумовлює придатність сорту до вирощування у певній 

агрокліматичній зоні, яка контролюється генетично і детермінується більше 

спадковістю сорту ніж іншими факторами [228, 491, 500]. Хоча існує 

негативна філогенетично обумовлена залежність між продуктивністю та 

скоростиглістю, більш висока продуктивність пізньостиглих сортів 

проявляється лише в роки з оптимальними гідротермічними умовами [458]. 

Також соя дуже сильно реагує на тривалість дня. Під упливом цього фактора 

змінюється період її вегетації, висота рослин, довжина і кількість міжвузлів, 

кількість листків, квіток, бобів, насінин, індивідуальна продуктивність 

рослин, через що сорти сої мають вузьку географічну локалізацію порівняно 

із сортами зернових культур. Зона максимальної широтної адаптивності 

сорту в абсолютній більшості випадків обмежена достатньо вузькою смугою, 

від 100–160 км [16, 17, 24, 104, 155] до 100–150 миль (приблизно 160–240 км) 

[546]. Як правило, просунення на один градус широти потребує нового 

набору сортів, адаптованих до місцевих умов [406]. Середньостиглі сорти 

сильно реагують на фотоперіод і можуть давати високу врожайність лише у 

відповідному для них географічному регіоні. Скоростиглі ж сорти, як 

правило, нейтральні до фотоперіоду і їх можна вирощувати в основній 

(рекомендованій) та суміжних зонах [26].  

В ІР НААН для максимального використання біокліматичних умов 

регіону східного Лісостепу України селекція сої спрямована на створення 

сортів з періодом вегетації 90–110 діб. 

Урожайність переважної кількості сільськогосподарських культур є 

непрямим показником їх господарської продуктивності, оскільки 

передбачається ще й переробка та виділення основного товарного продукту. 

Приміром, продуктивність цукрового буряка визначається показником виходу 

цукру з одиниці площі, у соняшника та ріпака – виходом олії. У сої таким 

показником є збір білка та олії [220]. У результаті аналізу селекційних номерів 

розсадника конкурсного сортовипробування за врожайністю, вмістом у насінні 
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білка, олії та їх суми та інтегральним показником у комплексі “виробництво–

переробка” [232] – сукупним збором білка та олії з одиниці площі, у 2008–

2016 рр. було передано на кваліфікаційну експертизу на придатність до 

поширення ряд сортів сої зернового напряму використання з яких 14 визнані 

придатними для поширення в Україні [363–369, 383, 385–391, 398, 400, 401–

404]. Морфологічні ознаки цих сортів наведено в таблиці табл. 7.1. 

 

Таблиця 7.1  

Основні морфологічні ознаки сортів сої внесених до Державного реєстру 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні 

Сорт 

Різно-

вид-

ність 

Колір Висо-

та рос-

лин, 

см 

Маса 

1000 

насі-

нин, г 

опу-

шення 

віночка 

квітки 
насіння 

насіннє-

вого 

рубчика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Маль-

віна 

ukrai-

nika 

жовто-

корич-

невий 

фіоле-

товий 
жовтий 

корич-

невий з 

вічком 

90–100 
120–

170 

Подяка flavida 

жовто-

корич-

невий 

фіоле-

товий 
жовтий 

жовтий 

з вічком 
110–130 

100–

140 

Спритна glauka 
світло-

сірий 
білий жовтий 

жовтий 

з вічком 
70–90 

130–

180 

Естафе-

та 

аrgil-

losper-

ma 

жовто-

корич-

невий 

фіоле-

товий 
жовтий 

жовтий 

з вічком 
70–100 

110–

170 

Байка 

mak-

rocar-

pa 

жовто-

корич-

невий 

фіоле-

товий 
жовтий 

темно-

корич-

невий 

80–100 
160–

200 
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Продовження табл. 7.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Криниця 

аrgil-

losper-

ma 

жовто-

корич-

невий 

фіоле-

товий 
жовтий 

жовтий 

з вічком 
90–100 

140–

180 

Кобза 

mak-

rocar-

pa 

жовто-

корич-

невий 

фіоле-

товий 
жовтий 

світло-

корич-

невий 

80–100 
120–

180 

Писанка 
ukrai-

nika 

світло-

сірий 

фіоле-

товий 
жовтий 

світло-

корич-

невий 

70–90 
130–

180 

Перлина 

mak-

rocar-

pa 

світло-

сірий 

фіоле-

товий 
жовтий 

світло-

корич-

невий 

80–100 
140–

180 

Райдуга 
ukrai-

nika 

світло-

сірий 

фіоле-

товий 
жовтий 

світло-

корич-

невий 

80–100 
140–

170 

Мелодія 
ukrai-

nika 

жовто-

корич-

невий 

фіоле-

товий 
жовтий 

світло-

корич-

невий 

70–90 
130–

170 

Красуня 

аrgil-

losper-

ma 

жовто-

корич-

невий 

фіоле-

товий 
жовтий 

жовтий 

з вічком 
80–90 

130–

170 

Різдвяна 
ukrai-

nika 

світло-

сірий 

фіоле-

товий 
жовтий 

світло-

корич-

невий 

70–90 
140–

180 

Слобода 
ukrai-

nica 

жовто-

корич-

невий 

фіоле-

товий 
жовтий 

темно-

корич-

невий 

70–80 
140–

170 
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До загальної характеристики сортів можна віднести стійкість до 

посухи, вилягання рослин, обсипання насіння, збудників основних хвороб і 

шкідників, добру пристосованість до механізованого збирання. 

Морфологічно рослини нових сортів мають напівстиснуту форму з товстим 

центральним стеблом і високу облистяність рослин.  

У 2008 р. передано для проходження кваліфікаційної експертизи на 

придатність для поширення середньостиглі сорти Мальвіна та Подяка (табл. 7.2).  

 

Таблиця 7.2  

Господарсько-біологічні показники сортів сої,  

(конкурсне сортовипробування, середнє за 2006–2008 рр. ) 

Сорт 

Тривалість 

періоду 

вегетації, діб 

Урожайність 
Уміст в 

насінні, % 
Збір білка і олії 

т/га ±* білка олії т/га ±* 

Мальвіна 115 2,50 +0,70 37,8 20,0 1,445 +0,439 

Подяка 117 2,70 +0,90 37,4 20,9 1,574 +0,568 

Київська 27 

(стандарт) 
111 1,80 – 36,3 19,6 1,006 – 

НІР005 – 0,21 – – – – – 

Примітка: ±* – відхилення від стандарту.  

 

Сорт Мальвіна відноситься до різновидності ukrainica. Рослини сорту 

висотою 90–100 см, мають опушення жовто-коричневого кольору, квітки 

фіолетові, насіння овально-кулясте, жовте, насіннєвий рубчик коричневий із 

вічком. Маса 1000 насінин 120–170 г (див. табл. 7.1). При рівні врожайності 

2,50 т/га у конкурсному сортовипробуванні сорт перевищив стандарт 

Київська 27 за врожайністю на 0,70 т/га. При вмісті в насінні білка 37,8 % та 

вмісті олії 20,0 % сорт Мальвіна забезпечив збір білка 1,445 т/га, що на 

0,439 т/га більше ніж у стандарту. 
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За роки проходження кваліфікаційної експертизи сорт Мальвіна 

показав середній по ґрунтово-кліматичних зонах України рівень урожайності 

2,15 т/га, або на 0,45 т/га нижче ніж у конкурсному випробуванні. При 

середньому по зонах умісті в насінні білка та олії на рівні 39,1 % та 19,9 % 

відповідно, сорт забезпечив середній збір білка 0,842 т/га, олії 0,429 т/га та їх 

загальної кількості 1,270 т/га. Максимальні рівні врожайності (2,25 т/га), 

зборів білка (0,900 т/га), олії (0,441 т/га) та їх сумарної кількості (1,341 т/га) 

сорт показав у зоні Степу. Мінімальні рівні прояву зазначених ознак 

виявилися у Поліській зоні – врожайність (2,03 т/га), збір білка (0,775 т/га), 

збір олії (0,404 т/га), сумарний збір білка та олії (1,179 т/га) (рис. 7.1). 

 

 

 

Рис. 7.1 Господарські показники сорту сої Мальвіна, ( середнє за 2009–2011 рр.) 

 

Найвищу врожайність сорту по зонах випробування встановлено у 

Поліссі – 2,84 т/га (Городенківська ДСС Івано-Франківської області, 2011 р.), 

у Лісостепу – 3,63т/га (Кельменецька ДСС Чернівецької області, 2011 р.), у 

Степу – 3,74 т/га (Кілійська ДСС Одеської області, 2010 р.). Після 

проходження експертизи і підтвердження високих урожайних властивостей 
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сорт Мальвіна внесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні з 2012 р. по зонах Полісся та Степу (додаток Г.2) [410]. 

Сорт має високу стійкість до фузаріозу (рівень інтенсивності ураження 

22,5 %) і включений до складу робочої колекції за індивідуальною стійкістю 

до фузаріозу (додатки Б.1, Ж.1). 

Сорт Подяка належить до різновидності flavida. Рослини висотою 110–

130 см, мають опушення жовто-коричневого кольору, квітки фіолетові, 

насіння овально-кулясте, жовте, насіннєвий рубчик кольору оболонки з 

вічком. Сорт має відносно дрібне насіння – маса 1000 насінин 100–140 г (див. 

табл. 7.1). У конкурсному сортовипробуванні сорт Подяка мав рівень 

урожайності 2,70 т/га, або на 0,90 т/га вище ніж у стандарту Київська 27. При 

вмісті в насінні білка 37,4 % та вмісті олії 20,9 % сорт за сумарним збором 

білка та олії (1,574 т/га) перевищив стандарт на 0,568 т/га (див. табл. 7.2).  

За час кваліфікаційної експертизи сорт Подяка середня врожайність 

сорту Подяка по зонах України становила 2,02 т/га, або на 0,68 т/га нижче 

ніж у конкурсному випробуванні (рис. 7.2).  

  

 

 

Рис. 7.2 Господарські показники сорту сої Подяка, (середнє за 2009–2011 рр.) 
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Середній уміст білка в насінні сорту 38,2 % і вміст олії 19,4 % 

забезпечили збір 0,773 т/га білка, 0,393 т/га олії та 1,165 т/га білка та олії. 

Найбільші рівні врожайності (2,16 т/га), зборів білка (0,821 т/га), олії 

(0,432 т/га) та їх сумарної кількості (1,253 т/га) сорт виявив у Степовій зоні. 

Найнижчу врожайність (1,84 т/га) та мінімальні збори білка (0,684 т/га), олії 

(0,361 т/га) та їх сумарної кількості (1,045 т/га) зафіксовані у Поліссі.  

Максимальна врожайність сорту у зонах випробування становила: 

Полісся – 2,47 т/га (Городенківська ДСС Івано-Франківської області, 2011 р.), 

Лісостеп – 3,67т/га (Кельменецька ДСС Чернівецької області, 2011 р.), Степ – 

3,11  т/га Кілійська ДСС Одеської області, 2010 р.). Після завершення 

експертизи сорт Подяка занесено до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні з 2012 р. по зоні Степу 

(додаток Г.1) [409].  

Сорту властива висока стійкість до фузаріозу (рівень інтенсивності 

ураження 10,0 %) і він включений до складу робочої колекції за 

індивідуальною стійкістю до фузаріозу (додатки Б.1, Ж.1). 

Із розширенням посівних площ під соєю стало можливим 

використовувати її в якості попередника для головної зернової культури 

України – пшениці озимої. Гарантованими попередниками для пшениці 

озимої у Лісостепу і Степу України є ультраскоростиглі і ранньостиглі сорти, 

хоча вони і поступаються за врожайністю сортам з більш тривалим періодом 

вегетації. Створення і впровадження таких сортів сприяє розширенню ареалу 

вирощування сої [403] і зростанню загальної продуктивності сівозміни. У 

північному Степу України при використанні ультраранніх і ранньостиглих 

сортів сої, як попередників пшениці м‟якої озимої прибавка врожайності 

становила 0,07–1,36 т/га порівняно з чорним паром [193]. 

Достигання і збирання врожаю таких сортів відбувається за 

сприятливих погодних умов, що дозволяє отримувати високоякісну 

продукцію, вони менше реагують на зміну фотоперіоду [231, 451]. 

Упровадження скоростиглих сортів сої дозволить стабілізувати рівень 
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урожайності за умов нестабільного зволоження під час вегетації культури за 

рахунок больш раціонального використання ними весняних ґрунтових 

запасів вологи та весняно-літніх опадів, а також меншою чутливості до 

літньої спеки та посухи [50, 206]. 

У 2009 р. на кваліфікаційну експертизу передано ранньостиглі сорти 

Спритна і Естафета. Вони можуть використовуватись як попередники 

пшениці озимої (табл. 7.3).  

 

Таблиця 7.3  

Господарсько-біологічні показники сортів сої, 

(конкурсне сортовипробування, середнє за 2007–2009 рр.) 

Сорт 

Тривалість 

періоду 

вегетації, діб 

Урожайність 
Уміст в 

насінні, % 
Збір білка і олії 

т/га ±* білка олії т/га ±* 

Спритна 96 1,53 +0,23 37,5 20,5 0,887 +0,147 

Естафета 98 1,65 +0,35 38,5 21,2 0,985 +0,245 

Юг 30 

(стандарт) 
99 1,30 – 36,6 20,3 0,740 – 

НІР005 – 0,21 – – – – – 

Примітка: ±* – відхилення від стандарту.  

 

При меншому, порівняно із сортами середньостиглої групи, рівні 

врожайності вони забезпечили суттєве перевищення стандарту як за 

врожайністю, так і за збором білка і олії з 1 га. 

Сорт Спритна належить до різновидності glauca. Рослини сорту 

висотою 70–90 см. Опушення рослин світло-сіре, квітки білі, насіння 

овально-кулясте, жовте, насіннєвий рубчик кольору оболонки із вічком. Маса 

1000 насінин 130–180 г (див. табл. 7.1). Сорт Спритна у конкурсному 

сортовипробуванні показав урожайність 1,53 т/га, що було на 0,23 т/га більше 
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ніж у стандарту Юг 30. При вмісті в насінні білка 37,5 % та вмісті олії 20,5 % 

сорт сформував 0,887 т/га білка і олії, що на 0,147 т/га більше за стандарт. 

За час випробування сорт Спритна сформував середню врожайність 

сорту по зонах України 2,03 т/га, або на 0,50 т/га вище ніж у конкурсному 

випробуванні (рис. 7.3).  

 

 

Рис. 7.3 Господарські показники сорту сої Спритна, (середнє за 2010–2012 рр.) 

 

Середній уміст в насінні сорту білка 37,4 % та вміст олії 19,2 % 

забезпечив збір 0,759 т/га білка, 0,388 т/га олії та 1,147 т/га білка і олії. 

Найбільші рівні врожайності (2,21 т/га), зборів білка (0,838 т/га), олії 

(0,404 т/га) та їх сумарної кількості (1,242 т/га) сорт Спритна проявив у зоні 

Лісостепу. Найнижчі рівні врожайності (1,92 т/га), зборів білка (0,705 т/га), 

олії (0,386 т/га) та їх сумарної кількості (1,147 т/га) спостерігались у 

Поліській зоні.  

Найвища врожайність сорту по зонах випробування зафіксована у 

Поліссі – 2,35 т/га (Львівський ОДЦЕСР, 2010 р.), у Лісостепу – 3,50 т/га 

(Вінницький ОДЦЕСР, 2011), у Степу – 3,65 т/га (Кіровоградська ДСС, 

2010 р.). Після успішного завершення кваліфікаційної експертизи сорт 
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Спритна з 2013 р. рекомендований для поширення у Степовій зоні України 

(додаток Г.4) [412].  

Сорт Естафета відноситься до різновидності – argillosperma. Рослини 

сорту мають висоту 70–100 см, опушення жовто-коричневе, квітки фіолетові, 

насіння овально-кулясте, жовте, насіннєвий рубчик кольору оболонки із 

вічком. Маса 1000 насінин 110–170 г (див. табл. 7.1). У конкурсному 

сортовипробуванні сорт Естафета показав урожайність 1,65 т/га і 

перевищивши стандарт Юг 30 на 0,35 т/га. Уміст в насінні білка 38,5 %, уміст 

олії 21,2 % забезпечив збір білка і олії 0,985 т/га, що на 0,245 т/га більше ніж 

у стандарту (див. табл. 7.3). 

За час проходження кваліфікаційної експертизи сорт Естафета 

забезпечив середню врожайність 1,98 т/га, що на 0,33 т/га більше ніж у 

конкурсному сортовипробуванні (рис. 7.4). 

 

 

 

Рис. 7.4 Господарські показники сорту сої Естафета, (середнє за 2010–2012 рр.) 

 

При середній урожайності 1,98 т/га, вмісті в насінні білка 37,0 % та 

вмісті олії 19,7 % сорт забезпечив збір 0,733 т/га білка, 0,391 т/га олії та 

1,124 т/га їх загальної кількості. Найбільш сприятливі умови для сорту під 
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час екологічного випробування виявилися у Лісостеповій зоні на що 

вказують найвищі рівні врожайності (2,16 т/га), зборів білка (0,808 т/га), олії 

(0,432 т/га) та їх загальної кількості (1,124 т/га). У Поліській зоні встановлено 

найбільш низькі рівні врожайності (1,85 т/га), зборів білка (0,688 т/га), олії 

(0,355 т/га) та їх загальної кількості (1,043 т/га).  

Найбільш висока врожайність сорту по природно-кліматичних зонах 

становила: у Поліссі – 2,59 т/га (Городенківська ДСС Івано-Франківської 

область, 2011 р.), у Лісостепу – 5,07 т/га (Кельменецька ДСС Чернівецької 

області, 2011 р.), у Степу – 2,83 т/га (Первомайська ДСС Миколаївської області, 

2011 р.). За результатами кваліфікаційної експертизи сорт Естафета з 2013 р. 

рекомендований для поширення в Степовій зоні України (додаток Г.3) [411].  

У 2010 р. на кваліфікаційну експертизу були передані ранньостиглі 

сорти Байка і Криниця, придатні для використання як попередники 

пшениці озимої (табл. 7.4).  

 

Таблиця 7.4 

Господарсько-біологічні показники сортів сої, 

(конкурсне сортовипробування, середнє за 2008–2010 рр.) 

Сорт 

Тривалість 

періоду 

вегетації, діб 

Урожайність 
Уміст в 

насінні, % 
Збір білка і олії 

т/га ±* білка олії т/га ±* 

Байка 98 1,65 +0,45 38,5 20,5 0,974 +0,286 

Криниця 98 1,80 +0,60 37,4 21,2 0,985 +0,297 

Юг 30 

(стандарт) 
98 1,20 – 37,0 20,3 0,688 – 

НІР005 – 0,19 – – – – – 

Примітка: ±* – відхилення від стандарту.  
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Сорт Байка відноситься до різновидності macrocarpa. Рослини сорту 

висотою 80–100 см, мають жовто-коричневе опушення, квітки фіолетові, насіння 

овально-кулясте, жовте, з темно-коричневим насіннєвим рубчиком. Сорт 

вирізняється крупним насінням – маса 1000 насінин 160–200 г (див. табл. 7.1).  

У конкурсному сортовипробуванні врожайність сорту Байка (1,65 т/га) 

була на 0,45 т/га більшою ніж у стандарту Юг 30. При вмісті в насінні білка 

38,5 % та вмісті олії 20,5 % сумарний збір основних біохімічних компонентів 

насіння становив 0,974 т/га, або на 0,286 т/га вище ніж у стандарту.  

Середня по зонах урожайність сорту була на рівні 2,04 т/га, що на 

0,39 т/га вище порівняно із конкурсним сортовипробуванням (рис. 7.5).  

 

 

Рис. 7.5 Господарські показники сорту сої Байка, (середнє за 2011–2013 рр.) 

 

При вмісті в насінні білка 39,1 % та олійності 19,9 % сорт забезпечив 

середній збір білка 0,798 т/га, олії 0,407 т/га та їх сумарної 

кількості 1,205 т/га. Найбільша по зонах випробування врожайність сорту 

(2,22 т/га) була у Лісостепу України, що дозволило сорту сформувати 

0,864 т/га білка, 0,448 т/га олії та 1,312 т/га їх сумарної кількості. Найменша 
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врожайність (1,86 т/га) спостерігалась у Поліссі де сорт сформував найменші 

збори білка (0,727 т/га), олії (0,370 т/га) та їх сумарної кількості (1,097 т/га).  

Сорт Байка показав наступні рівні максимальної врожайності по зонах 

випробування: у Поліссі – 2,10 т/га (Городенківська ДСС Івано-Франківської 

область, 2011 р.), у Лісостепу – 4,40 т/га (Кельменецька ДСС Чернівецької 

області, 2011 р.), у Степу – 2,86 т/га (Костянтинівська ДСС Донецької 

області, 2011 р.). За результатами вивчення врожайних властивостей сорт 

Байка рекомендований для поширення по Степовій зоні України з 

2014 р. (додаток Г.5) [413]. 

Сорт Криниця належить до різновидності argillosperma. Рослини сорту 

досягають висоти 90–100 см, мають опушення жовто-коричневого кольору, 

квітки фіолетові, насіння овально-кулясте, жовте, насіннєвий рубчик кольору 

оболонки із вічком. Маса 1000 насінин 140–180 г (див. табл. 7.1). В 

конкурсному сортовипробуванні сорт Криниця при врожайності 1,80 т/га 

перевищив стандарт Юг 30 за врожайністю на 0,60 т/га. Сорт мав уміст в 

насінні білка 37,4 %, уміст олії 21,2 % і за збором білка і олії (0,985 т/га) на 

0,297 т/га перевищив стандарт (див. табл. 7.4).  

Середня врожайність сорту по зонах випробування склала 2,09 т/га (або 

на 0,29 т/га вище ніж у конкурсному сортовипробуванні), що при вмісті в 

насінні білка на рівні 39,4 % та олійності 19,9 % забезпечило отримання 

0,824 т/га білка, 0,416 т/га олії та 1,240 т/га їх сукупного збору. Найбільш 

сприятливими для сорту виявилися умови Лісостепової зони, де сорт 

сформував урожайність на рівні 2,33 т/га, що дозволило одержати 0,918 т/га 

білка, 0,466 т/га олії та 1,384 т/га білка і олії. Найнижчі значення 

господарських показників були в Поліссі: врожайність – 1,89 т/га, збір білка – 

0,739 т/га, збір олії – 0,376 т/га, збір білка і олії – 1,115 т/га (рис. 7.6). 

Сорт показав наступні рівні максимальної врожайності по зонах 

випробування: у Поліссі на рівні 2,39 т/га (Городенківська ДСС Івано-

Франківської області, 2011 р.), у Лісостепу – 4,36 т/га (Кельменецька ДСС 
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Чернівецької області, 2011 р.), у Степу – 2,86 т/га (Кілійська ДСС Одеської 

області, 2011 р.). 

 

 

 

Рис. 7.6 Господарські показники сорту сої Криниця, (середнє за 2011–2014 рр.) 

 

Сорт Криниця визнаний придатним для поширення з 2017 р. по 

Лісостеповій і Степовій зонах України (додаток Г.8) [130, 416]. 

У 2011 році на державну кваліфікаційну експертизу передано 

ранньостиглий сорт Кобза, придатний для використання як попередник для 

пшениці озимої. 

Сорт Кобза відноситься до різновидності macrocarpa. Рослини сорту 

мають висоту 80–100 см. Опушення рослин жовто-коричневе, квітки 

фіолетові, насіння овально-кулясте, жовте, із світло-коричневим насіннєвим 

рубчиком. Маса 1000 насінин 120–180 г (див. табл. 7.1). У конкурсному 

сортовипробуванні сорт Кобза формував урожайність 1,71 т/га, 

перевищивши стандарт Юг 30 на 0,39 т/га. Сорт характеризувався вмістом в 

насінні білка 38,4 %, умістом олії – 21,6 %, що дозволило сформувати 

1,026 т/га білка і олії (на 0,270 т/га більше ніж у стандарту) (табл. 7.5). 
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Таблиця 7.5 

Господарсько-біологічні показники сорту сої, 

(конкурсне сортовипробування, середнє за 2009–2011 рр.) 

