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У збірнику висвітлено проблеми випробування, прогнозування та конструювання 

сільськогосподарської техніки й інформаційно-керівних засобів: зернозбиральних комбайнів, лісових, 

ґрунтообробних і посівних машин, техніки для збирання картоплі та цукрових буряків, приведено 

методи й результати випробувань мобільних машин та їх агрегатів. Наведено концепцію створення  

національної багаторівневої сертифікації біологічних та біологізованих сільськогосподарських 

виробництв, розкрито питання забезпечення стійкості агровиробництва за умови зміни клімату, 

застосування біопрепаратів, добрив та новітніх технологій при вирощуванні сільськогосподарських 

культур. Висвітлено питання енергозбереження та альтернативної енергетики. Збірник призначений 

для науковців, викладачів та широкого кола фахівців сільськогосподарського виробництва. 
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Анотація

Відсутність інформації щодо вирощування сортів горошку посівного на насіння і як кормової 

культури зумовлює отримання низької урожайності його насіння із значними втратами. 

Мета досліджень – проаналізувати за даними Державного реєстру сортів рослин, придатних 

для вирощування в Україні на 2022 р. показники насіннєвої продуктивності, екологічної стійкості 

та технологічної придатності до механізованого збирання сортів горошку посівного озимого та 

ярого.

Методи досліджень. Аналізували показники якості сортів горошку посівного озимого (вика 

озима Vicia villosa Roth.) та ярого (вика яра Vicia sativa L.) за комплексом показників: стійкість 

до посухи (балів), стійкість до хвороб (балів), стійкість до шкідників (балів), стійкість до виля-

гання (балів), зимостійкість (балів), стійкість до осипання насіння (балів), урожайність насіння 

(ц/га). Бальну оцінку проводили за такою градацією: 9 балів – найвища стійкість; 1 бал – найнижча 

стійкість. Оцінювали стійкість рослин горошку посівного до таких хвороб як аскохітоз, іржа та до 

шкідника – горохова зернівка. 

Результати досліджень. Станом на 2022 рік до Державного реєстру сортів рослин України 

включено три сорти горошку посівного озимого та 25 сортів горошку посівного ярого. Серед 

сортів горошку посівного озимого, внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні на 2022 рік, найвищою урожайністю насіння та зимостійкістю відзначається 

Лебедина пісня – 20,2 ц/га, найбільш посухостійкими є Лебедина пісня та Перлина, найстійкішим 

до хвороб є сорт Неопланта, а до вилягання рослин – Перлина. Серед сортів горошку посівно-

го ярого найурожайнішими за виходом насіння є Володимир – 24,5 ц/га, Аріадна, Знахідка – по 

23,0 ц/га, Новий Бєлград – 22,0 ц/га та Білоцерківська 10-22,8 ц/га. Найстійкішими до хвороб є 

сорти Озіряна, Південнобузька, Діоніс, Наталка, Лтава, Подільська рання, Веснянка, Віннер; до 

посухи – Надія Поділля, Подільська рання, Лтава, Веснянка, Наталка; до вилягання – Аріадна, 

Наталка та Озіряна; до осипання насіння – Новий Бєлград, Знахідка, Аріадна, Лтава, Веснянка, 

Подільська рання.

Висновки. Порівняння показників агроекологічної стійкості та насіннєвої продуктивності ози-

мих та ярих форм горошку посівного показало, що за стійкістю до посухи озимі та ярі сорти за 

середніми показниками не відрізняються; за стійкістю до хвороб сорти горошку посівного ярого 

на 0,1 бала є більш стійкими, ніж озимі форми; стійкість до вилягання стебла була у сортів горошку 

посівного озимого на 0,7 бала вища, ніж у ярих форм; урожайність насіння була на 21,5 % вища у 

ярих форм, порівняно з озимими, вірогідно, озимий горошок забезпечує більшу урожайність ве-

гетативної кормової бази.