Сорт 

Тривалість 

періоду 

вегетації, діб 

Урожайність 
Уміст в 

насінні, % 
Збір білка і олії 

т/га ±* білка олії т/га ±* 

Кобза 96 1,71  +0,39 38,4 21,6 1,026 +0,270 

Юг 30 

(стандарт) 
99 1,32 – 37,0 20,3 0,756 – 

НІР005 – 0,22 – – – – – 

Примітка: ±* – відхилення від стандарту.  

 

За час експертизи середня по зонах урожайність становила 2,12 т/га, що 

на 0,41 т/га більше ніж у конкурсному випробуванні (рис. 7.7).  

 

 

 

Рис. 7.7 Господарські показники сорту сої Кобза, (середнє за 2012–2014 рр.) 

 



291 

 

Уміст в насінні білка був на рівні 39,3 %, уміст олії 20,4 %, що 

забезпечило одержання 0,834 т/га білка, 0,432 т/га олії та 1,266 т/га сумарного 

збору білка і олії. Сорт виявив найбільшу врожайність у зоні Лісостепу 

(2,24 т/га) і забезпечив збір білка на рівні 0,887 т/га, олії – 0,459 т/га та їх 

загальної кількості – 1,346 т/га. Найнижча по зонах урожайність сорту була у 

Степу – 1,97 т/га, де він забезпечував збори білка – 0,774 т/га, олії – 

0,410 т/га, суми білка і олії – 1,184 т/га. 

Максимальна врожайність сорту по зонах випробування становила: у 

Поліссі – 2,70 т/га (Городенківська ДСС Івано-Франківської область, 2014 р.), 

у Лісостепу – 3,45 т/га (Кельменецька ДСС Чернівецької області, 2014 р.), у 

Степу – 2,34 т/га (Кілійська ДСС Одеської області, 2014 р.). У 2013–2015 рр. 

в екологічному випробуванні в умовах Лісостепу України (ІКСГП, 

м. Вінниця) сорт Кобза виявив стабільність (bi = 0,25, Si
2
 = 0,08), хоча і не 

забезпечив високого рівня врожайності порівняно з іншими сортами. 

Урожайність сорту була у межах 1,78–2,06 т/га при середньому значенні 

1,91 т/га [156]. За результатами випробування сорт Кобза з 2015 р. визнаний 

придатним для поширення по Поліській і Степовій зонах України 

(додаток Г.6) [156, 414].  

У 2012 р. на державну кваліфікаційну експертизу передано 

ранньостиглий сорт сої Писанка, який можна використовувати як попередник 

для пшениці озимої. 

Сорт Писанка належить до різновидності ukrainika. Рослини сорту 

досягають висоти 70–90 см, мають світло-сіре опушення, квітки фіолетові, 

насіння овально-кулястої форми, жовтого кольору, із світло-коричневим 

насіннєвим рубчиком з вічком. Маса 1000 насінин 130–180 г (див. табл. 7.1). 

У конкурсному сортовипробуванні сорт при врожайності 1,26 т/га 

перевищив стандарт Юг 30 на 0,23 т/га. При вмісті в насінні білка 38,3 % та 

вмісті олії 21,5 % сорт сформував 0,754 т/га білка і олії, перевищивши 

стандарт на 0,168 т/га (табл. 7.6).  
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Таблиця 7.6 

Господарсько-біологічні показники сорту сої , 

(конкурсне сортовипробування, середнє за 2010–2012 рр.) 

Сорт 

Тривалість 

періоду 

вегетації, діб 

Урожайність 
Уміст в 

насінні, % 
Збір білка і олії 

т/га ±* білка олії т/га ±* 

Писанка 95 1,26 +0,23 38,3 21,5 0,754 +0,168 

Юг 30 

(стандарт) 
98 1,03 – 36,9 20,0 0,586 – 

НІР005 – 0,16 – – – – – 

Примітка: ±* – відхилення від стандарту.  

 

За період проходження кваліфікаційної експертизи на придатність для 

поширення середня врожайність сорту Писанка становила 2,20 т/га, що на 

0,94 т/га перевищувало даний показник в конкурсному сортовипробуванні. 

При середньому вмісті в насінні білка 41,3 % та олійності 20,0 %, сорт 

сформував 0,909 т/га білка, 0,440 т/га олії та забезпечив сумарний збір білка і 

олії 1,349 т/га. 

Найсприятливіші умови для сорту склались у Лісостеповій зоні, де він 

мав рівень урожайності – 2,26 т/га, забезпечивши збір білка на рівні 

0,949 т/га, збір олії – 0,468 т/га, білка та олії – 1,417 т/га. Найменша по зонах 

випробування врожайність була у Поліссі – 2,14 т/га, де сорт забезпечив збір 

білка – 0,869 т/га, олії – 0,417 т/га, збір білка і олії – 1,286 т/га (рис. 7.8). 

Сорт Писанка має високий потенціал урожайності, на що вказують 

досягнуті рівні даного показника: у Поліссі – 2,46 т/га (Волинський ОДЦЕСР 

та Городенківська ДСС Івано-Франківської області, 2014 р., у Лісостепу – 

3,47 т/га (Сумський ОДЦЕСР, 2014 р.), у Степу – 2,48 т/га (Кілійська ДСС 

Одеської області, 2014 р.). 
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Рис. 7.8 Господарські показники сорту сої Писанка, (середнє за 2013–2015 рр.). 

 

За результатами кваліфікаційної експертизи сорт Писанка 

рекомендований для вирощування у Поліській та Лісостеповій зонах України 

з 2017 р. (додаток Г.9) [130, 417]. 

У 2013 р. на кваліфікаційну експертизу передано ранньостиглі сорти 

сої зернового напряму використання Перлина, Райдуга та Мелодія, які можна 

використовувати як попередники пшениці озимої (табл. 7.7). 

Сорт Перлина відноситься до різновидності macrocarpa. Рослини сорту 

мають висоту 80–100 см, опушення світло-сірого кольору, квітки фіолетові, 

насіння овально-кулясте, жовте, із світло-коричневим насіннєвим рубчиком. 

Маса 1000 насінин 140–180 г (див. табл. 7.1).  

У конкурсному сортовипробуванні сорт Перлина з рівнем урожайності 

1,43 т/га показав перевищення над стандартом на 0,20 т/га. Уміст в насінні 

білка складав 38,3 %, вміст олії 20,5 %. Це забезпечило збір білка і олії у 

кількості 0,841 т/га, що на 0,141 т/га вище за стандарт. 
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Таблиця 7.7 

Господарсько-біологічні показники сортів сої , 

(конкурсне сортовипробування, середнє за 2011–2013 рр.) 

Сорт 

Тривалість 

періоду 

вегетації, діб 

Урожайність 
Уміст в 

насінні, % 
Збір білка і олії 

т/га ±* білка олії т/га ±* 

Перлина 97 1,43 +0,20 38,3 20,5 0,841 +0,141 

Райдуга 97 1,46 +0,23 38,2 21,0 0,864 +0,164 

Мелодія 96 1,39 +0,16 37,9 20,9 0,817 +0,117 

Аннушка 

(стандарт) 
92 1,23 – 36,9 20,0 0,700 – 

НІР005 – 0,16 – – – – – 

Примітка: ±* – відхилення від стандарту.  

 

За час проведення кваліфікаційної експертизи сорт Перлина мав 

середню по зонах урожайність 1,95 т/га, що на 0,52 т/га більше ніж даний 

показник у конкурсному сортовипробуванні. Уміст в насінні білка становив 

40,8 %, уміст олії – 20,3 %, що дало можливість сорту сформувати 0,798 т/га 

білка, 0,396 т/га олії та 1,193 т/га загальної кількості білка і олії. Для сорту 

Перлина оптимальні умови склались у Поліссі, де його середня врожайність 

сягала 2,28 т/га. Тут сорт забезпечував збір 0,903 т/га білка, збір 0,451 т/га 

олії та 1,354 т/га їх сукупної кількості. Мінімальні значення господарських 

показників були у Степу. При врожайності сорту 1,64 т/га він забезпечив тут 

збір 0,677 т/га білка, 0,343 т/га олії та 1,020 т/га суми білка і олії (рис. 7.9). 

Максимальні рівні врожайності по зонах випробування становили у 

Поліссі – 2,81 т/га (Городенківська ДСС Івано-Франківської область, 2015 р.), 

у Лісостепу – 3,21 т/га (Кельменецька ДСС Чернівецької області, 2015 р.), у 

Степу – 1,75 т/га (Костянтинівська ДСС Донецької області, 2015 р.). 
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Рис. 7.9 Господарські показники сорту сої Перлина, (середнє за 2014–2015 рр.). 

 

За результатами дворічних випробувань сорт Перлина визнаний 

придатним для поширення з 2016 р. по Поліській зоні (додаток Г.7) [415].  

Сорт Райдуга належить до різновидності ukrainika. Рослини сорту 

висотою 80–100 см, опушення світло-сіре, квітки фіолетові, насіння овально-

кулясте, жовте, із світло-коричневим рубчиком з вічком. Маса 1000 насінин 

140–170 г (див. табл. 7.1). Сорт Райдуга у конкурсному сортовипробуванні 

показав рівень урожайності 1,46 т/га і перевищив стандарт на 0,23 т/га. Уміст 

в насінні білка 38,2 % та вміст олії 21,0 % забезпечив збір білка і олії 0,864, 

що на 0,164 кг/га більше ніж у стандарту (див. табл. 7.7). 

За даними кваліфікаційної експертизи середня врожайність сорту 

Райдуга по зонах випробування становила 1,96 т/га, що на 0,50 т/га більше 

порівняно із урожайністю у конкурсному сортовипробуванні. При 

середньому вмісті в насінні білка 42,5 % та вмісті олії 21,7 % сорт забезпечив 

середній збір білка на рівні 0,833 т/га, олії – 0,425 т/га та сумарний збір обох 

компонентів 1,258 т/га (рис. 7.10).  
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Рис. 7.10 Господарські показники сорту сої Райдуга, (середнє за 2014–2016 рр.). 

 

Оптимальні для сорту умови були у Поліській та Лісостеповій зоні, про 

що свідчать майже однакові рівні врожайності – 2,19 т/га та 2,18 т/га 

відповідно. У Поліссі сорт забезпечував вихід білка – 0,926 т/га, олії – 

0,464 т/га, білка і олії – 1,391 т/га. У Лісостеповій зоні сорт сформував 

0,935 т/га білка, 0,491 т/га олії, 1,426 т/га білка і олії. Значно нижчі значення 

господарських показників сорту були у Степу: врожайність – 1,51 т/га, збір 

білка – 0,639 т/га, збір олії – 0,325 т/га, збір білка і олії – 0,963 т/га (рис. 7.10).  

Найбільші рівні врожайності по зонах випробування зафіксовані у 

Поліссі – 3,00 т/га (Андрушівська ДСС Житомирської області, 2016 р.), у 

Лісостепу – 3,07 т/га (Вінницький ОДЦЕСР, 2016 р.), у Степу – 2,03 т/га 

(Дніпропетровський ОДЦЕСР, 2016 р.). Після успішного проходження 

сортовипробування сорт Райдуга з 2017 р. занесений до Державного реєстру 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні по зонах Лісостепу і 

Степу (додаток Г.11) [130, 419].  

Сорт Мелодія відноситься до різновидності ukrainika. Рослини сорту 

висотою 70–90 см, опушення жовто-коричневе, квітки фіолетові, насіння 

овально-кулясте, жовте, із світло-коричневим рубчиком з вічком. Маса 
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1000 насінин 130–170 г (див. табл. 7.1). У конкурсному сортовипробуванні 

сорт Мелодія показав урожайність на рівні 1,39 т/га, перевищивши стандарт 

за цією ознакою на 0,16 т/га. При вмісті в насінні білка 37,9 % та вмісті олії 

20,9 % він забезпечив збір білка і олії у кількості 0,817 т/га, що на 0,117 т/га 

більше ніж у стандарту (див. табл. 7.7). 

За період проходження експертизи середня по зонах випробування 

врожайність сорту Мелодія становила 1,87 т/га, або на 0,51 т/га вище за 

даний показник у конкурсному сортовипробуванні (рис. 7.11). 

 

 

Рис. 7.11 Господарські показники сорту сої Мелодія, (середнє за 2014–2016 рр.) 

 

Насіння сорту містило у середньому 42,1 % білка та 20,6 % олії, що 

обумовило збір 0,786 т/га білка, 0,385 т/га олії та 1,170 т/га їх 

сумарної кількості. Максимальні значення господарських показників сорту 

зафіксовані у Лісостепу: врожайність – 2,19 т/га, збір білка – 0,937 т/га, збір 

олії – 0,469 т/га, збір білка і олії – 1,406 т/га. Значно нижчи ці значення були 

у зоні Степу: врожайність – 1,38 т/га, збір білка – 0,0,581 т/га, збір олії – 

0,287 т/га, збір білка і олії – 0,868 т/га. 

Сорт має високий потенціал урожайності на що вказують досягнуті 

рівні ознаки: у зоні Полісся – 3,13 т/га (Городенківська ДСС Івано-
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Франківської області, 2014 р.), у Лісостепу – 3,45 т/га (Кельменецька ДСС 

Чернівецької області, 2014 р.), у Степу – 1,99 т/га (Дніпропетровський 

ОДЦЕСР, 2016 р.). За результатами експертизи сорт Мелодія з 2017 р 

рекомендований для поширення по Лісостеповій зоні України 

(додаток Г.10) [130, 418].  

У 2014 р. передано для проходження кваліфікаційної експертизи на 

придатність для поширення ранньостиглі сорти зернового напряму 

використання Красуня та Різдвяна, які можуть бути використані як 

попередники пшениці озимої (табл. 7.8).  

 

Таблиця 7.8 

Господарсько-біологічні показники сортів сої, 

(конкурсне сортовипробування, середнє за 2012–2014 рр.) 

Сорт 

Тривалість 

періоду 

вегетації, діб 

Урожайність 
Уміст в 

насінні, % 
Збір білка і олії 

т/га ±* білка олії т/га ±* 

Красуня 97 1,97 +0,36 38,7 21,0 1,176 +0,258 

Різдвяна 99 1,91 +0,30 37,9 21,5 1,135 +0,217 

Аннушка 

(стандарт) 
94 1,61 – 37,0 20,0 0,918 – 

НІР005 – 0,16 – – – – – 

Примітка: ±* – відхилення від стандарту.  

 

Сорт Красуня належить до різновидності argillosperma. Рослини 

висотою 80–90 см, опушення жовто-коричневе, квітки фіолетові, насіння 

овально-кулясте, жовте, має рубчик кольору оболонки з вічком. Маса 

1000 насінин 130–170 г (див. табл. 7.1). Сорт Красуня з рівнем урожайності у 

конкурсному сортовипробуванні 1,97 т/га мав перевищення над стандартом 

Аннушка за цією ознакою 0,36 т/га. Насіння сорту містить 38,7 % білка та 
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21,0 % олії, що забезпечило отримання 1,176 т/га білка та олії, або на 

0,258 т/га більше ніж у стандарту. 

У екологічному сортовипробуванні сорт Красуня показав середню 

врожайність по зонах вивчення на рівні 1,83 т/га, що на 0,14 т/га нижче 

даного показника в конкурсному випробуванні (рис. 7.12).  

 

 

 

Рис. 7.12 Господарські показники сорту сої Красуня, (середнє за 2015–2016 рр.) 

 

В насінні сорту міститься у середньому 41,6 % білка та 21,0 % олії , що 

забезпечило збір 0,763 т/га білка, 0,385 т/га олії та 1,148 т/га їх загальної 

кількості. Найвища врожайність сорту була у зоні Лісостепу – 2,18 т/га, де 

він забезпечував збори 0,916 т/га білка, 0,486 т/га олії та 1,402 т/га білка і 

олії. У Степу умови виявились менш сприятливими. Тут урожайність була на 

рівні 1,56 т/га, збір білка становив 0,916 т/га, збір олії – 0,486 т/га, збір білка і 

олії – 0,978 т/га. 

Сорт сформував наступні максимальні рівні врожайності по природно-

кліматичних зонах: у Поліссі – 2,79 т/га (Андрушівська ДСС Житомирської 

області, 2016 р.), у Лісостепу – 3,41 т/га (Сумський ОДЦЕСР, 2016 р.), у 
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Степу – 2,05 т/га (Дніпропетровський ОДЦЕСР, 2016 р.). За даними дворічних 

випробувань сорт Красуня з 2017 р. був визнаний придатним для поширення 

по Лісостеповій та Степовій зонах України (додаток Г.12) [130, 420].  

Сорт Різдвяна відноситься до різновидності ukrainika. Рослини сорту 

70–90 см, опушення світло-сіре, квітки фіолетові, насіння овально-кулясте, 

жовте, рубчик світло-коричневого кольору з вічком. Маса 1000 насінин 140–

180 г (див. табл. 7.1). Сорт Різдвяна у конкурсному сортовипробуванні при 

рівні врожайності 1,91 т/га перевищив стандарт Аннушка за цим показником 

на 0,30 т/га. При вмісті білка в насінні 37,9 % та вмісті олії 21,5 % сорт 

забезпечив збір білка та олії на рівні 1,135 т/га, або на 0,217 кг/га більше, ніж 

у стандарту (див. табл. 7.8). 

За час проходження кваліфікаційної експертизи сорт Різдвяна мав 

середню по зонах урожайність 2,05 т/га, що на 0,14 т/га вище ніж у 

конкурсному сортовипробуванні (рис. 7.13).  

 

 

Рис. 7.13 Господарські показники сорту сої Різдвяна, (середнє за 2015–2016 рр.) 
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При середньому вмісті в насінні білка на рівні 41,3 %, умісті олії 20,9 % 

сорт забезпечив збір білка – 0,847 т/га, олії – 0,428 т/га, збір їх сумарної 

кількості – 1,275 т/га. Найвища врожайність сорту (2,38 т/га) була у 

Лісостепу, де він формував 0,997 т/га білка, 0,490 т/га олії, 1,488 т/га білка і 

олії. У Степу врожайність була значно нижче (1,72 т/га), а збір білка становив 

0,710 т/га, олії – 0,363 т/га, білка і олії – 1,073 т/га.  

Максимальна досягнута врожайність сорту по зонах: у Поліссі – 

2,72 т/га (Андрушівська ДСС Житомирської області, 2016 р.), у Лісостепу – 

3,12 т/га (Вінницький ОДЦЕСР, 2016 р.), у Степу – 2,13 т/га 

(Дніпропетровський ОДЦЕСР, 2016 р.). Після дворічного сортовипробування 

сорт Різдвяна з 2017 р. внесено до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні по Поліській і Степовій зонах 

(додаток Г.13) [130, 421].  

У 2016 р. переданий для визначення придатності до поширення 

ранньостиглий сорт зернового напряму використання Слобода, придатний 

для використання як попередник пшениці озимої (табл. 7.9).  

 

Таблиця 7.9  

Господарсько-біологічні показники сорту сої, 

(конкурсне сортовипробування, середнє за 2014–2016 рр.) 

Сорт 

Тривалість 

періоду 

вегетації, діб 

Урожайність 
Уміст в 

насінні, % 
Збір білка і олії 

т/га ±* білка олії т/га ±* 

Слобода 99 2,56 +0,26 38,7 20,8 1,523 +0,207 

Діона 

(стандарт) 
95 2,30 – 36,7 20,5 1,316 – 

НІР005 – 0,22 – – – – – 

Примітка: ±* – відхилення від стандарту.  
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Сорт Слобода відноситься до до різновидності ukrainika. Рослини сорту 

висотою 70–80 см, опушення жовто-коричневе, квітки фіолетові, насіння 

овально-кулясте, жовте, рубчик темно-коричневий з вічком. Маса 

1000 насінин 140–170 г (див. табл. 7.1). Сорт Слобода у конкурсному 

сортовипробуванні мав урожайність 2,56 т/га, що на 0,26 т/га більше ніж у 

стандарту. Уміст в насінні білка 38,7 %, уміст олії 20,8 % забезпечив 

сумарний збір білка і олії 1,523 т/га, що на 0,207 кг/га більше порівняно із 

стандартом. 

За час кваліфікаційної експертизи сорт Слобода показав середню 

врожайність по зонах 2,06 т/га, або на 0,50 т/га нижче, ніж у конкурсному 

випробуванні (рис. 7.14).  

 

 

Рис. 7.14 Господарські показники сорту сої Слобода, (середнє за 2017–2018 рр.) 

 

Насіння сорту містило 40,5 % білка та 21,0 % олії. Це забезпечило 

середній збір білка 0,835 т/га, збір олії – 0,433 т/га та їх сумарний збір – 

1,268 т/га. Найвищу врожайність сорту зафіксовано у Лісостепу – 2,47 т/га. 
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Тут сорт формував 1,020 т/га білка, 0,509 т/га олії та 1,529 т/га білка і олії. У 

Степу середня врожайність становила 1,61 т/га. Збір білка складав 0,652 т/га, 

збір олії – 0,340 т/га, збір білка і олії – 0,992 т/га. 

Максимальна врожайність сорту по зонах становила: у Поліссі 2,96 т/га 

(Волинський ОДЦЕСР, 2018 р.), у Лісостепу – 3,03 т/га (Чернівецький 

ОДЦЕСР, 2018 р.), у Степу – 2,19 т/га (Криничанський сектор 

Дніпропетровського ОДЦЕСР, 2017 р.). За результатами дворічних 

випробувань сорт Слобода з 2019 р. внесено до Державного реєстру сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні по Поліській і Степовій зонах 

(додаток Г.14) [422].  

Аналіз середньої урожайності та середніх значень господарських 

показників досліджуваних сортів у різних ґрунтово-кліматичних зонах 

України показав, що найбільш сприятливі умови для їх вирощування 

склалися у Лісостепу (рис. 7.15). 

 

 

 

Рис. 7.15 Господарські показники сортів сої внесених до Державного 

реєстру (НІР0,05(А) = 0,180; НІР0,05(В) = 0,116; НІР0,05(С) = 0,055; НІР0,05(D) = 0,145). 
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Урожайність сої у Лісостепу сягала 2,22 т/га, що суттєво вище рівня 

даної ознаки у Поліссі (2,01 т/га), у Степу (1,86 т/га) та середньої 

урожайності по зонах випробування (2,03 т/га). Найменша врожайність 

спостерігалась у Степу – 1,86 т/га. Урожайність у Поліській зоні (2,01 т/га) та 

Степовій зоні (1,86 т/га) істотно не відрізнялась від середньої врожайності по 

зонах (2,03 т/га). 

Аналогічна тенденція спостерігалась і за зборами білка та олії. Збір 

білка в зоні Лісостепу (0,896 т/га) суттєво перевищував даний показник у 

Степу (0,741 т/га) і не мав істотних відмінностей із його значеннями у 

Поліссі (0,792 т/га) і в середньому по зонах випробування (0,809 т/га). Збір 

олії у Лісостепу був суттєво вищим порівняно із Степовою зоною, проте не 

мав істотних відмінностей від даного показника у Поліссі та від середнього 

по зонах. 

Сумарний збір білка і олії у Лісостепу (1,349 т/га) істотно перевищував 

даний показник у Поліссі (1,195 кг/га) та Степу (1,117 кг/га) і не мав істотної 

різниці із середнім значенням по зонах (1,220 кг/га). 

Порівняльний аналіз урожайних даних досліджуваних сортів у різних 

ґрунтово-кліматичних зонах України показав, що для переважної більшості 

сортів ранньостиглої групи (Спритна, Естафета, Байка, Криниця, Кобза, 

Писанка, Мелодія, Красуня, Різдвяна, Слобода) найбільш сприятливим 

регіоном вирощування виявився Лісостеп, що дозволяє віднести ці сорти до 

лісостепового екотипу. Сорт Перлина показав найвищій рівень урожайності у 

Поліссі. Сорт Райдуга мав однаковий рівень врожайності у Поліссі та 

Лісостепу. Для середньостиглих сортів Мальвіна та Подяка найбільш 

сприятливим регіоном вирощування був Степ. У більш посушливому регіоні 

вони формували вищій рівень урожайності за рахунок більш 

тривалої вегетації.  

Отже, рівні врожайності та господарських показників (збору білка, олії 

та їх сукупної кількості з 1 га) у створених сортів сої відповідають високим 
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вимогам сучасного аграрного виробництва та переробної промисловості і  

знаходяться на рівні кращих вітчизняних та світових селекційних досягнень. 

 

7.2 Обґрунтування моделі сорту сої для Лісостепу України 

 

В Україні зосереджено найбільший в Європі сортовий потенціал сої і за 

останні роки спостерігається зростання кількості сортів сої у Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Станом на 

грудень 2020 року до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні внесено 275 сортів, значна частка з яких української 

селекції. Останнім часом спостерігається негативна тенденція зменшення 

долі українських сортів, що свідчить про інтенсивну експансію у галузь 

соєвиробництва України з боку іноземних селекційних фірм.  

Сучасні українські сорти характеризуються новою архітектонікою 

рослин: при оптимальній густоті вони прямостоячі, мають обмежену 

галузистість, потовщене стебло, крупне насіння, різний ступінь опушення, 

можуть висіватися широкорядно, із звуженими міжряддями, суцільним 

рядковим способом, з більшою густотою рослин. При оптимальній густоті 

рослин основна кількість і маса бобів та насіння на них формується на 

головному стеблі, менша – на бокових гілках [26]. 

Приблизно 90 % переданих у державне сортовипробування сортів 

бракується через їх нездатність підтримувати високий рівень урожайності 

впродовж років і в різних ґрунтово-кліматичних зонах [235, 490]. 

Селекція сої у Лісостеповій зоні України була започаткована в ІР 

НААН у 1920-х рр. [23]. Тут були створені методом добору з місцевих та 

інтродукованих з Далекого Сходу сортів перші сорти сої: 

Староукраїнська № 1, Харківська № 149, Харківська № 152 [482]. 

Дослідженнями було визначено, що за умов сходу Лісостепу України 

найбільш повно реалізують потенціал продуктивності сорти середньоранньої 

та середньостиглої груп. Установлено, що із подовженням тривалості періоду 
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вегетації сої збільшується кількість продуктивних вузлів, кількість бобів і 

насінин на рослині, а кількість бобів на вузлі і виповненість бобів (кількість 

насінин в бобі) практично не змінюються. Виявлено широкий діапазон 

мінливості окремих складових структури врожаю: кількість продуктивних 

вузлів – 14–62 шт.; кількість бобів на вузлі – 1,3–3,5 шт.; кількість насінин в 

бобі – 1,5–2,6 шт.; крупність насіння – 42–200 г і виділено сорти з 

максимальним проявом даних ознак. За участі сортів з високою 

виповненістю бобів (2,3–2,8 насінин в бобі) створено високотрансгресивні 

форми, які в F3-F4 значно перевищили вихідні зразки за продуктивністю і 

скоростиглістю [257, 366]. 

За період 1976–2007 рр. у результаті використання різноманітного 

вихідного матеріалу і застосування методів добору, гібридизації та хімічного 

мутагенезу створено ряд сортів, з яких внесені до Державного реєстру сортів, 

придатних для поширення в Україні: Харківська 35, Харківська зернокормова, 

Харківська 66, Романтика, Мрія, Горизонт, Східна, Фея, Скеля, Версія, 

Величава. З них методом добору створені сорти Мрія, Версія і Величава, 

методом гібридизації – Харківська 35, Харківська 66, Горизонт, Східна, Фея, 

Мальвина. З використанням хімічних мутагенів (ДЕС, НМС, НЕС) одержані 

сорти Харківська зернокормова, Романтика і Скеля [255, 366, 383]. 

Із 14 сортів створених у процесі виконання досліджень за темою 

дисертації, які рекомендовані для поширення в Україні, 13 створено методом 

міжсортової гібридизації з наступним багаторазовим індивідуальним 

добором: Мальвіна, Спритна, Естафета, Байка, Криниця, Кобза, Писанка, 

Перлина, Райдуга, Мелодія, Різдвяна, Красуня, Слобода. Сорт Подяка 

одержаний методом хімічного мутагенезу шляхом обробки насіння 

селекційного зразка 0,025 % розчином нітрозометилсечовини з наступним 

добором [383, 402].  

Проблема ідеотипу сортів культурних рослин актуальна у різних 

галузях сільськогосподарської науки: при традиційній селекції, власне 

інтродукції нових культур, розширенні вирощування у нових природно-
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кліматичних умовах, а також у зв‟язку з нетрадиційним використанням 

стародавньої культури. Ідеотип – сорт майбутнього, здатний давати гранично 

можливий урожай (теоретично можливий у відповідності до біокліматичного 

потенціалу зони) при кращому сполученні всіх інших, які вимагаються 

виробництвом, якостей [294]. Наибільш ґрунтовно у селекційно-генетичному 

плані проблематику створення моделі сорту розглянув С. Бороевич [63], який 

акцентує увагу на наступних принципах створення ідеотипу: 1) визначення 

ознак сорту, які є результатом його взаємодії з довкіллям (лімітуючі 

фактори). Для цього визначають ознаки нового сорту, які протиставляються 

чинникам середовища, що лімітують урожайність. Далі, для забезпечення 

повної вираженості ступеня фенотипового прояву генів за окремими 

ознаками нових сортів і максимального використання генетичного 

потенціала продуктивності необхідно враховувати всі сприятливі чинники 

довкілля, які існують об‟єктивно, і ті, які можна створити технологічними 

заходами; 2) визначення ознак сорту, обумовлених взаємовідносинами з 

іншими рослинами в агроценозі; 3) з‟ясування потреб товарного ринку. 

Залежно від культури необхідно визначити бажані якості нових сортів.  

Для більшої ефективності селекційного процесу потрібно побудувати 

модель майбутнього сорту, тобто сформулювати ідіотип [63, 94, 294, 357, 

464]. Модель це науково обґрунтований прогноз, який має враховувати і 

запити сучасного агровиробництва. На думку Н.П. Гончарова та 

П.Л. Гончарова [94] для створення нового слід мати чітку уяву про те яким 

воно має бути за зовнішнім виглядом (архітектоніка рослини) та в деталях 

(морфологічні ознаки, параметри продуктивності та якості). Отже, модель є 

зразком (ескізом) об‟єкта, за яким він буде створюватися. Прикладом моделі 

сорту сої можуть служити запропоновані Г.С. Посипановим у 70-ті роки ХХ 

століття селекційні вимоги до сортів сої для північних регіонів, які 

включають фенологічні, морфологічні, врожайні та технологічні параметри 

сорта, здатні забезпечити його адаптивність до високоширотних умов 

вирощування [345].  
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Ураховуючи сучасні вимоги переробної галузі до сировини та 

господарсько-біологічні особливості сої культурної можна сформулювати та 

запропонувати модель сучасного сорту культури.  

Вона базується на аналізі досягнутих в процесі виконання досліджень 

рівнів прояву цінних господарських ознак. Узагальнення результатів 

досліджень дозволило розробити модель сорту сої в якій поєднані 

оптимальні параметри для зони Лісостепу (табл. 7.10). 

 

Таблиця 7.10 

Параметри моделі сорту сої для східної частини Лісостепу України 

Ознака, показник Значення 

Середня врожайність, т/га 2,5–3,5 

Тривалість періоду вегетації, діб 93–100 

Висота прикріплення нижнього бобу, см 15–18 

Стійкість, бал 

до вилягання рослин 8–9 

до обсипання насіння 8–9 

до фузаріозу 7–8 

Уміст в насінні, % 

білка 39,0–42,0 

олії 19,0–21,0 

суми білка та олії 56,0–57,6 

Уміст 

гліцеридів, 

% від суми 

жирних 

кислот 

олеїнової кислоти 27,7–30,4 

лінолевої кислоти 54,9–55,2 

ліноленової кислоти (мінімум) 5,6–6,6 

ліноленової кислоти (максимум) 8,7–10,1 

ізомерів 

токоферолів, 

% від суми 

α- токоферола (Е-вітамінна активність) 27,1–32,7 

γ-токоферола (антиоксидантна активність) 73,2–74,5 

Антиоксидантна активність насіння, % (або мг хлорогенової 

кислоти на 1 г насіння) 

53,8–61,5 (або 

1,78–1,94) 
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Урожайність є провідним показником, який визначає економічну 

ефективність вирощування сорту та визначається генотипом, упливом 

середовища та їх взаємодією. Аналіз фактично одержаної врожайності 

показує, що оптимальним рівнем є 2,5–3,5 т/га. 

Тривалість періоду вегетації визначає здатність сорту максимально 

використовувати ґрунтово-кліматичні ресурси регіону вирощування. 

Найбільшу врожайність у Лісостеповій зоні забезпечили сорти із тривалістю 

періоду вегетації у межах 93–100 діб.  

Висота прикріплення нижнього бобу та стійкість сорту до обсипання 

насіння забезпечує мінімізацію втрат урожаю при збиранні. Оптимальний 

рівень прикріплення нижнього бобу 15–18 см.  

Висока стійкість до вилягання рослин позитивно впливає не лише на 

рівень урожайності, але і на якість насіння. Рівень стійкості рослин до 

вилягання та обсипання насіння мають бути не нижче ніж 8–9 балів. Серед 

хвороб сої у Лісостеповій зоні найбільшу шкодочинність проявляє фузаріоз, 

тому сорт має бути стійким або високостійким (стійкість 7–8 балів) до 

збудників захворювання.  

Придатність соєвої олії для харчування визначається вмістом 

ненасичених жирних кислот – олеїнової, лінолевої та ліноленової. У наших 

дослідженнях установлено орієнтовні рівні вмісту гліцеридів основних 

жирних кислот для селекції на змінений жирнокислотний склад олії. Уміст 

олеїнової кислоти у соєвій олії може сягати рівня 27,7–30,4 %. Лінолева 

кислота є основним компонентом соєвої олії і її частка досягала рівня 54,9–

55,2 %. Ліноленова ω-3 кислота особливо цінна для здоров‟я людини, так як 

бере участь у процесах метаболізму жирів в організмі. Однак, вона ж 

призводить до швидкого окислення олії та обмежує строки її зберігання і 

використання. Для підвищення вмісту лінолеату в олії встановлений рівень 

8,7–10,1 %, що підвищує корисність олії для харчування людини, але 

підвищує її здатність до окислювання. Якщо метою зміни жирнокислотного 
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складу олії є зменшення вмісту лінолеату для подовження строків зберігання 

олії то нижньою границею вмісту встановлено рівень 5,6–6,6 %. 

Фізіологічна роль токоферолів визначається їх ізомерним складом. α-

токоферол має високу активність як вітамін Е (антистерильний фактор) і 

найменшу антиоксидантну активність серед ізомерів токоферола. При 

збільшенні рівня вмісту α-токоферола відповідно зростає Е-вітамінна 

активність соєвої олії. Доведено можливість зростання частки α-токоферола 

до 27,1–32,7 % від загальної суми ізомерів токоферолів. Наявність у 

токоферолах сої γ-токолу різко підвищує антиоксидантну здатність і сприяє 

збільшенню строків зберігання продукції. У сої γ-токоферол домінує в 

ізомерному складі токоферолів і зафіксований максимальний рівень умісту 

даного компонента 73,2–74,5 %. 

Одним з показників, що визначають користь продуктів харчування для 

здоров‟я людини є антиоксидантна активність (АОА), яка визначається 

вмістом цілої низки біохімічних сполук які мають загальну назву 

фітонутрієнти. Рівень антиоксидантної активності визначається генотипом, 

але змінюється залежно від умов вирощування. Найвищі значення 

антиоксидантної активності насіння сої встановлені на рівні 53,8–61,5 % (або 

1,78–1,94 мг хлорогенової кислоти на 1 г насіння). 

Отже, виходячи з представлених параметрів моделі сорту сої у 

селекційному процесі, залежно від напряму селекції, слід визначати джерела 

цінних ознак і добирати вихідний матеріал з відповідним рівнем прояву 

потрібних ознак. 

 

7.3 Економічна ефективність упровадження в агропромислове 

виробництво створених сортів сої 

 

Стабільність реалізації генетичного потенціалу сучасних сортів сої є 

одним із вирішальних чинників підвищення ефективності вирощування 

культури. Забезпечення високої врожайності у роки з різним поєднанням та 
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лімітами гідротермічних факторів можливе завдяки підвищеному рівню 

адаптивності сорту.  

У таблиці 7.11 наведено дані врожайності створених сортів сої за три 

роки випробування, які значно різнились за екологічними умовами протягом 

періоду вегетації культури. Установлено перевищення стандарту 

ранньостиглої групи сорту Діона за врожайністю від 0,23 т/га до 0,41 т/га. 

Завдяки прибавці врожайності при ціні на товарне насіння сої станом на 

грудень 2020 року на рівні 17000 грн/т, вартість прибавки становитиме 3910–

6970 грн./га. У сортів середньостиглої групи прибавка врожайності, 

порівняно із сортом-стандартом Устя, становила 0,10–0,31 т/га, що 

забезпечить отримання прибавки 1700–5720 грн./га. 

 

Таблиця 7.11 

Економічний ефект вирощування нових сортів сої, занесених до Реєстру 

сортів рослин України, придатних для поширення в Україні,  

(конкурсне сортовипробування, середнє за 2015–2017 рр.) 

Сорт 

Урожайність, т/га Вартість 

прибавки 

врожаю, грн./га  
середнє ± до стандарту 

1 2 3 4 

Ранньостиглі сорти 

Спритна 1,58 0,38 6460 

Естафета 1,52 0,32 5440 

Байка 1,52 0,32 5440 

Кобза 1,53 0,33 5610 

Перлина 1,60 0,40 6800 

Криниця 1,43 0,23 3910 

Красуня  1,48 0,28 4760 

Мелодія 1,48 0,28 4760 
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Продовження табл. 7.11 

1 2 3 4 

Райдуга 1,50 0,30 5100 

Різдвяна  1,52 0,32 5440 

Писанка 1,61 0,41 6970 

Слобода 1,59 0,39 6630 

Діона, стандарт 1,21 – – 

Середньостиглі сорти 

Мальвіна 1,51 0,31 5720 

Подяка 1,30 0,10 1700 

Устя, стандарт 1,20 – – 

 

Таким чином, економічний ефект від вирощування нових сортів сої за 

рахунок прибавки врожайності, вказує на доцільність упровадження 

створених сортів в агропромислове виробництво.  

 

Висновки до розділу 7. 

1. У загальному підвищенні врожайності сої на частку сорту припадає 

від 20–60 % тому нові сорти культури повинні максимально відповідати 

сучасним технологіям вирощування та вимогам переробної промисловості.  

2. У результаті селекційної роботи створено 14 сортів сої, які занесені 

до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні: 

Подяка, Мальвіна (2012 р.), Спритна, Естафета (2013 р.), Байка (2014 р.), 

Кобза (2015 р.), Перлина (2016 р.), Криниця, Красуня, Мелодія, Писанка, 

Райдуга, Різдвяна (2017 р.), Слобода (2019 р.). Усі сорти, за винятком сорту 

Подяка, створені методом міжсортової гібридизації з наступним 

багаторазовим індивідуальним добором. Сорт Подяка одержано методом 

хімічного мутагенезу із наступним багаторазовим добором. Сорти мають 

високу стійкість до посухи, вилягання рослин, обсипання насіння, збудників 
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основних хвороб і шкідників, добру пристосованість до механізованого 

збирання. Морфологічно рослини нових сортів мають напівстиснуту форму з 

товстим центральним стеблом і високу облистяність рослин. 

3. Установлено, що показники врожайності створених сортів сої 

відповідають високим вимогам сучасного аграрного виробництва і 

знаходяться на рівні кращих вітчизняних та світових селекційних досягнень. 

Сорт Мальвіна максимальні рівні врожайності (2,25 т/га), зборів білка 

(0,900 т/га), олії (0,441 т/га) та їх сумарної кількості (1,341 т/га) показав у 

Степу. Найвища врожайність сорту у Поліссі – 2,84 т/га, у Лісостепу – 

3,63 т/га, у Степу – 3,74 т/га. Сорт Подяка максимальні рівні врожайності 

(2,16 т/га), зборів білка (0,821 т/га), олії (0,432 т/га) та їх сумарної кількості 

(1,253 т/га) виявив у Степовій зоні. Максимальна врожайність сорту 

становила: у Поліссі – 2,47 т/га, у Лісостепу – 3,67т/га, у Степу – 3,11  т/га. 

Сорт Спритна найбільші рівні врожайності (2,21 т/га), зборів білка 

(0,838 т/га), олії (0,404 т/га) та їх сумарної кількості (1,242 т/га) сформував у 

зоні Лісостепу. Найвища врожайність сорту зафіксована на рівні: у Поліссі – 

2,35 т/га, у Лісостепу – 3,50 т/га, у Степу – 3,65 т/га. Сорт Естафета найвищі 

рівні врожайності (2,16 т/га), зборів білка (0,808 т/га), олії (0,432 т/га) та їх 

загальної кількості (1,124 т/га) показав у зоні Лісостепу. Найбільш висока 

врожайність сорту становила: у Поліссі – 2,59 т/га, у Лісостепу – 5,07 т/га, у 

Степу – 2,83 т/га. Найбільша врожайність сорту Байка (2,22 т/га) була у 

Лісостепу України, що дозволило сорту сформувати 0,864 т/га білка, 

0,448 т/га олії та 1,312 т/га їх сумарної кількості. Сорт Байка показав наступні 

рівні максимальної врожайності: у Поліссі – 2,10 т/га, у Лісостепу – 4,40 т/га, 

у Степу – 2,86 т/га. Сорт Криниця сформував найвищу врожайність на рівні 

2,33 т/га, що дозволило одержати 0,918 т/га білка, 0,466 т/га олії та 1,384 т/га 

білка і олії у Лісостепу. Максимальна врожайність сорту: у Поліссі – 

2,39 т/га, у Лісостепу – 4,36 т/га, у Степу – 2,86 т/га. Сорт Кобза виявив 

найбільшу врожайність – 2,24 т/га у зоні Лісостепу і забезпечив збір білка на 

рівні 0,887 т/га, олії – 0,459 т/га та їх загальної кількості – 1,346 т/га. 
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Максимальна врожайність сорту: у Поліссі 2,70 т/га, у Лісостепу – 3,45 т/га, у 

Степу – 2,34 т/га. Сорт Писанка у Лісостеповій зоні мав рівень урожайності – 

2,26 т/га та забезпечив збір білка у кількості 0,949 т/га, збір олії – 0,468 т/га, 

білка та олії – 1,417 т/га. Рівні досягнутої врожайності: у Поліссі – 2,46 т/га, у 

Лісостепу – 3,47 т/га, у Степу – 2,48 т/га. Для сорту Перлина оптимальні 

умови склались у Поліссі, де його врожайність сягала 2,28 т/га, збір білка 

досягав 0,903 т/, збір олії 0,451 т/га, збір загальної кількості білка і олії 

1,354 т/га. Максимальна врожайність становила: у Поліссі – 2,81 т/га, у 

Лісостепу – 3,21 т/га, у Степу – 1,75 т/га. Оптимальні для сорту Райдуга 

умови були у Поліській та Лісостеповій зоні, де отримані однакові рівні 

врожайності 2,19 т/га та 2,18 т/га відповідно. У Поліссі сорт накопичував 

білка 0,926 т/га, олії – 0,464 т/га, білка і олії – 1,391 т/га. У Лісостеповій зоні 

сорт формував 0,935 т/га білка, 0,491 т/га олії , 1,426 т/га білка і олії. 

Найбільші рівні врожайності зафіксовані: у Поліссі – 3,00 т/га, у Лісостепу – 

3,07 т/га, у Степу – 2,03 т/га. Макимальні значення господарських показників 

сорту Мелодія були у Лісостепу: врожайність – 2,19 т/га, збір білка – 

0,937 т/га, збір олії – 0,469 т/га, збір білка і олії – 1,406 т/га. Досягнуті рівні 

врожайності: у зоні Полісся – 3,13 т/га, у Лісостепу – 3,45 т/га, у Степу – 

1,99 т/га. Найвища врожайність сорту Красуня була у зоні Лісостепу – 

2,18 т/га. Сорт забезпечував збори 0,916 т/га білка, 0,486 т/га олії та 1,402 т/га 

білка і олії. Максимальні рівні врожайності: у Поліссі – 2,79 т/га, у 

Лісостепу – 3,41 т/га, у Степу – 2,05 т/га. Найвища врожайність сорту 

Різдвяна (2,38 т/га) була у Лісостепу, де він формував 0,997 т/га білка, 

0,490 т/га олії, 1,488 т/га білка і олії. Максимальна досягнута врожайність 

сорту: у Поліссі – 2,72 т/га, у Лісостепу – 3,12 т/га, у Степу – 2,13 т/га. 

Найвища врожайність сорту Слобода була у Лісостепу – 2,47 т/га, де сорт 

формував 1,020 т/га білка, 0,509 т/га олії та 1,529 т/га білка і олії. 

Максимальна врожайність сорту становила: у Поліссі 2,96 т/га, у Лісостепу – 

3,03 т/га, у Степу – 2,19 т/га. 
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3. Урожайність сої у Лісостепу сягала 2,22 т/га, що суттєво вище рівня 

даної ознаки у Поліссі (2,01 т/га), Степу (1,86 т/га) та середньої врожайності по 

природно-кліматичних зонах (2,03 т/га). Найменша врожайність була у Степу – 

1,86 т/га. Урожайність у Поліській (2,01 т/га) та Степовій зонах (1,86 т/га) 

істотно не відрізнялась від середньої урожайності по зонах (2,03 т/га). 

4. Збір білка у зоні Лісостепу (0,896 т/га) суттєво перевищував даний 

показник у Степу (0,741 т/га) і не мав істотних відмінностей від кількості білка у 

Поліссі (0,792 т/га) і у середньому по зонах (0,809 т/га). Збір олії у Лісостепу був 

суттєво вищим порівняно із Степовою зоною, проте не мав істотних 

відмінностей від середнього по зонах. Сумарний збір білка і олії по зонах 

випробування різнився істотно і був найвищим у Лісостепу (1,349 т/га). Збір 

білка і олії у різних зонах від середнього по зонах значення істотно не різнився. 

5. Для переважної більшості сортів ранньостиглої групи (Спритна, 

Естафета, Байка, Криниця, Кобза, Писанка, Мелодія, Красуня, Різдвяна, 

Слобода) найбільш сприятливим регіоном вирощування виявився Лісостеп, 

що дозволяє віднести ці сорти до лісостепового екотипу. Сорт Перлина 

показав найвищій рівень урожайності у Поліссі. Сорт Райдуга мав однакові 

рівні врожайності у Поліссі та Лісостепу. Для середньостиглих сортів 

Мальвіна та Подяка найбільш сприятливим регіоном вирощування був Степ. 

У більш посушливому регіоні вони формували вищій рівень урожайності за 

рахунок більш тривалого періоду вегетації.  

6. Узагальнення результатів досліджень дозволило розробити модель 

сорту сої в якій поєднані оптимальні для зони Лісостепу параметри цінних 

господарських ознак.  

7. Прибавка врожайності від вирощування нових сортів сої становить 

3910–6970 грн./га для сортів ранньостиглої групи та 1700–5720 грн./га для 

сортів середньостиглої групи. 