Ключові слова: горошок посівний, насіння, сорти, продуктивність, екологічна стійкість, техно-

логічність.
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Âñòóï. Ó âèð³øåíí³ ïðîáëåìè êîð-
ìîâîãî á³ëêà ñåðåä òðàäèö³éíèõ êîð-
ìîâèõ çåðíîáîáîâèõ êóëüòóð âàæëèâà 
ðîëü ìîæå íàëåæàòè ãîðîøêó ïîñ³âíîìó 
[Han, Sebastin, 2021; Abozeid, Liu, Tang Z, 
2018)]. Ðîñëèíè ãîðîøêó ïîñ³âíîãî (âèêè) 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïåðåâàæíî íà êîðìîâ³ 
ïîòðåáè ÿê çåëåíî¿ ï³äãîä³âë³, âèðîáíè-
öòâà ñ³íà, ñ³íàæó, ñèëîñó. Ïðîòå ³ íàñ³ííÿ 
âèêè º ö³ííèì êîíöåíòðîâàíèì á³ëêîâèì 
êîðìîì äëÿ ïòèö³, à ÿê áîðîøíî ³ äåðòü 
– äëÿ âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè òà ñâèíåé. 
Âèêà íàëåæèòü äî âèñîêîïðîäóêòèâíèõ 
êîðìîâèõ êóëüòóð, ÿêà áàãàòà ëåãêîçàñâî-
þâàíèìè ïîæèâíèìè ðå÷îâèíàìè òà á³î-
ëîã³÷íî ïîâíîö³ííèì á³ëêîì, áî ì³ñòèòü 
óñ³ íåçàì³íí³ àì³íîêèñëîòè. Çåðíî âèêè 
çà âì³ñòîì íåçàì³ííèõ àì³íîêèñëîò íå 
ïîñòóïàºòüñÿ ñî¿ ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ 
âèðîáíèöòâà êîìá³êîðì³â. Ïðîòå íàñ³ííÿ 
îçèìî¿ âèêè ìàº ã³ðêèé ñìàê, òîìó òâà-
ðèíè ïî¿äàþòü éîãî íåîõî÷å, à â êîíöåí-
òðîâàíèõ êîðìàõ ÷àñòêà íàñ³ííÿ âèêè ìàº 
ñòàíîâèòè íå á³ëüøå 10 % [Ñåíèê, 2020].

Çà áîòàí³÷íîþ êëàñèô³êàö³ºþ ð³ä âèêè 
ïðåäñòàâëåíèé âèêîþ îçèìîþ àáî âîëîõà-
òîþ ÷è ãîðîøêîì ïîñ³âíèì îçèìèì (Vicia 
villosa Roth.) òà âèêîþ ÿðîþ àáî ãîðîøêîì 
ïîñ³âíèì ÿðèì (Vicia sativa L.). Âèêà îçè-
ìà íàëåæèòü äî îäíîð³÷íèõ êîðìîâèõ 
êóëüòóð, ÿê³ çèìóþòü. Âîíà âèðîùóºòü-
ñÿ ïåðåâàæíî ó òðàâîñóì³øêàõ òà â³äçíà-
÷àºòüñÿ íèçüêîþ çèìîñò³éê³ñòþ ³ ñèëüíî 
âèëÿãàº. Âèêà ÿðà – îäíîð³÷íà êîðìîâà 
³ ñèäåðàëüíà âèòêà àáî ñëàíêà êóëüòóðà 
[Áîâñóíîâñüêà, 2019].

Øèðîêå âèêîðèñòàííÿ âèêè ÿê êîð-
ìîâî¿, ï³ñëÿæíèâíî¿, ï³ñëÿóê³ñíî¿ ³ ñè-
äåðàëüíî¿ êóëüòóðè âèìàãàº âèðîáíèöòâà 
äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ ¿¿ íàñ³ííÿ. ßê ïðà-
âèëî, íàñ³ííèöòâîì çàéìàþòüñÿ äîñë³ä-
í³ ñòàíö³¿, à âèðîáíè÷³ ãîñïîäàðñòâà âè-
ðîùóþòü âèêó ëèøå íà êîðìîâ³ ïîòðåáè. 
Ïðè÷èíîþ öüîãî º àêöåíò íà ï³äá³ð ñîð-
ò³â, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü îäåðæàííÿ âåëèêî¿ 
ê³ëüêîñò³ ïîæèâíîãî çåëåíîãî êîðìó áåç 
óðàõóâàííÿ ¿õíüî¿ íàñ³ííºâî¿ ïðîäóêòèâ-
íîñò³ [Àðàëîâ, Ãóìåííà, 2004].