Результати досліджень, наведені у даному розділі, опубліковані у 

наукових працях [175, 176, 178–181, 183, 256, 341, 342, 347, 349, 350, 363–

367, 371, 373, 383–385, 387–390, 395, 398, 399, 401–404, 409–422]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

актуальної проблеми з розробки наукових основ селекції сої на адаптивність, 

високу врожайність та якість насіння шляхом селекційно-орієнтованого 

аналізу визначення ступеня реалізації потенціалу врожайності, оцінки реакції 

селекційного матеріалу на зміну умов середовища, встановлення 

особливостей сучасного селекційного матеріалу за комплексом цінних 

господарських ознак, дослідження закономірностей формування якісних 

показників насіння, а також удосконалення схеми селекції зі створення 

вихідного матеріалу за ознаками врожайності та стійкості до несприятливих 

чинників довкілля, дослідження варіабельності показників насіннєвого 

матеріалу сої залежно від чинників середовища, створення високоврожайних 

сортів із високою якістю насіння та підвищеними параметрами прояву 

цінних господарських ознак, упровадження колекційних зразків, селекційних 

номерів та сортів у селекційні програми та у виробництво, що має 

стратегічне та економічно обґрунтоване значення у галузі селекційної науки, 

зокрема у селекції сої, та для сільськогосподарського виробництва.  

Отримані результати дають підстави сформулювати відповідні 

висновки та рекомендації, що мають теоретичне і практичне значення.  

1. У результаті порівняльного аналізу рівнів урожайності сої у 

природно-кліматичних зонах України встановлено, що найсприятливіші для 

вирощування культури умови складалися у Лісостепу України, де середня 

врожайність становила 2,22 т/га із коливаннями у межах 1,94–2,47 т/га. У 

Поліссі середній рівень урожайності сої становив 1,99 т/га і варіював від 

1,76 т/га до 2,28 т/га. У Степовій зоні середня врожайність становила 

1,85 т/га, із коливаннями від 1,38 т/га до 2,25 т/га. Усереднена по зонах 

випробування врожайність дорівнювала 2,02 т/га із коливаннями від 1,83 т/га 

до 2,15 т/га.  
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2. Доведено, що рівень реалізації потенціалу врожайності сої у 

конкурсному сортовипробуванні ІР НААН коливався від 41,3 %, до 95,6 %, 

що свідчить про досить жорсткі гідротермічні умови для випробування 

селекційного матеріалу культури. Установлено здатність сучасного 

селекційного матеріалу сої формувати середню врожайність на рівні 2,59 /га, 

що перевищує середню врожайність по Україні (2,30 т/а), зоні Лісостепу 

(2,30 т/га) та Харківській області (2,07 т/га). Рівень середньої врожайності сої 

у 2008–2018 рр. залежно від умов року значно коливався: від 0,50 т/га 

(2018 р.) та 0,51 т/га (2010 р.) до 2,59 т/га (2016 р.), при середній за 2008–

2018 рр. урожайності 1,18 т/га. За роками досліджень середня врожайність 

сої перевищувала або дорівнювала середній за 2008–2018рр. урожайності 

(1,18 т/га) у 2009, 2011, 2013, 2014, 2015 та 2016 рр. У 2008, 2010, 2012, 2017 

та 2018 рр. урожайність була нижче середньої за роки досліджень. Із 

одинадцяти років досліджень сприятливими були умови шести років, а 

несприятливими – п‟яти. Установлено зростання рівня врожайності зразків 

конкурсного сортовипробування. 

3. Визначено провідну роль відносної вологості повітря у формуванні 

врожайності сої (r = 0,723). Уплив відносної вологості повітря під час 

формування врожайності (липень–вересень) зростав (r = 0,829) порівняно із 

першим періодом вегетації (квітень–червень) (r = 0,687). Залежність 

урожайності від суми опадів за період вегетації була середньою (r = 0,605). 

Роль опадів зростала у першій половині вегетації (r = 0,525) порівняно із 

другою половиною (r = 0,342). Між урожайністю та середньою температурою 

повітря спостерігався середній негативний зв‟язок (r = -0,666), як і між 

урожайністю та сумою ефективних температур за період вегетації (r = -0,373). 

4. Установлено, що середня за 2011–2017 рр. урожайність селекційного 

матеріалу сої була на рівні 1,40 т/га, вміст у насінні білка – 34,84 %, уміст в 

насінні олії – 18,06%, сумарний уміст білка та олії – 52,90 %. Спостерігалась 

диференціація за рівнем прояву ознак урожайності, вмісту в насінні білка, 

олії та їх сумарної кількості залежно від умов року. 
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5. Доведено, що найсприятливіші для формування врожайності сої 

(2,57 т/га) умови склались у 2016 р. (індекс умов року Ij = 1,18). Мінімальну 

врожайність зафіксовано у 2012 р. (0,85 т/га) та 2017 р. (0,84 т/га) при 

значеннях індексу умов року Ij = -0,55 та Ij = -0,56 відповідно. Оптимальні 

умови для синтезу білка та олії в насінні сої були у 2014 р. Середній уміст 

білка становив 38,2 % при Ij = 3,36. Олійність насіння дорівнювала 19,2 % 

при значенні Ij = 1,13. Сумарний уміст білка і олії сягав 57,4 % при Ij = 4,49. 

Найбільш несприятливі умови для формування в насінні білка (29,9 %) та 

суми білка та олії (46,8 %) складались у 2013 р. при значенні індексів умов 

року Ij = -4,91 та Ij = -3,88 відповідно. Найменш сприятливі для синтезу олії 

умови спостерігались у 2015 р. коли при олійності насіння (16,8 %) індекс 

умов року мав значення Ij = -1,22.  

6. Виділено цінний вихідний матеріал для селекції сої на високу 

пластичність за ознаками врожайності та якості насіння. До найбільш 

пластичних за врожайністю віднесено: селекційні номери – КСВ 17-17 

(Харківська 35 / 856-344) (bi = 1,40), КСВ 24-17 (Харківська 62 / Ходсон) 

(bi = 1,32), КСВ 19-17 (Харківська 35 / Fiskeby) (bi = 1,28), КСВ 54-17 (добір з 

Харківської 100) (bi = 1,25), КСВ 35-17 (Харківська 54 / Ходсон) (bi = 1,25), 

КСВ 41-17 (Pastеtеr Schwаrus) (bi = 1,22), КСВ 25-17 (добір з лінії № 32) 

(bi = 1,22), КСВ 43-17 (Витязь 50 / Мрія) (bi = 1,21), КСВ 55-17 (Нива, 

обробка ДЕС 0,05 %) (bi = 1,20), КСВ 20-17 (Харківська 35 / Київська 27) 

(bi = 1,20), сорти Спритна (bi = 1,29), Байка (bi = 1,27) та Естафета (bi = 1,25). 

Найпластичнішими за вмістом білка в насінні були: селекційні номери КСВ 

26-17 (Витязь 50 / Харківська скоростигла) (bi = 1,49), КСВ 33-17 

(Вузьколиста / мутант 82-205) (bi = 1,44), КСВ 17-17 (Харківська 35 / 856-344) 

(bi = 1,42), КСВ 35-17 (Харківська 54 / Ходсон) (bi = 1,41), КСВ 53-17 

(Терезинська 24 / Diermona) (bi = 1,38), КСВ 36-17 (Харківська зернокормова 

/ Юг 30) (bi=1,37), КСВ 20-17 (Харківська 35 / Київська 27) (bi = 1,32), КСВ 

23-17 (3836 / 76-130) (bi = 1,32), КСВ 48-17 (добір з Романтики) (bi = 1,28) та 

сорт Кобза (bi = 1,31). Найбільшу пластичність за ознакою вмісту олії в 
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насінні виявили: селекційні номери КСВ 35-17 (Харківська 54 / Ходсон) 

(bi = 3,29), КСВ 26-17 (Витязь 50 / Харківська скоростигла) (bi = 2,70), КСВ 

53-17 (Терезинська 24 / Diermona) (bi = 2,66), КСВ 17-17 (Харківська 35 / 856-

344) (bi = 2,59), КСВ 48-17 (добір з Романтики) (bi = 2,55), КСВ 23-17 (3836 / 

76-130) (bi = 2,52), КСВ 36-17 (Харківська зернокормова / Юг 30) (bi = 2,48), 

КСВ 20-17 (Харківська 35 / Київська 27) (bi = 2,46), КСВ 16-17 (Волгоградка / 

Мрія) (bi = 2,41), КСВ 37-17 (Успіх / Мрія) (bi = 2,41) та сорт Кобза (bi = 2,57). 

До найбільш пластичних за сумарним умістом білка і олії генотипів сої 

відносяться: селекційні номери КСВ 53-17 (Терезинська 24 / Diermona) 

(bi = 1,55), КСВ 26-17 (Витязь 50 / Харківська скоростигла) (bi = 1,43), КСВ 

33-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) (bi = 1,41), КСВ 36-17 (Харківська 

зернокормова / Юг 30) (bi = 1,36), КСВ 41-17 (Pastеtеr Schwаrus) (bi = 1,35), 

КСВ 23-17 (3836 / 76-130) (bi = 1,24), КСВ 54-17(добір з Харківської 100) 

(bi = 1,23), КСВ 35-17 (Харківська 54 / Ходсон) (bi = 1,19), КСВ 59-17 (добір з 

лінії № 31) (bi = 1,17), КСВ 17-17 (Харківська 35 / 856-344) (bi = 1,16) та сорт 

Естафета (bi = 1,23). 

7. Установлено, що вміст білка значно коливався за роками 

дослідження (від 29,93 % до 38,20 %) і істотно різнився від середнього по 

вибірці значення – 34,84 %. Меншою мінливістю характеризувався вміст олії 

у насінні, який змінювався від 16,83 % до 19,18 % при середньому вмісті 

18,06 %. При цьому максимальний та мінімальний рівні вмісту олії істотно не 

відрізнялись від середнього. Уміст білка і олії у насінні сої у середньому по 

вибірці був на рівні 52,90 % і істотно коливався від 46,76 % до 57,38 %. Збір 

білка істотно варіював у значних межах від 0,251 т/га до 0,874 т/га при 

середньому значенні 0,488 т/га. За збором олії спостерігалось істотне 

збільшення цього показника від 0,141 т/га до 0,450 т/га при середньому рівні 

ознаки 0,253 т/га. Загальний збір білка і олії істотно варіював від 0,393 т/га до 

1,324 т/га при середньому зборі 0,741 т/га. Урожайність та вміст у насінні 

білка та олії та їх загальної кількості детермінувалися гідротермічними 

умовами року. Динаміка вмісту в насінні білка та загального вмісту білка і 
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олії за роками співпадає і має відмінності від динаміки вмісту в насінні олії. 

Коефіцієнт кореляції між умістом в насінні білка та загальним умістом білка і 

олії (r = 0,948). Максимальний уміст білка за роками досліджень (38,20 %) 

спостерігався у 2014 р., а мінімальний (29,93 %) – у 2013 р. Сумарний уміст 

білка і олії досягав максимального значення (57,4 %) у 2014 р. і мав 

мінімальний рівень (46,8 %) у 2013 р. 

8. Визначено, що сорти та селекційні номери ранньостиглої групи 

виявили достовірно більш високу здатність до утворення білка та олії у 

насінні, ніж сорти та селекційні номери середньоранньої та середньостиглої 

групи. При однакових рівнях урожайності, вмісту в насінні білка, олії та їх 

суми, накопичення білка та олії у насінні зразків ранньостиглої групи 

відбувалось швидше. Сорти та селекційні номери ранньостиглої групи 

синтезували у середньому 5,088 кг /добу білка проти 4,550 кг/добу у сортів та 

селекційних номерів середньоранньої та середньостиглої групи, тобто на 

0,538 кг/добу більше. Інтенсивність утворення олії була на рівні 2,636 кг/добу 

у генотипів ранньостиглої групи та 2,363 кг/добу – у генотипів 

середньоранньої та середньостиглої групи, або на 0,273 кг/добу більше. 

Інтенсивність накопичення у насінні загальної кількості білка і олії була на 

рівні 7,714 кг/добу у ранньостиглої групи та 6,887 кг/добу – у 

середньоранньої та середньостиглої групи, що на 0,827 кг/добу більше. 

Інтенсивність утворення білка та сумарної кількості білка і олії мало 

однакову динаміку, що пояснюється дуже сильною кореляцією між умістом 

білка і сумарним умістом білка і олії (r = 0,948). 

9. Установлено, що домінуючими компонентами жирнокислотного 

складу соєвої олії є лінолева (51,69 %) та олеїнова (24,26 %) жирні кислоти 

загальний уміст яких (75,95 %) обумовлює хіміко-фізичні, харчові та 

технологічні властивості соєвої олії. Уміст пальмітинової кислоти становив 

11,15 %, ліноленової – 7,71 %, стеаринової – 4,70 %, інших компонентів – 

0,49 %. Виявлено закономірності мінливості жирнокислотного складу олії у 

сортів сої. Визначено, що вміст окремих жирних кислот за різних погодних 
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умов незалежний від генетично зумовленого жирнокислотного складу олії. 

Ідентифіковано сорти сої із стабільно високим або стабільно низьким за 

роками вмістом окремих жирних кислот. Установлено, що домінуючою 

складовою жирнокислотного складу олії від початку (10 діб після цвітіння) і 

до кінця формування насіння (50 діб після цвітіння) була лінолева кислота . 

Уміст олеїнової та ліноленової кислот на 10 добу після цвітіння був майже 

однаковим – 19,6 % та 18,8 % відповідно, пальмітинової – 14,7 %, 

стеаринової – 5,1 %. Тенденцію до зростання у процесі формування насіння 

виявила лише лінолева кислота, вміст якої зростав із 40,85 % на 10-ту добу до 

49,65 % на 50-ту добу після цвітіння, або на 8,80 %. Уміст олеїнової кислоти 

зростав із 10-ї до 30-ї доби (18,82–29,53 %), а потів знижувався до 25,72 % на 

50-ту добу. У період із 10-ї до 30-ї доби після цвітіння спостерігалось суттєве 

зниження вмісту пальмітинової кислоти з 14,7 % до 10,7 %, тоді як за період 

між 30-ю та 50-ю добою рівні її вміст практично не мінявся (10,7–10,9 %). 

Уміст ліноленової кислоти значно знижувався з 10-ї до 30-ї доби з 18,8 % до 

8,0 %, а потім стабілізувався на рівні 7,7–7,9 %. Кількість стеаринової 

кислоти змінювалась незначно: зростала з 5,1 % до 6,1 % між 10-ю та 30-ю 

добою після цвітіння, а далі знижувалась до початкового рівня – 5,1 %. 

Виявлено наявність внутрішньосортового різноманіття сої за жирнокислотним 

складом олії у різних селекційних родин: за вмістом пальмітату – 0,8–3,6 %, за 

вмістом стеарату –0,9–1,5 %, за вмістом олеату – 2,7–3,0 %, за вмістом 

лінолеату – 2,5–4,8 %, за вмістом ліноленату – 1,0–2,0 %. 

10. Установлено, що у комплексі токоферолів насіння сої кількісно 

переважають ізомери з найбільшою антиоксидантною активністю – γ- і δ- 

токофероли. Середній уміст γ- токола складав 65,0 % від суми токоферолів, 

уміст δ- токола – 19,5 %, середній уміст α- токола – 13,6 %, β- токола – 1,8 %. 

Характер екологічних реакцій сортів сої за вмістом токоферолів на погодні 

умови вирощування не залежав від генетично обумовленого рівня вмісту 

токоферолів. Сорти з високим і стабільним за роками вмістом різних форм 

токоферолів є найбільш цінним вихідним матеріалом для селекції. Виявлено, 
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що сорти з високим генетично зумовленим рівнем умісту токоферолів, як 

правило, не відзначаються його стабільністю за роками. І, навпаки, сорти з 

вузькою нормою реакції генотипа на умови вирощування не забезпечують 

високого рівня вмісту токоферолів. Виділено зразки які є цінним вихідним 

матеріалом для селекції на підвищення вмісту окремих форм токоферолів: α- 

токола – Мальвіна (27,1 %), УИР-021752 (18,4 %), Bravalla (18,3 %), 

Navico(18,0 %); β- токола – Мальвіна (4,5 %), Романтика (4,1 %); γ- токола – 

IR-2259 (73,2 %), Aldana (71,2 %), Скеля (69,7 %), EBS-709 (68,3 %), 

Горизонт (68,2 %), IR-2258 (68,0 %), 123-08 (67,8 %), СН-54-11 (67,8 %), Фея 

(67,6 %), 140-08 (67,5 %); δ- токола – Fiskebi-840-5-3 (26,4 %), F-35R-W 

(24,6 %) %), IR-2258 (24,1 %), Східна (23,5 %), INRA-654-12-12 (23,3 %), 

Ракиця (22,8 %), Halton (22,2 %), Верас (20,8 %). Рівень загальної 

антиоксидантної активності насіння сої коливався від 47,5 % до 61,5 % при 

середньому рівні прояву ознаки 53,8 %. Найбільший уплив на 

антиоксидантну активність насіння мали термічні фактори: середня 

температура повітря (r = 0,754) та сума ефективних температур (r = 0,705). 

Фактори зволоження – сума опадів та відносна вологість повітря не мали 

істотного впливу на рівень загальної антиоксидантної активності 

(коефіцієнти кореляції дорівнювали r = -0,038 та r = -0,063 відповідно). 

Виділено джерела високої антиоксидантної активності насіння: Вікторина 

(61,5 % або 1,94 мг хлорогенової кислоти на 1 г насіння) та Слобода (59,7 % 

або 1,89 мг хлорогенової кислоти на 1 г насіння). 

11. Виділено джерела високої врожайності та високого вмісту білка в 

насінні КСВ 68-13 (добір з Романтики) і КСВ 95-13 (Романтика опромінення 

80 Гр) із урожайністю 1,27 т/га та 1,25 т/га відповідно та вмістом білка у 

насінні 42,0 % і 41,2 % відповідно; високого вмісту білка в насінні – Подяка 

(41,4 %), Мальвіна (40,0 %), КСВ 19-17 (Харківська 35 / Fiskeby) (40,4 %), 

Спритна (39,6 %), КСВ 18-17 (Харківська 35 / Fiskeby) (38,8 %), Криниця 

(38,2 %); високого вмісту олії в насінні – КСВ 26-17 (Витязь 50 / Харківська 

скоростигла) (18,6 %), КСВ 23-17 (3836 / 76-130) (18,6 %), КСВ 31-17 
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(Харківська 54 / Вікторія) (18,5 %), Спритна (18,5 %), КСВ 59-17 (добір з 

лінії № 31) (18,4 %), КСВ 57-17 (добір із Харківської 70) (18,4 %), КСВ 37-17 

(Успіх / Мрія) (18,4 %), КСВ 56-17 (добір із Харківської 70) (18,4 %), КСВ 50-

17 (добір з Pastеtеr Schwаrus) (18,3 %), КСВ 46-17 (Вузьколиста / мутант 82-

205) (18,3 %). Виділено джерела підвищеного вмісту окремих жирних кислот: 

пальмітинової – Ювілейна (12,10 %), Спринт (11,98 %), Витязь 50 (11,87 %), 

Харківська зернокормова (11,66 %); стеаринової – Аврора (5,17 %), Соєр 34-

91 (5,17 %), Витязь 50 (5,07 %) та Ультра (5,05 %); олеїнової – Знахідка 

(27,11 %), Устя (26,92 %), Золотиста (26,07 %) та Ультра (25,98 %); 

ліноленової – Мрія (8,73 %) та Горизонт (8,51 %), з низьким умістом 

ліноленової кислоти – Витязь 50 (6,60 %) та Ясельда (6,80 %).  

12. У зразків робочої колекції сої за індивідуальною стійкістю до 

фузаріозу встановлено широкий діапазон прояву господарсько-біологічних 

ознак: тривалість періоду вегетації – 93–147 діб, висота рослин – 55–124 см, 

маса 1000 насінин – 97–189 г, урожайність – 134–513 г/м
2
. Виділено зразки 

(Сузір'я, лінія № 355, Лара, Софія, Святогор), які поєднують стійкість до 

фузаріозу із високою врожайністю. 

13. Установлено, що рівень інтенсивності посухи у посушливому 

2018 р. порівняно із сприятливим 2016 р. дорівнював D = 0,86. Утрати 

середньої врожайності становили 2,21 т/га, або 86 %, утрати мінімальної 

врожайності – 1,88 т/га, або 89,5 %, максимальної – 2,33 т/га, або 80,4 %. 

Проведено диференціацію сучасного селекційного матеріалу сої за 

врожайністю у контрастні за зволоженням роки за рядом індексів. Значення 

індексу сприйнятливості до посухи (DSI) варіювало у межах 0,87–1,09. 

Індекс толерантності до посухи (TOL), який визначає абсолютні (т/га) 

значення втрат урожайності, становив 1,61–2,41 т/га, індекс середньої 

врожайності (MP), який показує потенційну врожайність (т/га) незалежно від 

погодних умов – 0,81–1,21 т/га, індекс стабільності врожаю (YSI), який 

показує відношення врожайності за умов стресу до врожайності за 

оптимальних умов – 0,12–0,30. Індекс урожайності (YI), що характеризує 
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врожайність генотипу по відношенню до середньої врожайності всіх 

досліджених зразків у період посухи, варіював від 64,6 % до 143,3 %. Індекс 

толерантності до стресу (STI), який показує здатність зразка мати стабільну 

врожайність незалежно від дії стресу, мав широкий діапазон – 1,5–7,6. 

Середнє геометричне (або середнє пропорційне) врожайності (GMP) 

досліджуваних зразків знаходилось у межах від 0,92 т/га до 1,38 т/га. 

14. Сформовано робочу колекцію сої за стійкістю до посухи та спеки, 

зразки якої розподілялись наступним чином: дуже низький рівень стійкості (21 

зразок), низький (30 зразків), середній (25 зразків), високий (три зразки) та 

дуже високий (один зразок). У зразків колекції виявлено значне варіювання 

рівнів прояву господарсько-біологічних ознак: посухостійкість – 51–136 %, 

тривалість періоду вегетації – 83–123 доби, висота рослин – 45,6–85,6 см, маса 

1000 насінин – 108,8–188,9 г, продуктивність – 3,28–7,91 г з рослини. 

Розроблено спосіб визначення термостійкості зразків сої який передбачає 

прогрів насіння при температурі +60 
о
С з експозицією 40 хвилин. 

15. Установлено параметри мінливості лабораторної схожості насіння 

залежно від умов року вирощування. Зафіксовано дуже сильний негативний 

зв‟язок схожості із середньою температурою повітря (r = -0,909) та сумою 

ефективних температур (r = -0,963) за період вегетації. Сума опадів і відносна 

вологість повітря мала слабкий позитивний зв‟язок із схожістю (r = 0,430 та 

r = 0,387 відповідно). Виявлено істотний зв‟язок між часткою у 

досліджуваних зразках здорового насіння та лабораторною схожістю насіння 

(r = 0,720). Частина схожого насіння була уражена збудниками фузаріозу, а 

до втрати схожості насіння призводило ураження збудниками як фузаріозу, 

так і бактеріозу. Установлено домінування фузаріозної кореневої гнилі над 

фузаріозом сім‟ядолей. Ураження насіння бактеріозом (в середньому 4,2 %) 

було значно меншим порівняно із фузаріозом (28,5 %). Виявлено особливості 

прояву фузаріозу на насінні різних сортів сої залежно від року врожаю. 

Установлено, що застосування десикації  підвищує лабораторну схожість 

насіння і покращує його фітосанітарний стан. Ураженість насіння 
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збудниками фузаріозу та бактеріозу мала сильний позитивний зв‟язок із 

відносною вологістю повітря (r = 0,760) та сумою опадів (r = 0,729) і середній 

зв‟язок із середньою температурою повітря (r = 0,675). 

16. Виявлено залежність господарської довговічності насіння сої від 

початкової схожості. Установлено особливості господарської довговічності 

насіння у різних сортів сої. У сортів Романтика, Версія і Скеля протягом 

чотирьох, а у сортів Мрія і Фея – упродовж трьох років зберігання енергія 

проростання майже співпадала із лабораторною схожістю. При подальшому 

зберіганні спостерігалось більш інтенсивне зниження енергії проростання 

порівняно із схожістю. 

17. Створено 14 сортів сої, які внесено до Державного реєстру сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні: Подяка, Мальвіна, Спритна, 

Естафета, Байка, Кобза, Перлина, Криниця, Красуня, Мелодія, Писанка, 

Райдуга, Різдвяна, Слобода. Установлено, що врожайність створених сортів 

сої відповідає високим вимогам сучасного аграрного виробництва і 

знаходиться на рівні кращих вітчизняних та світових селекційних досягнень. 

Середня за роки проходження кваліфікаційної експертизи врожайність сортів 

складала 2,16–2,47 т/га. Сорти забезпечували збір білка на рівні 0,808–

1,020 т/га, збір олії – 0,404–0,509 т/га, сумарний збір білка і олії – 1,124–

1,529 т/га. Середня врожайність сортів сої у Лісостепу сягала 2,22 т/га, що 

суттєво вище середньої по зонах випробування (2,03 т/га). Суттєво менша 

врожайність спостерігалась у Степу – 1,86 т/га. Урожайність у Поліській зоні 

(2,01 т/га) та Степовій зоні (1,86 т/га) істотно не відрізнялась від середньої 

врожайності по зонах. Збір білка у зоні Лісостепу (0,896 т/га) суттєво 

перевищував даний показник у Степу (0,741 т/га) і не мав істотних 

відмінностей із його значеннями у Поліссі (0,792 т/га) та із середнім по зонах 

(0,809 т/га). Збір олії у Лісостепу був суттєво вищим порівняно із Степовою 

зоною, проте не мав істотних відмінностей від середнього по зонах збору 

олії. Сумарний збір білка і олії по зонах випробування різнився істотно і був 

найвищим у Лісостепу (1,349 т/га) завдяки вищій урожайності. Збір білка і 
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олії у різних зонах від середнього по зонах істотно не різнився. Для сортів 

ранньостиглої групи (Спритна, Естафета, Байка, Криниця, Кобза, Писанка, 

Мелодія, Красуня, Різдвяна, Слобода) найбільш сприятливим регіоном 

вирощування виявився Лісостеп, що дозволяє віднести ці сорти до 

лісостепового екотипу. Сорт Перлина показав найвищій рівень урожайності в 

Поліссі. Сорт Райдуга мав однаковий рівень врожайності у Поліссі та у 

Лісостепу. Для середньостиглих сортів Мальвіна та Подяка найбільш 

сприятливим регіоном вирощування був Степ.  

18. Представлено модель сорту сої в якій поєднані оптимальні для зони 

Лісостепу України параметри цінних господарських ознак. 

19. Перевищення новими сортами стандартів за врожайністю на 0,10–

0,41 т/га забезпечить отримання додаткового прибутку на суму 1700–

6970 грн./га. 

 



327 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Науково-дослідним селекційним установам використовувати у 

селекції сої наступні сорти та зразки – джерела цінних господарських ознак:  

– високої врожайності та високого вмісту білка в насінні – лінії КСВ 

68-13 (добір з Романтики) і КСВ 95-13 (Романтика, опромінення 80 Гр);  

– високого вмісту білка в насінні: Подяка (41,4 %), Мальвіна (40,0 %), 

КСВ 19-17 (Харківська 35 / Fiskeby) (40,4 %), Спритна (39,6 %), КСВ 18-17 

(Харківська 35 / Fiskeby) (38,8 %), Криниця (38,2 %); 

– високого вмісту олії в насінні: КСВ 26-17 (Витязь 50 / Харківська 

скоростигла) (18,6 %), КСВ 23-17 (3836 / 76-130) (18,6 %), КСВ 31-17 

(Харківська 54 / Вікторія) (18,5 %), Спритна (18,5 %), КСВ 59-17 (добір з 

лінії № 31) (18,4 %), КСВ 57-17 (добір із Харківської 70) (18,4 %), КСВ 37-17 

(Успіх / Мрія) (18,4 %), КСВ 56-17 (добір із Харківської 70) (18,4 %), КСВ 50-

17 (добір із Pastеtеr Schwаrus) (18,3 %), КСВ 46-17 (Вузьколиста / мутант 82-

205) (18,3 %); 

– високого вмісту окремих жирних кислот: пальмітинової – Ювілейна 

(12,10 %), Спринт (11,98 %), Витязь 50 (11,87 %), Харківська зернокормова 

(11,66 %); стеаринової – Аврора (5,17 %), Соєр 34-91 (5,17 %), Витязь 50 

(5,07 %) та Ультра (5,05 %); олеїнової – Знахідка (27,11 %), Устя (26,92 %), 

Золотиста (26,07 %) та Ультра (25,98 %); лінолевої – Скеля (54,67 %) та Фея 

(54,03 %). За підвищеним умістом гліцеридів ліноленової кислоти – Мрія 

(8,73 %) та Горизонт (8,51 %), за низьким умістом – Витязь 50 (6,60 %) та 

Ясельда (6,80 %); 

– високого вмісту окремих ізомерів токоферолів: α- токола – Мальвіна 

(27,1 %), УИР-021752 (18,4 %), Bravalla (18,3 %), Navico(18,0 %), Fiskebi-840-

5-3 (16,1 %), 140-08 (17,7 %), Рось (17,4 %), 123-08 (17,4 %), Романтика 

(17,1 %), Мрія (16,4 %); β- токола – Мальвіна (4,5 %), Романтика (4,1 %), 

Fiskebi-ІІІ (2,6 %), Navico(2,6 %), УИР-021752 (2,4 %) %); γ- токола – IR-2259 

(73,2 %), Aldana (71,2 %), Скеля (69,7 %), EBS-709 (68,3 %), Горизонт 
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(68,2 %), IR-2258 (68,0 %), 123-08 (67,8 %), СН-54-11 (67,8 %), Фея (67,6 %), 

140-08 (67,5 %); δ- токола – Fiskebi-840-5-3 (26,4 %) та F-35R-W (24,6 %), IR-

2258 (24,1 %), Східна (23,5 %), INRA-654-12-12 (23,3 %), Ракиця (22,8 %), 

Halton (22,2 %), Верас (20,8 %); 

– високої загальної антиоксидантної активності насіння – Вікторина 

(61,5 % або 1,94 мг хлорогенової кислоти на 1 г насіння) та Слобода (59,7 % або 

1,89 мг хлорогенової кислоти на 1 г насіння);  

– для створення стійких до збудників фузаріозу сортів використовувати 

зразки робочої колекції сої за індивідуальною стійкістю до фузаріозу; 

– для диференціації селекційного матеріалу сої при селекції на 

посухостійкість використовувати для порівняння зразки робочої колекції за 

стійкістю до посухи та спеки із середнім, високим та дуже високим 

рівнями посухостійкості; 

– у селекції сої на високу продуктивність та посухостійкість 

використовувати зразки із комплексом цінних ознак: сорт Галі з дуже 

високою посухостійкістю і високою продуктивністю, зразки Соер 345 та 

Припять із високою стійкістю до посухи та високою продуктивністю, сорт 

Сонячна із високою посухостійкістю, оптимальною висотою рослин, високим 

прикріпленням нижнього бобу, зразки F 50 R/W, Янкан, Байка, Л 101, Ларіса, 

Gaillard, Спритна, Донская (молочная), УИР 021752 та Десна із середнім 

рівнем посухостійкості та високою продуктивністю;  

– для розподілу зразків сої за стійкістю до високих температур 

використовувати температурний режим +60 
о
С з експозицією 40 хвилин;  

2. Науково-дослідним селекційним установам і вищим навчальним 

закладам: використовувати у науковій роботі та навчальному процесі 

монографії “Соя (Glycine max (L.) Merr.)” (2016) та “Основи управління 

продукційним процесом польових культур” (розділ “Селекція, насінництво та 

технологія вирощування сої у східному Лісостепу України”) (2016), а також 

навчальні посібники “Ідентифікація ознак зернобобових культур (горох, 

соя)” (2010), “Спеціальна селекція і насінництво польових культур” (2010), 
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“Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів” 

(2012), “Оптимізація основних елементів технології вирощування сої” (2013), 

“Селекція сої на стійкість до спеки та посухи” (2016).  

При селекції сої на високу врожайність та якість насіння 

використовувати параметри моделі сорту сої для східної частини 

Лісостепу України. 

3. Агроформуванням різних форм власності: збільшувати посівні площі 

під високоврожайними, стійкими до вилягання рослин, розтріскування бобів, 

обсипання насіння, до шкідливих організмів, адаптованими до умов 

вирощування сортами сої, які не містять генетичних модифікацій, внесеними 

до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 

Мальвіна, Подяка, Естафета, Спритна, Байка, Кобза, Перлина, Криниця, 

Красуня, Мелодія, Писанка, Райдуга, Різдвяна, Слобода із середнім рівнем 

урожайності 2,16–2,47 т/га. Сорти забезпечували збір білка на рівні 0,808–

1,020 т/га, збір олії – 0,404–0,509 т/га, сумарний збір білка і олії – 1,124–

1,529 т/га. Використання у переробній промисловості сортів сої з високою 

якістю насіння забезпечує додаткову економію енергоресурсів за рахунок 

збільшення виходу білка та олії з одиниці площі. 
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Додаток А.1 

 

Довідки про впровадження результатів досліджень 

 

 

Рис. А. 1 – Довідка про впровадження результатів досліджень від 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 
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Додаток А.2 

 

Довідки про впровадження результатів досліджень 

 

Рис. А. 2 – Довідка про впровадження результатів досліджень від кафедри 

фітопатології ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 
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Додаток А.3 

 

Довідки про впровадження результатів досліджень 

 

 

Рис. А. 3 – Довідка про впровадження результатів досліджень від 

ДУ Інститут зернових культур НААН 
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Продовження додатку А.3 

 

Довідки про впровадження результатів досліджень 

 

 

Рис. А. 3 – Довідка про впровадження результатів досліджень від 

ДУ Інститут зернових культур НААН 
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Додаток А.4 

 

Довідки про впровадження результатів досліджень 

 

 

Рис. А. 4 – Довідка про впровадження результатів досліджень від ПДДА 



401 

 

Додаток А.5 

 

Довідки про впровадження результатів досліджень 

 

 

Рис. А. 5 – Довідка про впровадження результатів досліджень від СНАУ 
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Додаток Б.1 

 

Свідоцтва про реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні 

 

 

Рис. Б.1 – Свідоцтво про реєстрацію робочої колекції сої культурної за 

індивідуальною стійкістю до фузаріозу 
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Додаток Б.2 

 

Свідоцтва про реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні 

 

 

Рис. Б.2 – Свідоцтво про реєстрацію робочої колекції сої культурної за 

стійкістю до посухи та спеки 
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Додаток В.1 

 

Свідоцтва про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні 

 

 

Рис. В.1 – Свідоцтво про реєстрацію зразка сої культурної сорту Галі 
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Додаток В.2 

 

Свідоцтва про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні 

 

 

Рис. В.2 – Свідоцтво про реєстрацію зразка сої культурної сорту  

Соер 345 
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Додаток В.3 

 

Свідоцтва про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні 

 

 

Рис. В.3 – Свідоцтво про реєстрацію зразка сої культурної сорту 

Припять 
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Додаток В.4 

 

Свідоцтва про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні 

 

 

Рис. В.4 – Свідоцтво про реєстрацію зразка сої культурної сорту 

Святогор 
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Додаток Г.1 

 

Свідоцтва про авторство на сорти сої  

 

 

Рис. Г.1 – Свідоцтво про авторство на сорт сої Подяка 
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Додаток Г.2 

 

Свідоцтва про авторство на сорти сої 

 

 

Рис. Г.2 – Свідоцтво про авторство на сорт сої Мальвіна 
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Додаток Г.3 

 

Свідоцтва про авторство на сорти сої 

 

 

Рис. Г.3 – Свідоцтво про авторство на сорт сої Естафета 
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Додаток Г.4 

 

Свідоцтва про авторство на сорти сої 

 

 

Рис. Г.4 – Свідоцтво про авторство на сорт сої Спритна 
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Додаток Г.5 

 

Свідоцтва про авторство на сорти сої 

 

 

Рис. Г.5 – Свідоцтво про авторство на сорт сої Байка 
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Додаток Г.6 

 

Свідоцтва про авторство на сорти сої 

 

 

Рис. Г.6 – Свідоцтво про авторство на сорт сої Кобза 
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Додаток Г.7 

 

Свідоцтва про авторство на сорти сої 

 

 

Рис. Г.7 – Свідоцтво про авторство на сорт сої Перлина 
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Додаток Г.8 

 

Свідоцтва про авторство на сорти сої 

 

 

Рис. Г.8 – Свідоцтво про авторство на сорт сої Криниця 
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Додаток Г.9 

 

Свідоцтва про авторство на сорти сої 

 

 

Рис. Г.9 – Свідоцтво про авторство на сорт сої Писанка 
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Додаток Г.10 

 

Свідоцтва про авторство на сорти сої 

 

 

Рис. Г.10 – Свідоцтво про авторство на сорт сої Мелодія 



418 

 

Додаток Г.11 

 

Свідоцтва про авторство на сорти сої 

 

 

Рис. Г.11 – Свідоцтво про авторство на сорт сої Райдуга 
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Додаток Г.12 

 

Свідоцтва про авторство на сорти сої 

 

 

Рис. Г.12 – Свідоцтво про авторство на сорт сої Красуня 
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Додаток Г.13 

 

Свідоцтва про авторство на сорти сої 

 

 

Рис. Г.13 – Свідоцтво про авторство на сорт сої Різдвяна 
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Додаток Г.14 

 

Свідоцтва про авторство на сорти сої 

 

  

Рис. Г.14 – Свідоцтво про авторство на сорт сої Слобода 
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Додаток Д.1 

 

Таблиця Д.1 

Середньодобова температура повітря у період вегетації сої у роки проведення досліджень, 
о
С 

Місяць 

Багато-

річна 

норма 

Рік Середнє 

за 2008–

2018 рр. 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Квітень 9,6 11,1 1,7 10,3 8,2 13,4 11,9 9,9 9,7 12,9 9,5 12,4 10,1 

Травень 16,1 13,7 8,7 17,7 17,3 20,5 21 19,6 17,3 17,5 15,4 19,9 17,1 

Червень 20,2 18,9 14,6 22,8 20,5 22,3 23 19,4 22,2 21,3 20,4 21,6 20,6 

Липень 21,4 21,2 21,5 24,7 23 22,6 21,4 22,5 21,6 23,3 21,7 23 22,4 

Серпень 20,6 21,9 22,7 25,4 25,4 21,7 22 23,8 22,7 22,8 24,7 24,6 23,4 

Вересень 14,5 14,9 21,9 16,8 15,3 15,2 15,2 15,6 19,7 14,9 17,1 18,9 16,9 

Середнє за 

квітень–

червень 

17,1 17,0 15,2 19,6 18,3 19,3 19,1 18,5 18,9 18,8 18,1 20,1 18,4 
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Додаток Д.2 

 

Таблиця Д.2 

Сума ефективних температур у період вегетації сої у роки проведення досліджень, 
о
С 

Місяць 

Багато-

річна 

норма 

Рік Середнє 

за 2008–

2018 рр. 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Квітень 42,2 45,2 41,1 41,1 41,4 129,4 7,0 69,9 68,9 101,5 46,0 95,2 62,4 

Травень 142,8 136,2 143,6 143,6 228,3 322,8 351,3 304,5 218,8 210,4 174,6 307,4 231,0 

Червень 275,0 276,7 345,7 345,7 313,8 366,8 391,9 280,9 367,1 338,2 313 348,5 335,3 

Липень 346,8 349,1 391,3 456,5 402,1 443,1 351,4 388,4 360,9 411,5 364,0 403,9 392,9 

Серпень 282,0 367,2 357,6 471,1 450,0 367,6 371,2 423,4 393,9 396,2 448,9 453,9 409,2 

Вересень 117,2 146,3 118,3 118,3 158,8 158,0 100,3 167,4 289,8 149,2 238,3 270,1 174,1 

Середнє за 

квітень–

червень 

1206,0 1320,7 1397,6 1576,3 1594,4 1787,7 1573,1 1634,5 1699,4 1607,0 1584,8 1879,0 1605,0 
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Додаток Д.3 

 

ТаблицяД.3 

Сума опадів у період вегетації сої у роки проведення досліджень, мм 

Місяць 

Багато-

річна 

норма 

Рік Середнє 

за 2008–

2018 рр. 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Квітень 35,5 75,7 3,2 23,2 53,9 1,1 6,9 47 71,4 64,7 41 12,9 36,5 

Травень 43,7 45,3 41,1 33,2 46,6 27,2 34,2 70,3 46,5 91,7 35,6 15,9 44,3 

Червень 63,3 73,9 23,6 22,8 194,6 48,3 52,3 156 104,5 43,3 26,9 43,5 71,8 

Липень 71,7 72,8 95,6 102,2 91 20,3 66,6 48,9 42,6 106,4 31,6 28,7 64,2 

Серпень 46,9 21,6 11,8 14,7 49 109 108,9 44 0 50,6 11,4 0 38,3 

Вересень 43,5 60,4 34,5 29,4 121,3 16,2 107,9 25,6 6,8 14,7 24 35,5 43,3 

Середнє за 

квітень–

червень 

304,6 349,7 209,8 225,5 556,4 222,1 376,8 391,8 271,8 371,4 170,5 136,5 298,4 
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Додаток Д.4 

 

Таблиця Д.4 

Відносна вологість повітря у період вегетації сої у роки проведення досліджень, % 

Місяць 

Багато-

річна 

норма 

Рік Середнє 

за 2008–

2018 рр. 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Квітень 66 67 32 62 60 66 57 61 62 62 59 51 58 

Травень 61 67 64 58 61 54 55 56 62 68 56 51 59 

Червень 65 57 53 50 61 59 57 64 62 63 60 54 58 

Липень 65 62 57 56 66 52 63 57 65 60 58 64 60 

Серпень 63 50 56 42 58 65 61 63 49 65 52 45 55 

Вересень 70 61 52 54 61 59 59 60 60 64 57 53 59 

Середнє за 

квітень–

червень 

65 61 52 54 61 59 59 60 60 64 57 53 58 
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Додаток Е.1 

 

Таблиця Е.1 

Кількість зразків конкурсного сортовипробування 

Кількість 

зразків за 

роками, 

шт  

Рік 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

90 153 90 100 100 77 57 62 62 60 60 
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Додаток Е.2 

 

Таблиця Е.2 

Урожайність сортів та зразків сої (т/га), конкурсне сортовипробування 

Сорт, зразок 
Рік 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 середнє 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мальвіна 1,81 0,80 1,09 1,69 1,10 2,57 0,85 1,42 

Естафета 1,73 0,82 1,05 1,16 1,02 2,71 0,84 1,33 

Подяка 1,22 0,83 1,26 1,15 0,88 2,29 0,74 1,20 

Роксолана 1,58 0,80 1,03 1,50 1,02 2,20 0,69 1,26 

Кобза 1,58 0,75 1,32 1,05 1,29 2,47 0,83 1,33 

Спритна 2,00 0,82 0,91 1,41 1,19 2,70 0,85 1,41 

Криниця 1,93 0,77 1,14 1,56 1,09 2,40 0,81 1,39 

Байка 2,05 0,72 1,03 1,30 1,22 2,59 0,75 1,38 

КСВ 16-17 (Волгоградка / Мрія) 1,43 0,83 1,36 1,57 1,08 2,69 0,71 1,38 

КСВ 17-17 (Харківська 35 / 856-344) 1,78 0,61 1,27 1,36 1,16 2,90 0,84 1,42 

КСВ 18-17 (Харківська 35 / Fiskeby) 1,76 0,68 1,15 1,40 1,17 2,69 0,76 1,37 
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Продовження табл. Е.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КСВ 19-17 (Харківська 35 / Fiskeby) 1,83 0,70 1,09 1,47 1,04 2,47 0,87 1,35 

КСВ 20-17 (Харківська 35 / Київська 27) 1,90 0,81 1,00 1,25 0,94 2,27 0,76 1,28 

КСВ 21-17 (Білосніжка / Київська 27) 1,65 0,84 1,06 1,23 0,89 2,58 0,75 1,29 

КСВ 22-17 (добір № 14) 1,59 0,93 1,15 1,40 0,99 2,35 0,89 1,33 

КСВ 23-17 (3836 / 76-130 добір) 1,81 0,86 1,06 1,36 1,16 2,29 0,81 1,34 

КСВ 24-17 (Харківська 62 / Ходсон) 1,87 0,78 1,07 1,77 1,38 2,81 0,78 1,49 

КСВ 25-17 (добір з лінії № 32) 1,90 0,82 1,14 1,47 1,25 2,67 0,87 1,45 

КСВ 26-17 (Витязь 50 / Харківська скоростигла) 1,82 0,87 1,21 1,11 1,21 2,69 0,90 1,40 

КСВ 27-17 (М12 добір з Романтики) 1,82 0,92 1,35 1,09 1,19 2,59 0,82 1,40 

КСВ 28-17 (4305-04) 1,75 0,76 1,20 1,38 1,09 2,10 0,77 1,29 

КСВ 29-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) 1,89 0,86 1,33 1,43 1,05 2,31 0,99 1,41 

КСВ 31-17 (Харківська 54 / Вікторія) 1,54 0,91 1,19 1,40 1,12 2,68 0,88 1,39 

КСВ 32-17 (Харківська 56 / Ilsoy) 1,73 0,91 1,15 1,66 1,44 2,69 0,80 1,48 

КСВ 33-17 Вузьколиста / мутант 82-205 1,80 0,86 1,37 1,40 1,18 2,61 0,83 1,44 

КСВ 34-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) 1,58 0,91 1,05 1,47 1,15 2,61 0,86 1,38 
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Продовження табл. Е.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КСВ 35-17 (Харківська 54 / Ходсон) 1,78 0,90 1,42 0,95 1,32 2,59 0,89 1,41 

КСВ 36-17 (Харківська зернокормова / Юг 30) 1,94 0,93 1,23 1,46 1,35 2,71 0,88 1,50 

КСВ 37-17 (Успіх / Мрія) 1,82 0,85 1,23 1,46 1,19 2,53 0,81 1,41 

КСВ 38-17 (Харківська 35 / Київська 27) 1,94 0,98 1,33 1,49 1,25 2,76 0,93 1,53 

КСВ 39-17 (Нива / Білосніжка) 2,03 1,00 1,40 1,40 1,23 2,42 0,95 1,49 

КСВ 40-17 (Харківська 54 / Ходсон) 1,97 0,93 1,25 1,16 1,31 2,79 0,90 1,47 

КСВ 41-17 (Pastеtеr Schwаrus) 1,94 0,65 0,99 1,43 1,30 2,50 0,73 1,36 

КСВ 42-17 (Успіх / Мрія) 2,00 0,95 1,09 0,99 1,31 2,60 0,92 1,41 

КСВ 43-17 (Витязь 50 / Мрія) 1,93 0,86 1,17 1,23 1,18 2,69 0,93 1,43 

КСВ 44-17 (Харківська скоростигла / Київська 27) 1,73 0,91 1,35 1,36 1,21 2,41 0,84 1,40 

КСВ 46-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) 1,70 0,76 1,15 1,33 1,25 2,44 0,77 1,34 

КСВ 47-17 (добір з Мрії) 1,85 0,93 1,22 1,45 1,06 2,69 0,91 1,44 

КСВ 48-17 (добір з Романтики) 1,83 0,95 1,26 1,45 1,25 2,56 0,85 1,45 

КСВ 49-17 (Харківська 56 / Ilsoy) 1,79 0,88 1,47 1,13 1,31 2,76 0,89 1,46 

КСВ 50-17 (добір з Pastеtеr Schwаrus) 1,59 0,77 1,15 1,22 1,31 2,47 0,75 1,32 

КСВ 51-17 (Харківська 49 НЕС 0,012%) 1,69 0,96 1,26 1,39 1,32 2,71 0,92 1,46 
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Закінчення табл. Е.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КСВ 52-17 (Харківська зернокормова / Юг 30) 1,46 0,93 1,37 1,61 1,11 2,62 0,86 1,42 