Ïîñ³âè âèêè ìîæóòü çàáåçïå÷óâàòè 
óðîæàéí³ñòü íàñ³ííÿ ïîíàä 30 ö/ãà. Ïðî-

òå íåäîñòàòíÿ âèâ÷åí³ñòü ö³º¿ êóëüòóðè òà 
íå îïòèì³çîâàíà òåõíîëîã³ÿ âèðîùóâàííÿ 
âèêè íà íàñ³ííÿ íå äàº çìîãè îäåðæàòè 
òàê³ óðîæà¿, âðàõîâóþ÷è ïåðøî÷åðãîâå 
âèðîùóâàííÿ ¿¿ íà êîðìîâ³ ïîòðåáè. Âîä-
íî÷àñ íàñ³ííºâ³ ãîñïîäàðñòâà òà äîñë³äí³ 
ñòàíö³¿ ó ñâî¿é ðîáîò³ ïîâèíí³ âðàõîâóâà-
òè ïàðàìåòðè ïðèäàòíîñò³ ñó÷àñíèõ ñîðò³â 
ãîðîøêó ïîñ³âíîãî äëÿ îòðèìàííÿ âèñî-
êèõ óðîæà¿â íàñ³ííÿ. Äî òàêèõ ïàðàìå-
òð³â ãîðîøêó ïîñ³âíîãî ìîæóòü íàëåæàòè 
ñò³éê³ñòü ñîðò³â äî ïîñóõè, âðàõîâóþ÷è 
ñó÷àñí³ ïðèðîäí³ êàòàêë³çìè; äî õâîðîá ³ 
øê³äíèê³â; ñò³éê³ñòü ñòåáëà ðîñëèí äî âè-
ëÿãàííÿ, âðàõîâóþ÷è éîãî ñëàíêèé õàðàê-
òåð; ñò³éê³ñòü áîá³â äî îñèïàííÿ íàñ³ííÿ, 
à äëÿ ãîðîøêó ïîñ³âíîãî îçèìîãî – ùå é 
çèìîñò³éê³ñòü [Êîðí³é÷óê, 2008]. 

²ç çàçíà÷åíîãî ïåðåë³êó ïîêàçíèê³â 
òàê³ ÿê ñò³éê³ñòü ñòåáëà äî âèëÿãàííÿ òà 
ñò³éê³ñòü áîá³â äî îñèïàííÿ íàñ³ííÿ – íà-
ëåæàòü äî òåõíîëîã³÷íèõ ïîêàçíèê³â, ÿê³ 
âèçíà÷àþòü åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè çåðíîç-
áèðàëüíèõ êîìáàéí³â, à ñò³éê³ñòü äî ïî-
ñóõè, øê³äíèê³â, õâîðîá òà çèìîñò³éê³ñòü 
– ñòàíîâëÿòü ãðóïó åêîëîã³÷íèõ ïîêàç-
íèê³â, ÿê³ âïëèâàþòü íà êîíêóðåíòîçäàò-
í³ñòü ðîñëèí äî íåñïðèÿòëèâèõ ôàêòîð³â 
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Çá³ðíèì ïà-
ðàìåòðîì òåõíîëîã³÷íèõ òà åêîëîã³÷íèõ 
ïîêàçíèê³â âèñòóïàº ð³âåíü óðîæàéíîñò³ 
íàñ³ííÿ ðîñëèí  [Æóêîâ òà ³í., 2008; Ñàé-
êî òà ³í., 2008].

Ïîñòàíîâêà çàâäàíü. Ñàìå çà òàêèì 
íàáîðîì ïîêàçíèê³â íåîáõ³äíî îö³íþ-
âàòè ïðèäàòí³ñòü ñîðò³â ðîñëèí ãîðîøêó 
ïîñ³âíîãî äëÿ íàñ³ííºâîãî âèðîùóâàííÿ. 
Ïðîòå, ÿê ïðàâèëî, çàçíà÷åí³ ïîêàçíèêè 
âðàõîâóþòüñÿ äóæå ð³äêî, îñê³ëüêè äëÿ 
ãîðîøêó ïîñ³âíîãî, ÿê êîðìîâî¿ ðîñëèíè, 
íàñàìïåðåä, çâåðòàþòü óâàãó íà ¿¿ êîðìîâó 
ïðîäóêòèâí³ñòü. Àëå ñàìå çàçíà÷åí³ ïîêàç-
íèêè ÿê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê ñîðò³â ãîðî-
øêó ïîñ³âíîãî ïðåäñòàâëåí³ ó Äåðæàâíî-
ìó ðåºñòð³ ñîðò³â ðîñëèí, ïðèäàòíèõ äëÿ 
ïîøèðåííÿ â Óêðà¿í³. Òîìó ¿õí³é àíàë³ç 
äàñòü çìîãó ï³ä³áðàòè íå ëèøå íàéá³ëüø 
ïðîäóêòèâí³ ñîðòè ãîðîøêó ïîñ³âíîãî, 
àëå é ç óðàõóâàííÿì êîìïëåêñó ïîêàçíè-
ê³â ñò³éêîñò³ äî íåñïðèÿòëèâèõ ïîãîäíèõ 
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óìîâ, øêîäî÷èííèõ îðãàí³çì³â òà ç ïðè-
äàòí³ñòþ äî ìåõàí³çîâàíîãî çáèðàííÿ.