КСВ 53-17 (Терезинська 24 / Diermona) 1,82 0,92 1,12 1,33 1,22 2,58 0,81 1,40 

КСВ 54-17 (добір з Харківської 100) 1,75 0,80 1,13 1,41 1,19 2,72 0,80 1,40 

КСВ 55-17 (Нива ДЕС 0,05 %) 1,71 0,90 1,19 1,45 1,26 2,73 0,83 1,44 

КСВ 56-17 (добір з Харківської 70) 1,98 0,90 1,28 1,62 1,24 2,58 0,86 1,49 

КСВ 57-17 (добір з Харківської 70) 1,64 0,81 1,16 1,65 1,11 2,65 0,91 1,42 

КСВ 58-17 (3836 / 76-130) 1,75 0,90 1,19 1,38 1,17 2,71 0,92 1,43 

КСВ 59-17 (добір з лінії № 31) 1,62 0,94 1,43 1,43 1,19 2,59 0,87 1,44 

Середнє за умовами 1,77 0,85 1,20 1,38 1,18 2,57 0,84 1,40 
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Додаток Е.3 

 

Таблиця Е.3 

Уміст білка в насінні (%) сортів та зразків сої, конкурсне сортовипробування 

Сорт, зразок 
Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 середнє 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мальвіна 35,6 34,9 32,8 40,0 39,2 35,5 37,5 36,5 

Естафета 34,5 33,9 31,2 39,1 38,8 33,8 36,6 35,4 

Подяка 39,1 33,4 32,7 41,4 38,7 34,7 36,2 36,6 

Роксолана 35,4 33,8 30,1 37,1 36,6 35,0 36,3 34,9 

Кобза 36,0 36,0 27,7 38,1 39,2 32,8 37,6 35,3 

Спритна 37,1 32,3 33,6 38,7 39,6 33,9 36,9 36,0 

Криниця 37,1 33,4 29,8 37,6 38,2 35,8 38,4 35,8 

Байка 34,1 32,9 32,0 38,2 37,3 32,6 34,2 34,5 

КСВ 16-17 (Волгоградка / Мрія) 35,8 33,2 28,7 37,9 37,3 34,6 35,7 34,7 

КСВ 17-17 (Харківська 35 / 856-344) 33,3 31,5 28,1 38,0 38,1 34,4 38,6 34,6 

КСВ 18-17 (Харківська 35 / Fiskeby) 35,3 33,0 38,6 38,8 35,0 36,4 37,0 36,3 
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Продовження табл. Е.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КСВ 19-17 (Харківська 35 / Fiskeby) 36,8 33,4 32,3 38,4 40,4 36,4 36,2 36,3 

КСВ 20-17 (Харківська 35 / Київська 27) 33,1 30,3 38,0 35,6 34,4 32,0 35,7 34,2 

КСВ 21-17 (Білосніжка / Київська 27) 35,8 34,1 31,1 37,3 35,6 32,1 40,0 35,2 

КСВ 22-17 (добір № 14) 37,4 30,9 29,8 38,3 36,6 34,7 35,4 34,7 

КСВ 23-17 (3836 / 76-130 добір) 31,9 31,2 28,7 38,0 36,5 33,3 38,5 34,0 

КСВ 24-17 (Харківська 62 / Ходсон) 34,0 31,7 28,8 37,3 37,4 31,5 34,7 33,6 

КСВ 25-17 (добір з лінії № 32) 35,3 34,4 30,2 38,5 39,7 33,3 36,1 35,3 

КСВ 26-17 (Витязь 50 / Харківська скоростигла) 34,1 31,1 28,7 39,7 40,5 33,3 35,7 34,7 

КСВ 27-17 (М12 добір з Романтики) 34,4 32,5 29,5 36,5 38,9 32,5 37,3 34,5 

КСВ 28-17 (4305-04) 34,8 32,3 31,3 39,5 36,5 33,5 36,1 34,8 

КСВ 29-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) 33,2 32,5 28,1 36,4 37,0 31,6 37,9 33,8 

КСВ 31-17 (Харківська 54 / Вікторія) 32,2 32,6 27,1 36,8 37,4 37,3 36,7 34,3 

КСВ 32-17 (Харківська 56 / Ilsoy) 33,0 32,4 28,3 37,2 36,0 32,3 38,0 33,9 

КСВ 33-17 Вузьколиста / мутант 82-205 33,2 33,2 28,8 41,5 35,2 35,0 40,2 35,3 

КСВ 34-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) 35,1 34,3 29,7 38,3 39,5 33,6 35,7 35,2 
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Продовження табл. Е.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КСВ 35-17 (Харківська 54 / Ходсон) 34,9 29,8 27,1 35,6 37,9 35,3 39,3 34,3 

КСВ 36-17 (Харківська зернокормова / Юг 30) 34,2 30,8 28,2 37,0 38,9 34,8 38,0 34,6 

КСВ 37-17 (Успіх / Мрія) 35,1 33,4 28,0 36,2 36,2 33,4 41,3 34,8 

КСВ 38-17 (Харківська 35 / Київська 27) 34,4 32,9 27,9 37,8 37,5 34,1 38,2 34,7 

КСВ 39-17 (Нива / Білосніжка) 32,8 32,8 30,5 35,0 35,3 37,3 33,8 33,9 

КСВ 40-17 (Харківська 54 / Ходсон) 34,9 31,6 28,0 38,6 38,3 35,6 37,2 34,9 

КСВ 41-17 (Pastеtеr Schwаrus) 32,9 34,1 29,4 37,3 36,8 33,4 34,5 34,0 

КСВ 42-17 (Успіх / Мрія) 33,5 33,7 29,0 36,2 38,9 33,4 37,5 34,6 

КСВ 43-17 (Витязь 50 / Мрія) 34,5 34,1 29,6 37,3 36,2 33,9 38,2 34,8 

КСВ 44-17 (Харківська скоростигла / Київська 27) 32,7 31,5 32,0 39,8 35,3 34,3 38,6 34,9 

КСВ 46-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) 33,7 33,0 28,1 37,6 37,3 33,6 35,1 34,0 

КСВ 47-17 (добір з Мрії) 33,3 32,4 29,1 37,3 38,2 33,8 37,6 34,5 

КСВ 48-17 (добір з Романтики) 32,6 33,6 30,1 38,8 38,9 34,8 39,7 35,5 

КСВ 49-17 (Харківська 56 / Ilsoy) 34,8 32,4 30,2 37,1 38,4 33,0 38,6 34,9 

КСВ 50-17 (добір з Pastеtеr Schwаrus) 33,0 34,1 29,7 41,3 36,1 33,4 36,0 34,8 

КСВ 51-17 (Харківська 49 НЕС 0,012%) 34,0 35,6 28,8 39,7 36,6 35,9 38,6 35,6 
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Закінчення табл. Е.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КСВ 52-17 (Харківська зернокормова / Юг 30) 36,1 30,8 29,2 40,3 36,4 33,2 35,6 34,5 

КСВ 53-17 (Терезинська 24 / Diermona) 34,3 32,3 29,1 40,6 36,8 33,2 37,8 34,9 

КСВ 54-17 (добір з Харківської 100) 34,0 33,5 30,7 40,0 36,6 33,3 37,9 35,1 

КСВ 55-17 (Нива ДЕС 0,05 %) 34,5 33,1 30,0 38,9 37,8 33,0 38,1 35,1 

КСВ 56-17 (добір з Харківської 70) 30,9 32,5 30,6 38,2 35,6 33,8 35,7 33,9 

КСВ 57-17 (добір з Харківської 70) 30,7 33,1 29,2 37,7 35,9 33,9 36,7 33,9 

КСВ 58-17 (3836 / 76-130) 35,4 37,1 28,5 39,3 37,4 32,7 37,8 35,4 

КСВ 59-17 (добір з лінії № 31) 32,5 34,1 27,9 38,8 36,6 32,5 36,3 34,1 

Середнє за умовами 34,3 32,9 29,9 38,2 37,4 33,9 37,1 34,8 
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Додаток Е.4 

 

Таблиця Е.4  

Уміст олії в насінні (%) сортів та зразків сої, конкурсне сортовипробування 

Сорт, зразок 
Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 середнє 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мальвіна 16,8 17,4 18,3 19,1 15,8 16,7 17,1 17,3 

Естафета 15,3 18,0 17,3 19,5 15,9 17,1 17,2 17,2 

Подяка 16,3 17,4 17,0 18,2 16,2 16,6 16,7 16,9 

Роксолана 16,9 18,4 18,3 18,3 16,7 16,9 17,4 17,6 

Кобза 17,4 18,3 20,1 18,6 16,1 17,7 16,8 17,9 

Спритна 17,4 19,7 19,1 19,1 16,8 17,8 19,0 18,5 

Криниця 17,3 18,9 18,8 18,6 16,1 17,4 18,0 17,9 

Байка 17,4 18,7 19,9 18,8 16,7 17,4 17,8 18,1 

КСВ 16-17 (Волгоградка / Мрія) 17,4 18,6 19,9 19,1 16,7 17,2 17,5 18,1 

КСВ 17-17 (Харківська 35 / 856-344) 17,8 19,0 19,6 18,8 16,4 17,0 16,8 17,9 

КСВ 18-17 (Харківська 35 / Fiskeby) 17,6 19,1 19,2 19,0 16,9 16,7 17,8 18,0 
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Продовження табл. Е.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КСВ 19-17 (Харківська 35 / Fiskeby) 17,0 19,0 18,9 19,1 17,5 16,7 17,5 17,9 

КСВ 20-17 (Харківська 35 / Київська 27) 17,4 19,2 18,5 19,3 17,5 17,4 17,9 18,2 

КСВ 21-17 (Білосніжка / Київська 27) 17,0 18,3 18,6 18,5 16,9 16,8 16,2 17,5 

КСВ 22-17 (добір № 14) 17,7 19,1 18,7 18,6 17,2 16,9 17,7 18,0 

КСВ 23-17 (3836 / 76-130 добір) 18,4 19,3 19,8 20,2 17,2 18,1 17,2 18,6 

КСВ 24-17 (Харківська 62 / Ходсон) 17,4 18,5 19,6 19,0 16,8 17,9 17,7 18,1 

КСВ 25-17 (добір з лінії № 32) 17,5 18,2 18,4 18,3 16,4 18,2 17,5 17,8 

КСВ 26-17 (Витязь 50 / Харківська скоростигла) 18,4 19,8 19,5 20,3 16,7 17,8 17,9 18,6 

КСВ 27-17 (М12 добір з Романтики) 17,7 18,5 19,0 19,8 16,3 18,0 17,8 18,2 

КСВ 28-17 (4305-04) 17,2 18,9 18,5 19,7 17,0 17,0 17,6 18,0 

КСВ 29-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) 17,7 19,1 19,4 19,7 16,9 17,8 17,2 18,2 

КСВ 31-17 (Харківська 54 / Вікторія) 18,7 19,2 19,8 19,6 16,8 18,4 17,2 18,5 

КСВ 32-17 (Харківська 56 / Ilsoy) 17,6 18,5 19,0 18,7 17,1 18,2 16,8 18,0 

КСВ 33-17 Вузьколиста / мутант 82-205 17,7 18,9 19,0 18,4 17,5 17,3 16,9 18,0 

КСВ 34-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) 17,4 18,2 19,1 18,5 16,4 17,3 17,7 17,8 
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Продовження табл. Е.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КСВ 35-17 (Харківська 54 / Ходсон) 17,4 19,7 19,9 19,9 16,6 17,4 16,5 18,2 

КСВ 36-17 (Харківська зернокормова / Юг 30) 17,9 19,1 19,3 19,3 16,7 17,3 16,9 18,1 

КСВ 37-17 (Успіх / Мрія) 18,1 19,1 20,0 19,5 17,3 17,5 17,2 18,4 

КСВ 38-17 (Харківська 35 / Київська 27) 17,8 18,8 20,1 19,2 16,9 17,7 17,0 18,2 

КСВ 39-17 (Нива / Білосніжка) 18,1 18,7 17,9 20,0 17,4 17,8 17,9 18,3 

КСВ 40-17 (Харківська 54 / Ходсон) 17,4 19,2 19,3 19,0 16,6 17,7 17,8 18,2 

КСВ 41-17 (Pastеtеr Schwаrus) 18,0 19,0 19,1 19,0 16,8 17,5 18,2 18,2 

КСВ 42-17 (Успіх / Мрія) 18,1 18,4 19,4 19,0 16,2 17,9 17,6 18,1 

КСВ 43-17 (Витязь 50 / Мрія) 18,1 18,5 18,3 19,6 17,3 17,4 17,3 18,1 

КСВ 44-17 (Харківська скоростигла / Київська 27) 18,0 19,2 19,4 19,2 17,3 17,1 17,0 18,2 

КСВ 46-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) 18,2 18,5 19,8 19,5 16,8 17,4 17,7 18,3 

КСВ 47-17 (добір з Мрії) 18,0 18,9 19,0 19,4 16,8 17,3 16,9 18,1 

КСВ 48-17 (добір з Романтики) 18,2 18,5 20,0 19,2 16,4 17,7 16,8 18,1 

КСВ 49-17 (Харківська 56 / Ilsoy) 17,7 18,5 19,3 19,5 16,7 17,7 16,7 18,0 

КСВ 50-17 (добір з Pastеtеr Schwаrus) 18,8 19,0 18,8 19,8 17,2 17,5 17,1 18,3 

КСВ 51-17 (Харківська 49 НЕС 0,012%) 18,1 17,9 19,6 19,7 17,1 18,0 16,3 18,1 
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Закінчення табл. Е.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КСВ 52-17 (Харківська зернокормова / Юг 30) 17,7 19,1 18,7 19,8 17,1 17,4 17,4 18,2 

КСВ 53-17 (Терезинська 24 / Diermona) 17,3 19,4 18,7 20,5 16,9 17,4 17,5 18,2 

КСВ 54-17 (добір з Харківської 100) 17,8 18,5 17,7 18,9 17,1 17,6 17,0 17,8 

КСВ 55-17 (Нива ДЕС 0,05 %) 18,2 19,0 19,4 18,7 16,9 17,7 17,6 18,2 

КСВ 56-17 (добір з Харківської 70) 18,5 19,0 18,7 19,0 17,3 17,6 17,9 18,3 

КСВ 57-17 (добір з Харківської 70) 18,5 19,0 19,5 19,7 17,3 17,6 17,2 18,4 

КСВ 58-17 (3836 / 76-130) 18,0 18,7 19,8 18,5 17,3 18,1 17,2 18,2 

КСВ 59-17 (добір з лінії № 31) 18,3 19,6 19,4 18,9 17,2 17,9 17,7 18,4 

Середнє за умовами 17,7 18,8 19,1 19,2 16,8 17,5 17,3 18,1 
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Додаток Е.5 

 

Таблиця Е.5 

Сумарний уміст білка та олії в насінні (%) сортів та зразків сої, конкурсне сортовипробування  

Сорт, зразок 
Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 середнє 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мальвіна 52,4 52,3 51,1 59,1 55,0 52,2 54,6 53,8 

Естафета 49,8 51,9 48,5 58,6 54,7 50,9 53,8 52,6 

Подяка 55,4 50,8 49,7 59,6 54,9 51,3 52,9 53,5 

Роксолана 52,3 52,2 48,4 55,4 53,3 51,9 53,7 52,5 

Кобза 53,4 54,3 47,8 56,7 55,3 50,5 54,4 53,2 

Спритна 54,5 52,0 52,7 57,8 56,4 51,7 55,9 54,4 

Криниця 54,4 52,3 48,6 56,2 54,3 53,2 56,4 53,6 

Байка 51,5 51,6 51,9 57,0 54,0 50,0 52,0 52,6 

КСВ 16-17 (Волгоградка / Мрія) 53,2 51,8 48,6 57,0 54,0 51,8 53,2 52,8 

КСВ 17-17 (Харківська 35 / 856-344) 51,1 50,5 47,7 56,8 54,5 51,4 55,4 52,5 

КСВ 18-17 (Харківська 35 / Fiskeby) 52,9 52,1 57,8 57,8 51,9 53,1 54,8 54,3 
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Продовження табл. Е.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КСВ 19-17 (Харківська 35 / Fiskeby) 53,8 52,4 51,2 57,5 57,9 53,1 53,7 54,2 

КСВ 20-17 (Харківська 35 / Київська 27) 50,5 49,5 56,5 54,9 51,9 49,4 53,6 52,3 

КСВ 21-17 (Білосніжка / Київська 27) 52,8 52,4 49,7 55,8 52,5 48,9 56,2 52,6 

КСВ 22-17 (добір № 14) 55,1 50,0 48,5 56,9 53,8 51,6 53,1 52,7 

КСВ 23-17 (3836 / 76-130 добір) 50,3 50,5 48,5 58,2 53,7 51,4 55,7 52,6 

КСВ 24-17 (Харківська 62 / Ходсон) 51,4 50,2 48,4 56,3 54,2 49,4 52,4 51,8 

КСВ 25-17 (добір з лінії № 32) 52,8 52,6 48,6 56,8 56,1 51,5 53,6 53,1 

КСВ 26-17 (Витязь 50 / Харківська скоростигла) 52,5 50,9 48,2 60,0 57,2 51,1 53,6 53,4 

КСВ 27-17 (М12 добір з Романтики) 52,1 51,0 48,5 56,3 55,2 50,5 55,1 52,7 

КСВ 28-17 (4305-04) 52,0 51,2 49,8 59,2 53,5 50,5 53,7 52,8 

КСВ 29-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) 50,9 51,6 47,5 56,1 53,9 49,4 55,1 52,1 

КСВ 31-17 (Харківська 54 / Вікторія) 50,9 51,8 46,9 56,4 54,2 55,7 53,9 52,8 

КСВ 32-17 (Харківська 56 / Ilsoy) 50,6 50,9 47,3 55,9 53,1 50,5 54,8 51,9 

КСВ 33-17 Вузьколиста / мутант 82-205 50,9 52,1 47,8 59,9 52,7 52,3 57,1 53,3 

КСВ 34-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) 52,5 52,5 48,8 56,8 55,9 50,9 53,4 53,0 
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Продовження табл. Е.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КСВ 35-17 (Харківська 54 / Ходсон) 52,3 49,5 47,0 55,5 54,5 52,7 55,8 52,5 

КСВ 36-17 (Харківська зернокормова / Юг 30) 52,1 49,9 47,5 56,3 55,6 52,1 54,9 52,6 

КСВ 37-17 (Успіх / Мрія) 53,2 52,5 48,0 55,7 53,5 50,9 58,5 53,2 

КСВ 38-17 (Харківська 35 / Київська 27) 52,2 51,7 48,0 57,0 54,4 51,8 55,2 52,9 

КСВ 39-17 (Нива / Білосніжка) 50,9 51,5 48,4 55,0 52,7 55,1 51,7 52,2 

КСВ 40-17 (Харківська 54 / Ходсон) 52,3 50,8 47,3 57,6 54,9 53,3 55,0 53,0 

КСВ 41-17 (Pastеtеr Schwаrus) 50,9 53,1 48,5 56,3 53,6 50,9 52,7 52,3 

КСВ 42-17 (Успіх / Мрія) 51,6 52,1 48,4 55,2 55,1 51,3 55,1 52,7 

КСВ 43-17 (Витязь 50 / Мрія) 52,6 52,6 47,9 56,9 53,5 51,3 55,5 52,9 

КСВ 44-17 (Харківська скоростигла / Київська 27) 50,7 50,7 51,4 59,0 52,6 51,4 55,6 53,1 

КСВ 46-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) 51,9 51,5 47,9 57,1 54,1 51,0 52,8 52,3 

КСВ 47-17 (добір з Мрії) 51,3 51,3 48,1 56,7 55,0 51,1 54,5 52,6 

КСВ 48-17 (добір з Романтики) 50,8 52,1 50,1 58,0 55,3 52,5 56,5 53,6 

КСВ 49-17 (Харківська 56 / Ilsoy) 52,5 50,9 49,5 56,6 55,1 50,7 55,3 52,9 

КСВ 50-17 (добір з Pastеtеr Schwаrus) 51,8 53,1 48,5 61,1 53,3 50,9 53,1 53,1 

КСВ 51-17 (Харківська 49 НЕС 0,012%) 52,1 53,5 48,4 59,4 53,7 53,9 54,9 53,7 
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Закінчення табл. Е.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КСВ 52-17 (Харківська зернокормова / Юг 30) 53,8 49,9 47,9 60,1 53,5 50,6 53,0 52,7 

КСВ 53-17 (Терезинська 24 / Diermona) 51,6 51,7 47,8 61,1 53,7 50,6 55,3 53,1 

КСВ 54-17 (добір з Харківської 100) 51,8 52,0 48,4 58,9 53,7 50,9 54,9 52,9 

КСВ 55-17 (Нива ДЕС 0,05 %) 52,7 52,1 49,4 57,6 54,7 50,7 55,7 53,3 

КСВ 56-17 (добір з Харківської 70) 49,4 51,5 49,3 57,2 52,9 51,4 53,6 52,2 

КСВ 57-17 (добір з Харківської 70) 49,2 52,1 48,7 57,4 53,2 51,5 53,9 52,3 

КСВ 58-17 (3836 / 76-130) 53,4 55,8 48,3 57,8 54,7 50,8 55,0 53,7 

КСВ 59-17 (добір з лінії № 31) 50,8 53,7 47,3 57,7 53,8 50,4 54,0 52,5 

Середнє за умовами 52,0 51,7 49,0 57,4 54,2 51,4 54,5 52,9 
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Додаток Ж.1 

 

Таблиця Ж.1 

Господарськи-біологічні показники зразків робочої колекції сої за індивідуальною стійкістю до фузаріозу 

Зразок 
Країна 

походження 

Інтенсив-

ність 

ураження 

фузаріозом, 

% 

Стійкість, бал 

Тривалість 

періоду 

вегетації, діб 

Висота 

рослин, см 

Маса 100 

насінин, г 

Урожай-

ність, г/м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ранньостиглі зразки 

Свапа RUS 22,1 7 93 57 117 307 

F 40 R/W FRA 23,7 7 95 66 152 338 

Даная UKR 19,8 7 96 72 152 372 

Carter USA 21,5 7 98 61 119 140 

лінія № 355 UKR 15,0 7 98 61 189 367 

Лариса UKR 17,0 7 99 55 169 238 

Соер 6 RUS 16,7 7 100 76 145 347 

Gaterlebener stamm AUT 25,0 7 102 73 150 357 
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Продовження табл. Ж.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Особлива UKR 18,8 7 104 63 114 342 

Шарм UKR 25,0 7 104 85 140 428 

Лидия RUS 25,0 7 106 66 169 305 

Версія UKR 24,2 7 107 76 134 293 

Сузір'я UKR 25,0 7 109 65 133 345 

Лира RUS 20,1 7 110 85 142 373 

Середньоранні зразки 

Cupra CAN 19,4 7 111 79 174 385 

Приморская 515 RUS 20,0 7 113 63 165 134 

Подяка UKR 10,0 8 115 87 122 313 

Мальвіна UKR 22,5 7 116 56 159 296 

Фарватер UKR 24,2 7 116 90 134 342 

Скеля UKR 25,0 7 117 94 138 382 

UD0202295 HOL 24,2 7 119 90 141 312 
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Продовження додатка Ж.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Середньостиглі зразки 

Сяйво UKR 25,0 7 121 98 122 282 

MN 1302 USA 23,7 7 122 87 157 385 

Т1 ARG 18,0 7 123 74 132 425 

Рента RUS 22,5 7 124 102 189 370 

MN 1401 USA 19,0 7 125 94 181 410 

UD0201936 UKR 19,9 7 126 74 110 377 

OAC Shire CAN 20,7 7 127 86 142 513 

Антарес UKR 19,2 7 130 72 141 277 

Середньопізні зразки 

Predator SCG 20,0 7 131 80 123 440 

Brock CAN 24,2 7 132 86 142 392 

Лара UKR 25,0 7 133 102 148 448 

Ельдорадо UKR 22,5 7 134 91 105 325 

Інна UKR 18,3 7 135 80 132 337 

Л 1196 RUS 19,6 7 135 87 127 346 
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Продовження табл. Ж.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Галина SCG 20,2 7 135 82 110 330 

Клондайк UKR 18,1 7 136 58 137 259 

Промінь UKR 14,2 7 136 124 129 355 

Hilario Kukitz ITA 10,0 8 137 72 167 345 

Сула SCG 21,8 7 137 83 134 296 

Мельпомена UKR 22,1 7 138 95 127 297 

Splendor FRA 21,7 7 138 75 132 266 

Solador FRA 24,4 7 140 71 144 362 

Пізньостиглі зразки 

Blackjack 21 USA 21,1 7 141 98 101 318 

Софія UKR 10,0 8 142 79 161 475 

Святогор UKR 9,1 8 143 100 182 433 

NE 1900 USA 15,8 7 143 90 148 383 

SW 33–08 CAN 21,7 7 144 66 137 312 

Alpha USA 15,6 7 144 96 137 288 

Kromerizchu CZE 19,2 7 144 82 97 192 
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Закінчення табл. Ж.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

UD0201934 UKR 17,0 7 147 72 111 358 

НІР0,05 – – – – – – 51 
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Додаток Ж.2 

 

Таблиця Ж.2  

Господарськи-біологічні показники зразків робочої колекції сої за стійкістю до посухи та спеки (польові умови) 

Зразок 
Країна 

походження 

Посухостійкість 
Тривалість 

періоду 

вегетації, діб 

Висота 

рослин, см 

Маса 100 

насінин, г 

Продук-

тивність,  

г з рослини 

% до стан-

дарту 

харак-

теристика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ультраскоростиглі зразки 

Аннушка (стандарт) UKR 100 – 88 65,3 124,3 4,72 

Білявка UKR 89 н 85 62,9 130,1 4,45 

Dong dong 36 CHN 51 дн 83 52,8 145,1 3,28 

M 140 RUS 81 н 84 55,0 134,0 3,78 

Дина RUS 91 н 84 61,8 136,8 4,28 

Ствига BLR 83 н 83 45,6 124,7 5,10 

Соер 345 RUS 120 в 90 49,6 134,2 5,35 

Соер 107 RUS 74 дн 89 56,4 111,6 5,22 

Лидия RUS 76 н 88 54,4 134,2 4,59 
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Продовження табл. Ж.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

F 50R/W FRA 103 с 90 53,6 148,7 7,13 

Галі UKR 136 дв 90 57,8 127,4 6,67 

Янкан RUS 99 с 90 51,1 131,9 4,73 

Есения RUS 91 н 90 57,3 179,7 5,73 

Ранньостиглі зразки 

Устя (стандарт) UKR 100 – 104 57,6 150,2 6,47 

Юг 30 UKR 75 дн 109 66,2 136,3 5,50 

Белгородская 6 RUS 81 н 97 66,2 144,5 5,27 

Ke shuang CHN 70 дн 99 51,3 168,8 5,32 

Антрацит UKR 98 c 95 62,4 174,5 6,63 

ВИР 0136611 CHN 80 н 106 52,5 149,7 4,57 

Gong ning CHN 59 дн 104 67,4 137,5 5,78 

Аліса UKR 98 c 96 63,1 160,3 5,92 

NM 4961 CZE 58 дн 107 64,8 147,2 7,41 

Traill USA 84 н 107 63,1 141,4 5,81 

PVS 00.1 USA 89 н 107 60,3 151,2 6,32 
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Продовження табл. Ж.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Танаїс UKR 98 c 98 60,3 170,6 6,25 

Ворскла UKR 67 дн 93 57,5 143,4 5,06 

Selvia SWE 67 дн 110 63,4 150,4 7,15 

Aldana POL 66 дн 93 46,8 188,9 4,62 

Гибрид АСС 21 KAZ 72 дн 101 67,4 162,1 5,71 

Самер 2 RUS 104 c 96 52,5 154,9 6,02 

Байка UKR 104 c 101 57,4 164,1 7,83 

Грація SCG 86 н 98 67,2 160,8 6,72 

Белор RUS 75 дн 98 64,1 168,0 5,32 

AS Proteina CAN 71 дн 106 64,3 131,8 5,81 

AC Oxword CAN 91 н 104 52,4 151,9 5,27 

Медея UKR 82 н 96 55,6 144,9 6,33 

Романтика UKR 75 дн 102 57,9 142,7 6,55 

Optimus CAN 82 н 105 61,0 140,0 6,54 

Labrador FRA 98 c 107 65,9 142,1 6,84 

Maple Donovan CAN 86 н 111 66,9 139,3 7,39 
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Продовження табл. Ж.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прикарпатська 96 UKR 60 дн 102 74,8 108,8 6,67 

Верас BLR 71 дн 105 66,3 126,3 5,69 

Emerson CAN 104 c 109 59,7 136,7 5,82 

Л 101 MDA 96 c 107 70,2 117,5 7,64 

Вінні UKR 53 дн 105 59,4 124,9 6,62 

Ларіса UKR 105 c 101 62,3 166,6 7,77 

Діона UKR 53 дн 93 67,3 128,4 5,02 

Монада UKR 85 н 110 62,7 113,3 5,89 

Припять BLR 116 в 94 61,6 145,8 5,61 

Л 55-13 UKR 96 c 102 57,6 132,1 5,91 

Алмаз UKR 74 дн 97 61,7 165,7 7,91 

Оріана UKR 81 н 98 68,1 154,4 6,33 

Л 34-13 UKR 72 дн 97 58,5 142,8 6,47 

М 57 RUS 93 н 94 61,0 162,3 5,99 

Gaillard CAN 104 c 94 60,0 144,6 7,07 

Kokuso JPN 95 н 92 56,7 154,1 6,02 

Л 50-13 UKR 77 н 105 61,3 134,4 6,95 
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Продовження табл. Ж.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Білосніжка UKR 105 c 95 55,7 146,6 6,30 

Хабаровская 8 RUS 81 н 106 56,4 162,4 5,51 

ОТ 94-17 CAN 78 н 92 52,7 164,8 4,86 

Хвиля UKR 77 н 93 56,9 151,9 6,19 

Спритна UKR 104 c 100 54,6 159,0 7,08 

Сіверка UKR 91 н 94 61,8 161,3 6,15 

Гера RUS 99 с 101 50,4 165,6 6,85 

Merlin AUT 100 с 101 61,9 140,6 6,19 

Л 52-13 UKR 102 с 102 50,9 147,8 6,50 

Karikachi JPN 97 с 101 55,6 151,1 5,74 

Л 54-13 UKR 78 н 103 58,2 137,6 6,25 

Донская (молочная) RUS 114 с 102 57,8 146,1 7,89 

Спринт UKR 113 с 99 72,4 119,0 6,78 

Середньостиглі зразки 

Аркадія одеська 

(стандарт) 
UKR 100 – 117 61,2 134,6 6,92 

N 0300 CAN 104 с 111 68,0 129,9 6,14 
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Закінчення табл. Ж.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВНИИОЗ 31 RUS 73 дн 113 64,8 133,7 7,81 

Walsh FRA 96 с 112 64,5 139,1 6,36 

Norpro USA 92 н 112 62,4 148,2 6,43 

УИР 021752 CHN 105 с 112 75,7 157,8 7,26 

Ксеня UKR 92 н 111 73,8 157,9 5,73 

Валентина UKR 93 н 113 73,3 156,8 6,54 

Десна SCG 100 с 115 57,4 175,8 7,66 

Фея UKR 95 н 118 85,6 141,2 7,69 

Рента RUS 69 дн 123 73,1 171,5 6,25 

Версія UKR 76 н 112 77,2 126,4 6,92 

Сонячна UKR 121 в 120 75,5 127,4 6,70 

Примітка: н – низька стійкість; дн – дуже низька стійкість; в – висока стійкість; с – середня стійкість; дв – дуже 

висока стійкість. 
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Додаток И.1 

 

Таблиця И.1 

Урожайність, пластичність і стабільність селекційного материалу сої, (конкурсне сортовипробування, 2011–2017 рр.) 

Сорт, зразок 

Урожайність за роками, % 

bi* Si
2
** 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 середнє 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мальвіна 1,81 0,80 1,09 1,69 1,10 2,57 0,85 1,42 1,03 0,64 

Естафета 1,73 0,82 1,05 1,16 1,02 2,71 0,84 1,33 1,10 0,68 

Подяка 1,22 0,83 1,26 1,15 0,88 2,29 0,74 1,20 0,81 0,52 

Роксолана 1,58 0,80 1,03 1,50 1,02 2,20 0,69 1,26 0,85 0,53 

Кобза 1,58 0,75 1,32 1,05 1,29 2,47 0,83 1,33 0,92 0,58 

Спритна 2,00 0,82 0,91 1,41 1,19 2,70 0,85 1,41 1,13 0,70 

Криниця 1,93 0,77 1,14 1,56 1,09 2,40 0,81 1,39 0,97 0,61 

Байка 2,05 0,72 1,03 1,30 1,22 2,59 0,75 1,38 1,12 0,70 

КСВ 16-17 (Волгоградка / Мрія) 1,43 0,83 1,36 1,57 1,08 2,69 0,71 1,38 1,03 0,66 

КСВ 17-17 (Харківська 35 / 856-344) 1,78 0,61 1,27 1,36 1,16 2,90 0,84 1,42 1,23 0,75 

КСВ 18-17 (Харківська 35 / Fiskeby) 1,76 0,68 1,15 1,40 1,17 2,69 0,76 1,37 1,13 0,69 
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Продовження табл. И.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

КСВ 19-17 (Харківська 35 / Fiskeby) 1,83 0,70 1,09 1,47 1,04 2,47 0,87 1,35 1,01 0,62 

КСВ 20-17 (Харківська 35 / Київська 27) 1,90 0,81 1,00 1,25 0,94 2,27 0,76 1,28 0,93 0,58 

КСВ 21-17 (Білосніжка / Київська 27) 1,65 0,84 1,06 1,23 0,89 2,58 0,75 1,29 1,05 0,65 

КСВ 22-17 (добір № 14) 1,59 0,93 1,15 1,40 0,99 2,35 0,89 1,33 0,84 0,52 

КСВ 23-17 (3836 / 76-130 добір) 1,81 0,86 1,06 1,36 1,16 2,29 0,81 1,34 0,88 0,54 

КСВ 24-17 (Харківська 62 / Ходсон) 1,87 0,78 1,07 1,77 1,38 2,81 0,78 1,49 1,16 0,73 

КСВ 25-17 (добір з лінії № 32) 1,90 0,82 1,14 1,47 1,25 2,67 0,87 1,45 1,07 0,65 

КСВ 26-17 (Витязь 50 / Харківська скоростигла) 1,82 0,87 1,21 1,11 1,21 2,69 0,90 1,40 1,05 0,65 

КСВ 27-17 (М12 добір з Романтики) 1,82 0,92 1,35 1,09 1,19 2,59 0,82 1,40 0,99 0,62 

КСВ 28-17 (4305-04) 1,75 0,76 1,20 1,38 1,09 2,10 0,77 1,29 0,79 0,50 

КСВ 29-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) 1,89 0,86 1,33 1,43 1,05 2,31 0,99 1,41 0,84 0,53 

КСВ 31-17 (Харківська 54 / Вікторія) 1,54 0,91 1,19 1,40 1,12 2,68 0,88 1,39 1,00 0,62 

КСВ 32-17 (Харківська 56 / Ilsoy) 1,73 0,91 1,15 1,66 1,44 2,69 0,80 1,48 1,02 0,64 

КСВ 33-17 Вузьколиста / мутант 82-205 1,80 0,86 1,37 1,40 1,18 2,61 0,83 1,44 1,01 0,62 

КСВ 34-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) 1,58 0,91 1,05 1,47 1,15 2,61 0,86 1,38 0,98 0,61 
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Продовження табл. И.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

КСВ 35-17 (Харківська 54 / Ходсон) 1,78 0,90 1,42 0,95 1,32 2,59 0,89 1,41 0,95 0,62 

КСВ 36-17 (Харківська зернокормова / Юг 30) 1,94 0,93 1,23 1,46 1,35 2,71 0,88 1,50 1,05 0,64 

КСВ 37-17 (Успіх / Мрія) 1,82 0,85 1,23 1,46 1,19 2,53 0,81 1,41 1,01 0,65 

КСВ 38-17 (Харківська 35 / Київська 27) 1,94 0,98 1,33 1,49 1,25 2,76 0,93 1,53 1,05 0,64 

КСВ 39-17 (Нива / Білосніжка) 2,03 1,00 1,40 1,40 1,23 2,42 0,95 1,49 0,87 0,54 

КСВ 40-17 (Харківська 54 / Ходсон) 1,97 0,93 1,25 1,16 1,31 2,79 0,90 1,47 1,10 0,68 

КСВ 41-17 (Pastеtеr Schwаrus) 1,94 0,65 0,99 1,43 1,30 2,50 0,73 1,36 1,07 0,67 

КСВ 42-17 (Успіх / Мрія) 2,00 0,95 1,09 0,99 1,31 2,60 0,92 1,41 0,99 0,60 

КСВ 43-17 (Витязь 50 / Мрія) 1,93 0,86 1,17 1,23 1,18 2,69 0,93 1,43 1,07 0,66 

КСВ 44-17 (Харківська скоростигла / Київська 27) 1,73 0,91 1,35 1,36 1,21 2,41 0,84 1,40 0,87 0,54 

КСВ 46-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) 1,70 0,76 1,15 1,33 1,25 2,44 0,77 1,34 0,95 0,58 

КСВ 47-17 (добір з Мрії) 1,85 0,93 1,22 1,45 1,06 2,69 0,91 1,44 1,05 0,64 

КСВ 48-17 (добір з Романтики) 1,83 0,95 1,26 1,45 1,25 2,56 0,85 1,45 0,96 0,59 

КСВ 49-17 (Харківська 56 / Ilsoy) 1,79 0,88 1,47 1,13 1,31 2,76 0,89 1,46 1,05 0,66 

КСВ 50-17 (добір з Pastеtеr Schwаrus) 1,59 0,77 1,15 1,22 1,31 2,47 0,75 1,32 0,95 0,59 

КСВ 51-17 (Харківська 49 НЕС 0,012%) 1,69 0,96 1,26 1,39 1,32 2,71 0,92 1,46 0,99 0,61 

КСВ 52-17 (Харківська зернокормова / Юг 30) 1,46 0,93 1,37 1,61 1,11 2,62 0,86 1,42 0,94 0,60 
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Закінчення табл. И.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

КСВ 53-17 (Терезинська 24 / Diermona) 1,82 0,92 1,12 1,33 1,22 2,58 0,81 1,40 1,00 0,61 

КСВ 54-17 (добір з Харківської 100) 1,75 0,80 1,13 1,41 1,19 2,72 0,80 1,40 1,10 0,67 

КСВ 55-17 (Нива ДЕС 0,05 %) 1,71 0,90 1,19 1,45 1,26 2,73 0,83 1,44 1,05 0,64 

КСВ 56-17 (добір з Харківської 70) 1,98 0,90 1,28 1,62 1,24 2,58 0,86 1,49 1,00 0,62 

КСВ 57-17 (добір з Харківської 70) 1,64 0,81 1,16 1,65 1,11 2,65 0,91 1,42 1,02 0,63 

КСВ 58-17 (3836 / 76-130) 1,75 0,90 1,19 1,38 1,17 2,71 0,92 1,43 1,04 0,63 

КСВ 59-17 (добір з лінії № 31) 1,62 0,94 1,43 1,43 1,19 2,59 0,87 1,44 0,93 0,58 

Середнє за умовами 1,77 0,85 1,20 1,38 1,18 2,57 0,84 1,40 1,00 0,62 

Індекс умов року 0,37 -0,55 -0,20 -0,02 -0,22 1,18 -0,56 – – – 

Примітка: bi* – коефіцієнт регресії; Si
2
** – варіанса стабільності. 
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Додаток И.2 

 

Таблиця И.2 

Уміст білка в насінні, пластичність і стабільність селекційного материалу сої, (конкурсне сортовипробування, 2011–2017 рр.) 

Сорт, зразок 

Уміст білка в насінні за роками, % 

bi* Si
2
** 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 середнє 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мальвіна 35,6 34,9 32,8 40,0 39,2 35,5 37,5 36,5 0,84 2,55 

Естафета 34,5 33,9 31,2 39,1 38,8 33,8 36,6 35,4 0,95 2,88 

Подяка 39,1 33,4 32,7 41,4 38,7 34,7 36,2 36,6 0,89 3,22 

Роксолана 35,4 33,8 30,1 37,1 36,6 35,0 36,3 34,9 0,78 2,40 

Кобза 36,0 36,0 27,7 38,1 39,2 32,8 37,6 35,3 1,21 3,96 

Спритна 37,1 32,3 33,6 38,7 39,6 33,9 36,9 36,0 0,78 2,77 

Криниця 37,1 33,4 29,8 37,6 38,2 35,8 38,4 35,8 0,99 3,14 

Байка 34,1 32,9 32,0 38,2 37,3 32,6 34,2 34,5 0,70 2,40 

КСВ 16-17 (Волгоградка / Мрія) 35,8 33,2 28,7 37,9 37,3 34,6 35,7 34,7 1,00 3,11 

КСВ 17-17 (Харківська 35 / 856-344) 33,3 31,5 28,1 38,0 38,1 34,4 38,6 34,6 1,31 3,95 

КСВ 18-17 (Харківська 35 / Fiskeby) 35,3 33,0 38,6 38,8 35,0 36,4 37,0 36,3 0,04 2,07 
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Продовження табл. И.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

КСВ 19-17 (Харківська 35 / Fiskeby) 36,8 33,4 32,3 38,4 40,4 36,4 36,2 36,3 0,81 2,77 

КСВ 20-17 (Харківська 35 / Київська 27) 33,1 30,3 38,0 35,6 34,4 32,0 35,7 34,2 0,00 2,57 

КСВ 21-17 (Білосніжка / Київська 27) 35,8 34,1 31,1 37,3 35,6 32,1 40,0 35,2 0,85 3,05 

КСВ 22-17 (добір № 14) 37,4 30,9 29,8 38,3 36,6 34,7 35,4 34,7 0,94 3,24 

КСВ 23-17 (3836 / 76-130 добір) 31,9 31,2 28,7 38,0 36,5 33,3 38,5 34,0 1,22 3,73 

КСВ 24-17 (Харківська 62 / Ходсон) 34,0 31,7 28,8 37,3 37,4 31,5 34,7 33,6 1,04 3,19 

КСВ 25-17 (добір з лінії № 32) 35,3 34,4 30,2 38,5 39,7 33,3 36,1 35,3 1,01 3,18 

КСВ 26-17 (Витязь 50 / Харківська скоростигла) 34,1 31,1 28,7 39,7 40,5 33,3 35,7 34,7 1,38 4,29 

КСВ 27-17 (М12 добір з Романтики) 34,4 32,5 29,5 36,5 38,9 32,5 37,3 34,5 1,05 3,25 

КСВ 28-17 (4305-04) 34,8 32,3 31,3 39,5 36,5 33,5 36,1 34,8 0,88 2,77 

КСВ 29-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) 33,2 32,5 28,1 36,4 37,0 31,6 37,9 33,8 1,14 3,50 

КСВ 31-17 (Харківська 54 / Вікторія) 32,2 32,6 27,1 36,8 37,4 37,3 36,7 34,3 1,13 3,86 

КСВ 32-17 (Харківська 56 / Ilsoy) 33,0 32,4 28,3 37,2 36,0 32,3 38,0 33,9 1,13 3,41 

КСВ 33-17 Вузьколиста / мутант 82-205 33,2 33,2 28,8 41,5 35,2 35,0 40,2 35,3 1,33 4,36 

КСВ 34-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) 35,1 34,3 29,7 38,3 39,5 33,6 35,7 35,2 1,01 3,20 
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Продовження табл. И.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

КСВ 35-17 (Харківська 54 / Ходсон) 34,9 29,8 27,1 35,6 37,9 35,3 39,3 34,3 1,30 4,31 

КСВ 36-17 (Харківська зернокормова / Юг 30) 34,2 30,8 28,2 37,0 38,9 34,8 38,0 34,6 1,26 3,90 

КСВ 37-17 (Успіх / Мрія) 35,1 33,4 28,0 36,2 36,2 33,4 41,3 34,8 1,16 4,01 

КСВ 38-17 (Харківська 35 / Київська 27) 34,4 32,9 27,9 37,8 37,5 34,1 38,2 34,7 1,22 3,66 

КСВ 39-17 (Нива / Білосніжка) 32,8 32,8 30,5 35,0 35,3 37,3 33,8 33,9 0,44 2,18 

КСВ 40-17 (Харківська 54 / Ходсон) 34,9 31,6 28,0 38,6 38,3 35,6 37,2 34,9 1,27 3,86 

КСВ 41-17 (Pastеtеr Schwаrus) 32,9 34,1 29,4 37,3 36,8 33,4 34,5 34,0 0,83 2,65 

КСВ 42-17 (Успіх / Мрія) 33,5 33,7 29,0 36,2 38,9 33,4 37,5 34,6 1,04 3,28 

КСВ 43-17 (Витязь 50 / Мрія) 34,5 34,1 29,6 37,3 36,2 33,9 38,2 34,8 0,92 2,84 

КСВ 44-17 (Харківська скоростигла / Київська 27) 32,7 31,5 32,0 39,8 35,3 34,3 38,6 34,9 0,94 3,24 

КСВ 46-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) 33,7 33,0 28,1 37,6 37,3 33,6 35,1 34,0 1,05 3,18 

КСВ 47-17 (добір з Мрії) 33,3 32,4 29,1 37,3 38,2 33,8 37,6 34,5 1,11 3,34 

КСВ 48-17 (добір з Романтики) 32,6 33,6 30,1 38,8 38,9 34,8 39,7 35,5 1,18 3,68 

КСВ 49-17 (Харківська 56 / Ilsoy) 34,8 32,4 30,2 37,1 38,4 33,0 38,6 34,9 1,05 3,23 

КСВ 50-17 (добір з Pastеtеr Schwаrus) 33,0 34,1 29,7 41,3 36,1 33,4 36,0 34,8 1,09 3,60 

КСВ 51-17 (Харківська 49 НЕС 0,012%) 34,0 35,6 28,8 39,7 36,6 35,9 38,6 35,6 1,10 3,54 
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Закінчення табл. И.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

КСВ 52-17 (Харківська зернокормова / Юг 30) 36,1 30,8 29,2 40,3 36,4 33,2 35,6 34,5 1,17 3,77 

КСВ 53-17 (Терезинська 24 / Diermona) 34,3 32,3 29,1 40,6 36,8 33,2 37,8 34,9 1,28 3,85 

КСВ 54-17 (добір з Харківської 100) 34,0 33,5 30,7 40,0 36,6 33,3 37,9 35,1 1,02 3,15 

КСВ 55-17 (Нива ДЕС 0,05 %) 34,5 33,1 30,0 38,9 37,8 33,0 38,1 35,1 1,11 3,31 

КСВ 56-17 (добір з Харківської 70) 30,9 32,5 30,6 38,2 35,6 33,8 35,7 33,9 0,84 2,77 

КСВ 57-17 (добір з Харківської 70) 30,7 33,1 29,2 37,7 35,9 33,9 36,7 33,9 0,97 3,13 

КСВ 58-17 (3836 / 76-130) 35,4 37,1 28,5 39,3 37,4 32,7 37,8 35,4 1,09 3,71 

КСВ 59-17 (добір з лінії № 31) 32,5 34,1 27,9 38,8 36,6 32,5 36,3 34,1 1,15 3,55 

Середнє за умовами 34,3 32,9 29,9 38,2 37,4 33,9 37,1 34,8 1,00 3,29 

Індекс умов року -0,49 -1,90 -4,91 3,36 2,54 -0,91 2,30 – – – 

Примітка: bi* – коефіцієнт регресії; Si
2
** – варіанса стабільності. 
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Додаток И.3 

 

Таблиця И.3 

Уміст олії в насінні, пластичність і стабільність селекційного материалу сої, (конкурсне сортовипробування, 2011–2017 рр.) 

Сорт, зразок 

Уміст олії в насінні за роками, % 

bi* Si
2
** 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 середнє 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мальвіна 16,8 17,4 18,3 19,1 15,8 16,7 17,1 17,3 1,06 1,09 

Естафета 15,3 18,0 17,3 19,5 15,9 17,1 17,2 17,2 1,05 1,37 

Подяка 16,3 17,4 17,0 18,2 16,2 16,6 16,7 16,9 0,61 0,69 

Роксолана 16,9 18,4 18,3 18,3 16,7 16,9 17,4 17,6 0,75 0,76 

Кобза 17,4 18,3 20,1 18,6 16,1 17,7 16,8 17,9 1,25 1,32 

Спритна 17,4 19,7 19,1 19,1 16,8 17,8 19,0 18,4 0,87 1,06 

Криниця 17,3 18,9 18,8 18,6 16,1 17,4 18,0 17,9 0,98 1,04 

Байка 17,4 18,7 19,9 18,8 16,7 17,4 17,8 18,1 1,05 1,08 

КСВ 16-17 (Волгоградка / Мрія) 17,4 18,6 19,9 19,1 16,7 17,2 17,5 18,1 1,17 1,16 

КСВ 17-17 (Харківська 35 / 856-344) 17,8 19,0 19,6 18,8 16,4 17,0 16,8 17,9 1,26 1,23 

КСВ 18-17 (Харківська 35 / Fiskeby) 17,6 19,1 19,2 19,0 16,9 16,7 17,8 18,0 1,02 1,05 



 

 

4
6
3
 

Продовження табл. И.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

КСВ 19-17 (Харківська 35 / Fiskeby) 17,0 19,0 18,9 19,1 17,5 16,7 17,5 17,9 0,94 1,02 

КСВ 20-17 (Харківська 35 / Київська 27) 17,4 19,2 18,5 19,3 17,5 17,4 17,9 18,2 0,76 0,81 

КСВ 21-17 (Білосніжка / Київська 27) 17,0 18,3 18,6 18,5 16,9 16,8 16,2 17,5 0,95 0,96 

КСВ 22-17 (добір № 14) 17,7 19,1 18,7 18,6 17,2 16,9 17,7 18,0 0,78 0,84 

КСВ 23-17 (3836 / 76-130 добір) 18,4 19,3 19,8 20,2 17,2 18,1 17,2 18,6 1,23 1,19 

КСВ 24-17 (Харківська 62 / Ходсон) 17,4 18,5 19,6 19,0 16,8 17,9 17,7 18,1 0,98 0,98 

КСВ 25-17 (добір з лінії № 32) 17,5 18,2 18,4 18,3 16,4 18,2 17,5 17,8 0,60 0,70 

КСВ 26-17 (Витязь 50 / Харківська скоростигла) 18,4 19,8 19,5 20,3 16,7 17,8 17,9 18,6 1,32 1,27 

КСВ 27-17 (М12 добір з Романтики) 17,7 18,5 19,0 19,8 16,3 18,0 17,8 18,2 1,07 1,09 

КСВ 28-17 (4305-04) 17,2 18,9 18,5 19,7 17,0 17,0 17,6 18,0 1,03 1,06 

КСВ 29-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) 17,7 19,1 19,4 19,7 16,9 17,8 17,2 18,2 1,16 1,10 

КСВ 31-17 (Харківська 54 / Вікторія) 18,7 19,2 19,8 19,6 16,8 18,4 17,2 18,5 1,14 1,15 

КСВ 32-17 (Харківська 56 / Ilsoy) 17,6 18,5 19,0 18,7 17,1 18,2 16,8 18,0 0,79 0,83 

КСВ 33-17 Вузьколиста / мутант 82-205 17,7 18,9 19,0 18,4 17,5 17,3 16,9 18,0 0,77 0,82 

КСВ 34-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) 17,4 18,2 19,1 18,5 16,4 17,3 17,7 17,8 0,85 0,87 
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Продовження табл. И.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

КСВ 35-17 (Харківська 54 / Ходсон) 17,4 19,7 19,9 19,9 16,6 17,4 16,5 18,2 1,60 1,55 

КСВ 36-17 (Харківська зернокормова / Юг 30) 17,9 19,1 19,3 19,3 16,7 17,3 16,9 18,1 1,21 1,16 

КСВ 37-17 (Успіх / Мрія) 18,1 19,1 20,0 19,5 17,3 17,5 17,2 18,4 1,18 1,15 

КСВ 38-17 (Харківська 35 / Київська 27) 17,8 18,8 20,1 19,2 16,9 17,7 17,0 18,2 1,20 1,19 

КСВ 39-17 (Нива / Білосніжка) 18,1 18,7 17,9 20,0 17,4 17,8 17,9 18,3 0,68 0,86 

КСВ 40-17 (Харківська 54 / Ходсон) 17,4 19,2 19,3 19,0 16,6 17,7 17,8 18,1 1,04 1,03 

КСВ 41-17 (Pastеtеr Schwаrus) 18,0 19,0 19,1 19,0 16,8 17,5 18,2 18,2 0,86 0,86 

КСВ 42-17 (Успіх / Мрія) 18,1 18,4 19,4 19,0 16,2 17,9 17,6 18,1 1,00 1,03 

КСВ 43-17 (Витязь 50 / Мрія) 18,1 18,5 18,3 19,6 17,3 17,4 17,3 18,1 0,78 0,85 

КСВ 44-17 (Харківська скоростигла / Київська 27) 18,0 19,2 19,4 19,2 17,3 17,1 17,0 18,2 1,07 1,07 

КСВ 46-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) 18,2 18,5 19,8 19,5 16,8 17,4 17,7 18,3 1,10 1,09 

КСВ 47-17 (добір з Мрії) 18,0 18,9 19,0 19,4 16,8 17,3 16,9 18,1 1,10 1,06 

КСВ 48-17 (добір з Романтики) 18,2 18,5 20,0 19,2 16,4 17,7 16,8 18,1 1,24 1,27 

КСВ 49-17 (Харківська 56 / Ilsoy) 17,7 18,5 19,3 19,5 16,7 17,7 16,7 18,0 1,16 1,13 

КСВ 50-17 (добір з Pastеtеr Schwаrus) 18,8 19,0 18,8 19,8 17,2 17,5 17,1 18,3 0,97 1,04 

КСВ 51-17 (Харківська 49 НЕС 0,012%) 18,1 17,9 19,6 19,7 17,1 18,0 16,3 18,1 1,08 1,22 
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Закінчення табл. И.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

КСВ 52-17 (Харківська зернокормова / Юг 30) 17,7 19,1 18,7 19,8 17,1 17,4 17,4 18,2 1,03 1,01 

КСВ 53-17 (Терезинська 24 / Diermona) 17,3 19,4 18,7 20,5 16,9 17,4 17,5 18,2 1,30 1,33 

КСВ 54-17 (добір з Харківської 100) 17,8 18,5 17,7 18,9 17,1 17,6 17,0 17,8 0,60 0,68 

КСВ 55-17 (Нива ДЕС 0,05 %) 18,2 19,0 19,4 18,7 16,9 17,7 17,6 18,2 0,89 0,89 

КСВ 56-17 (добір з Харківської 70) 18,5 19,0 18,7 19,0 17,3 17,6 17,9 18,3 0,68 0,70 

КСВ 57-17 (добір з Харківської 70) 18,5 19,0 19,5 19,7 17,3 17,6 17,2 18,4 1,06 1,04 

КСВ 58-17 (3836 / 76-130) 18,0 18,7 19,8 18,5 17,3 18,1 17,2 18,2 0,83 0,91 

КСВ 59-17 (добір з лінії № 31) 18,3 19,6 19,4 18,9 17,2 17,9 17,7 18,4 0,89 0,90 

Середнє за умовами 17,7 18,8 19,1 19,2 16,8 17,5 17,3 18,1 1,00 1,03 

Індекс умов року -0,37 0,73 1,02 1,13 -1,22 -0,57 -0,72 – – – 

Примітка: bi* – коефіцієнт регресії; Si
2
** – варіанса стабільності. 
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Додаток И.4 

 

Таблиця И.4 

Сумарний уміст білка олії в насінні, пластичність і стабільність селекційного материалу сої, (конкурсне сортовипробування, 2011–2017 рр.) 

Сорт, зразок 
Сумарний уміст білка і олії в насінні за роками, % 

bi* Si
2
** 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 середнє  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мальвіна 52,34 52,27 51,13 59,04 55,02 52,12 54,65 53,8 0,97 2,71 

Естафета 49,84 51,92 48,48 58,59 54,69 50,88 53,80 52,6 1,22 3,41 

Подяка 55,37 50,77 49,65 59,53 54,86 51,32 52,86 53,5 1,09 3,39 

Роксолана 52,34 52,15 48,36 55,48 53,26 51,85 53,72 52,5 0,77 2,18 

Кобза 53,48 54,27 47,77 56,70 55,22 50,50 54,40 53,2 1,00 3,05 

Спритна 54,46 51,98 52,75 57,77 56,41 51,67 55,92 54,4 0,76 2,37 

Криниця 54,43 52,26 48,64 56,27 54,22 53,20 56,40 53,6 0,87 2,66 

Байка 51,55 51,52 51,91 57,01 53,99 49,99 52,00 52,6 0,67 2,28 

КСВ 16-17 (Волгоградка / Мрія) 53,13 51,78 48,58 57,05 54,04 51,81 53,17 52,8 0,92 2,57 

КСВ 17-17 (Харківська 35 / 856-344) 51,14 50,47 47,69 56,78 54,52 51,41 55,40 52,5 1,15 3,19 

КСВ 18-17 (Харківська 35 / Fiskeby) 52,89 52,06 57,75 57,77 51,95 53,08 54,81 54,3 0,13 2,52 
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Продовження табл. И.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

КСВ 19-17 (Харківська 35 / Fiskeby) 53,78 52,35 51,16 57,48 57,86 53,08 53,63 54,2 0,79 2,54 

КСВ 20-17 (Харківська 35 / Київська 27) 50,54 49,49 56,47 54,88 51,92 49,47 53,58 52,4 0,13 2,73 

КСВ 21-17 (Білосніжка / Київська 27) 52,79 52,43 49,71 55,74 52,49 48,87 56,25 52,6 0,83 2,75 

КСВ 22-17 (добір № 14) 55,07 49,96 48,49 56,86 53,73 51,54 53,09 52,7 0,91 2,91 

КСВ 23-17 (3836 / 76-130 добір) 50,26 50,48 48,42 58,12 53,68 51,33 55,67 52,6 1,23 3,42 

КСВ 24-17 (Харківська 62 / Ходсон) 51,38 50,23 48,39 56,35 54,17 49,35 52,41 51,8 1,00 2,80 

КСВ 25-17 (добір з лінії № 32) 52,79 52,59 48,54 56,81 56,09 51,47 53,66 53,1 0,97 2,79 

КСВ 26-17 (Витязь 50 / Харківська скоростигла) 52,47 50,89 48,23 59,98 57,20 51,12 53,52 53,3 1,41 4,02 

КСВ 27-17 (М12 добір з Романтики) 52,16 50,96 48,56 56,22 55,21 50,44 55,01 52,7 1,02 2,87 

КСВ 28-17 (4305-04) 51,97 51,23 49,86 59,12 53,44 50,50 53,67 52,8 1,10 3,11 

КСВ 29-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) 50,84 51,52 47,42 56,01 53,93 49,42 55,10 52,0 1,11 3,13 

КСВ 31-17 (Харківська 54 / Вікторія) 50,90 51,79 46,88 56,39 54,19 55,64 53,88 52,8 0,94 3,26 

КСВ 32-17 (Харківська 56 / Ilsoy) 50,64 50,90 47,24 55,91 53,11 50,46 54,85 51,9 1,07 2,96 

КСВ 33-17 Вузьколиста / мутант 82-205 50,84 52,09 47,77 59,91 52,65 52,32 57,09 53,2 1,40 4,03 

КСВ 34-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) 52,46 52,46 48,84 56,73 55,93 50,90 53,37 53,0 0,95 2,74 
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Продовження табл. И.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

КСВ 35-17 (Харківська 54 / Ходсон) 52,28 49,50 46,98 55,48 54,51 52,65 55,73 52,5 1,05 3,24 

КСВ 36-17 (Харківська зернокормова / Юг 30) 52,05 49,86 47,47 56,35 55,57 52,05 54,86 52,6 1,11 3,23 

КСВ 37-17 (Успіх / Мрія) 53,14 52,48 48,02 55,65 53,53 50,84 58,50 53,2 1,01 3,34 

КСВ 38-17 (Харківська 35 / Київська 27) 52,26 51,69 47,90 56,97 54,39 51,79 55,17 52,9 1,07 2,95 

КСВ 39-17 (Нива / Білосніжка) 50,92 51,52 48,46 54,93 52,64 55,13 51,65 52,2 0,55 2,33 

КСВ 40-17 (Харківська 54 / Ходсон) 52,28 50,77 47,31 57,61 54,98 53,32 55,01 53,0 1,17 3,35 

КСВ 41-17 (Pastеtеr Schwаrus) 50,84 53,06 48,46 56,28 53,65 50,90 52,60 52,3 0,86 2,49 

КСВ 42-17 (Успіх / Мрія) 51,61 52,12 48,35 55,17 55,14 51,27 55,13 52,7 0,89 2,60 

КСВ 43-17 (Витязь 50 / Мрія) 52,61 52,55 47,90 56,95 53,54 51,23 55,54 52,9 1,05 2,94 

КСВ 44-17 (Харківська скоростигла / Київська 27) 50,73 50,76 51,38 58,93 52,62 51,43 55,65 53,0 0,99 3,10 

КСВ 46-17 (Вузьколиста / мутант 82-205) 51,84 51,47 47,94 57,02 54,13 50,91 52,74 52,3 1,02 2,82 

КСВ 47-17 (добір з Мрії) 51,31 51,28 48,10 56,68 55,01 51,10 54,56 52,6 1,07 2,95 

КСВ 48-17 (добір з Романтики) 50,80 52,02 50,13 58,00 55,28 52,55 56,48 53,6 1,05 3,00 

КСВ 49-17 (Харківська 56 / Ilsoy) 52,48 50,90 49,46 56,59 55,03 50,70 55,31 52,9 0,97 2,73 

КСВ 50-17 (добір з Pastеtеr Schwаrus) 51,83 53,06 48,44 61,05 53,25 50,90 53,12 53,1 1,33 3,90 

КСВ 51-17 (Харківська 49 НЕС 0,012%) 52,02 53,58 48,41 59,37 53,65 53,87 54,88 53,7 1,12 3,28 
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Закінчення табл. И.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

КСВ 52-17 (Харківська зернокормова / Юг 30) 53,84 49,86 47,89 60,10 53,46 50,59 53,04 52,7 1,35 3,92 

КСВ 53-17 (Терезинська 24 / Diermona) 51,65 51,75 47,78 61,09 53,70 50,55 55,22 53,1 1,54 4,23 

КСВ 54-17 (добір з Харківської 100) 51,86 51,94 48,47 58,87 53,63 50,86 54,90 52,9 1,21 3,32 

КСВ 55-17 (Нива ДЕС 0,05 %) 52,72 52,07 49,41 57,62 54,61 50,72 55,69 53,3 1,05 2,88 

КСВ 56-17 (добір з Харківської 70) 49,40 51,46 49,23 57,16 52,83 51,42 53,58 52,2 0,94 2,73 

КСВ 57-17 (добір з Харківської 70) 49,16 52,04 48,77 57,36 53,19 51,44 53,87 52,3 1,01 2,94 

КСВ 58-17 (3836 / 76-130) 53,34 55,83 48,30 57,77 54,65 50,82 54,98 53,7 1,02 3,19 

КСВ 59-17 (добір з лінії № 31) 50,71 53,75 47,31 57,66 53,75 50,35 53,98 52,5 1,16 3,33 

Середнє за умовами 52,03 51,72 49,01 57,38 54,21 51,42 54,48 52,9 1,00 3,02 

Індекси умов -0,86 -1,17 -3,88 4,49 1,32 -1,47 1,59 – – – 

Примітка: bi* – коефіцієнт регресії; Si
2
** – варіанса стабільності. 
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Додаток К.1 

 

Таблиця К. 1 

Диференціація селекційного матеріалу сої за індексами посухостійкості, конкурсне сортовипробування, (2016, 2018 рр.) 

Сорт, зразок 
Індекс 

DSI TOL MP YSI YI STI GMP 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мальвіна 1,04 2,15 1,08 0,16 84,7 2,66 1,04 

Естафета 1,06 2,33 1,17 0,14 76,7 2,18 1,01 

Подяка 1,01 1,86 0,93 0,19 86,8 2,79 0,99 

Роксолана 0,98 1,74 0,87 0,21 92,8 3,19 1,01 

Кобза 0,97 1,94 0,97 0,21 106,9 4,24 1,14 

Спритна 1,09 2,38 1,19 0,12 64,6 1,54 0,93 

Криниця 0,99 1,91 0,96 0,20 98,9 3,62 1,08 

Байка 1,08 2,26 1,13 0,13 66,6 1,64 0,92 

КСВ 16-18 (Волгоградка / Мрія) 0,91 1,98 0,99 0,26 143,3 7,60 1,38 

КСВ 17-18 (Харківська 35 / 856-344) 1,03 2,41 1,21 0,17 98,9 3,62 1,19 

КСВ 18-18 (Харківська 35 / Fiskeby) 1,06 2,31 1,16 0,14 76,7 2,18 1,01 
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Продовження табл. К.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КСВ 19-18 (Харківська 35 / Fiskeby) 0,98 1,96 0,98 0,21 102,9 3,92 1,12 

КСВ 20-18 (Харківська 35 / Київська 27) 1,04 1,90 0,95 0,16 74,7 2,06 0,92 

КСВ 21-18 (Білосніжка / Київська 27) 1,04 2,17 1,09 0,16 82,7 2,54 1,03 

КСВ 22-18 (добір № 14) 0,94 1,79 0,90 0,24 113,0 4,73 1,15 

КСВ 23-18 (3836 / 76-130 добір) 0,87 1,61 0,81 0,30 137,2 6,97 1,25 

КСВ 24-18 (Харківська 62 / Ходсон) 0,96 2,17 1,09 0,23 129,1 6,18 1,34 

КСВ 25-18 (добір з лінії № 32) 0,97 2,10 1,05 0,21 115,0 4,90 1,23 

КСВ 26-18 (Витязь 50 / Харківська скоростигла) 1,00 2,17 1,09 0,19 104,9 4,08 1,18 

КСВ 27-18 (М12 добір з Романтики) 0,98 2,06 1,03 0,20 106,9 4,24 1,17 

КСВ 28-18 (4305-04) 0,96 1,62 0,81 0,23 96,9 3,48 1,00 

КСВ 29-18 (Вузьколиста / мутант 82-205) 0,95 1,77 0,89 0,23 109,0 4,40 1,12 

КСВ 31-18 (Харківська 54 / Вікторія) 1,05 2,27 1,14 0,15 82,7 2,54 1,05 

КСВ 32-18 (Харківська 56 / Ilsoy) 0,99 2,14 1,07 0,20 111,0 4,56 1,22 

КСВ 33-18 Вузьколиста / мутант 82-205 0,96 2,03 1,02 0,22 117,0 5,07 1,23 

КСВ 34-18 (Вузьколиста / мутант 82-205) 0,96 2,02 1,01 0,23 119,0 5,25 1,24 
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Продовження табл. К.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КСВ 35-18 (Харківська 54 / Ходсон) 1,05 2,19 1,10 0,15 80,7 2,41 1,02 

КСВ 36-18 (Харківська зернокормова / Юг 30) 0,95 2,07 1,04 0,24 129,1 6,18 1,32 

КСВ 37-18 (Успіх / Мрія) 0,94 1,93 0,97 0,24 121,1 5,43 1,23 

КСВ 38-18 (Харківська 35 / Київська 27) 0,99 2,21 1,11 0,20 111,0 4,56 1,23 

КСВ 39-18 (Нива / Білосніжка) 0,99 1,94 0,97 0,20 96,9 3,48 1,08 

КСВ 40-18 (Харківська 54 / Ходсон) 1,01 2,28 1,14 0,18 102,9 3,92 1,19 

КСВ 41-18 (Pastеtеr Schwаrus) 1,03 2,07 1,04 0,17 86,8 2,79 1,04 

КСВ 42-18 (Успіх / Мрія) 0,98 2,05 1,03 0,21 111,0 4,56 1,20 

КСВ 43-18 (Витязь 50 / Мрія) 1,07 2,33 1,17 0,13 72,6 1,95 0,98 

КСВ 44-18 (Харківська скоростигла / Київська 27) 0,99 1,93 0,97 0,20 96,9 3,48 1,08 

КСВ 46-18 (Вузьколиста / мутант 82-205) 1,01 1,99 1,00 0,18 90,8 3,05 1,05 

КСВ 47-18 (добір з Мрії) 1,01 2,20 1,10 0,18 98,9 3,62 1,15 

КСВ 48-18 (добір з Романтики) 1,03 2,13 1,07 0,17 86,8 2,79 1,05 

КСВ 49-18 (Харківська 56 / Ilsoy) 0,95 2,11 1,06 0,24 131,2 6,37 1,34 

КСВ 50-18 (добір з Pastеtеr Schwаrus) 0,93 1,86 0,93 0,25 123,1 5,61 1,23 

КСВ 51-18 (Харківська 49 НЕС 0,012%) 1,04 2,27 1,14 0,16 88,8 2,92 1,09 
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Закінчення табл. К.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КСВ 52-18 (Харківська зернокормова / Юг 30) 1,04 2,19 1,10 0,16 86,8 2,79 1,06 

КСВ 53-18 (Терезинська 24 / Diermona) 1,03 2,14 1,07 0,17 88,8 2,92 1,07 

КСВ 54-18 (добір з Харківської 100) 1,03 2,27 1,14 0,17 90,8 3,05 1,11 

КСВ 55-18 (Нива ДЕС 0,05 %) 1,03 2,28 1,14 0,16 90,8 3,05 1,11 

КСВ 56-18 (добір з Харківської 70) 1,00 2,09 1,05 0,19 98,9 3,62 1,12 

КСВ 57-18 (добір з Харківської 70) 0,97 2,08 1,04 0,22 115,0 4,90 1,23 

КСВ 58-18 (3836 / 76-130) 1,00 2,18 1,09 0,20 106,9 4,24 1,20 

КСВ 59-18 (добір з лінії № 31) 1,01 2,12 1,06 0,18 94,8 3,33 1,10 

Середнє за умовами 1,00 2,08 1,04 0,19 100,0 3,70 1,13 

Примітка: DSI
1 

– індекс сприйнятливості до посухи; TOL
2
 – індекс толерантності до посухи; MP

3
 – середньої 

урожайності; YSI
4
 – індекс стабільності урожаю; YI

5
 – індекс урожайності; STI

6
 – індекс стабільності урожаю; GMP

7
 – 

середнє геометричне врожайності. 
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Додаток Л.1 

 

Патент на корисну модель 

 

Рис. Л.1 Патент на корисну модель №93263 “Спосіб визначення 

термостійкості зразків сої” 
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