Ìåòîþ äîñë³äæåíü, çâàæàþ÷è íà öå, 
áóëî ïðîàíàë³çóâàòè çà äàíèìè Äåðæàâ-
íîãî ðåºñòðó ñîðòè ðîñëèí, ïðèäàòí³ äëÿ 
âèðîùóâàííÿ â Óêðà¿í³ íà 2022 ð., ïîêàç-
íèêè íàñ³ííºâî¿ ïðîäóêòèâíîñò³, åêîëî-
ã³÷íî¿ ñò³éêîñò³ òà òåõíîëîã³÷íî¿ ïðèäàò-
íîñò³ äî ìåõàí³çîâàíîãî çáèðàííÿ ñîðò³â 
ãîðîøêó ïîñ³âíîãî îçèìîãî òà ÿðîãî.

Ìåòîäè ³ ìàòåð³àëè. Äîñë³äæåííÿ ïðî-
âîäèëèñÿ îïðàöþâàííÿì Äåðæàâíîãî ðåº-
ñòðó ñîðò³â ðîñëèí, ïðèäàòíèõ äî âèðîùó-
âàííÿ â Óêðà¿í³ íà 2022 ð³ê [Äåðæàâíèé 
ðåºñòð ñîðò³â, 2021] òà Îô³ö³éíèõ îïèñ³â 
ñîðò³â ðîñëèí ³ ïîêàçíèê³â ãîñïîäàðñüêî¿ 
ïðèäàòíîñò³, ïðåäñòàâëåíèõ ó Áþëåòåíÿõ 
«Îõîðîíà ïðàâ íà ñîðòè ðîñëèí», ðîçì³-
ùåíèõ ó ²íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâ³é ñèñòå-
ì³ «Ñîðò».  

Àíàë³çóâàëè ïîêàçíèêè ÿêîñò³ ñîðò³â 
ãîðîøêó ïîñ³âíîãî îçèìîãî (âèêà îçèìà 
Vicia villosa Roth.) òà ÿðîãî (âèêà ÿðà Vicia 
sativa L.) çà êîìïëåêñîì ïîêàçíèê³â: ñò³é-
ê³ñòü äî ïîñóõè (áàë³â), ñò³éê³ñòü äî õâî-
ðîá (áàë³â), ñò³éê³ñòü äî øê³äíèê³â (áàë³â), 
ñò³éê³ñòü äî âèëÿãàííÿ (áàë³â), çèìîñò³é-
ê³ñòü (áàë³â), ñò³éê³ñòü äî îñèïàííÿ íà-
ñ³ííÿ (áàë³â), óðîæàéí³ñòü íàñ³ííÿ (ö/ãà). 
Áàëüíó îö³íêó ïðîâîäèëè çà òàêîþ ãðàäà-
ö³ºþ: 9 áàë³â – íàéâèùà ñò³éê³ñòü; 1 áàë – 
íàéíèæ÷à ñò³éê³ñòü. Îö³íþâàëè ñò³éê³ñòü 
ðîñëèí ãîðîøêó ïîñ³âíîãî äî òàêèõ õâî-
ðîá ÿê àñêîõ³òîç, ³ðæà òà äî øê³äíèêà – 
ãîðîõîâà çåðí³âêà.

Àíàë³çîâàí³ ïîêàçíèêè ñîðò³â ãîðîøêó 
ïîñ³âíîãî áóëè âèçíà÷åí³ íà îñíîâ³ Ìåòî-
äèêè ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ñîðò³â ðîñ-
ëèí ãðóïè çåðíîâèõ, êðóï’ÿíèõ òà çåðíî-
áîáîâèõ íà ïðèäàòí³ñòü äî ïîøèðåííÿ â 

Óêðà¿í³. Äîñë³äè ïðîâîäèëèñÿ íà ä³ëÿíêàõ 
ðîçì³ðîì 10-25 ì2 ó ÷îòèðèðàçîâ³é ïîâ-
òîðíîñò³ [Ìåòîäèêà, 2016].

Ìàòåìàòè÷íî-ñòàòèñòè÷íèé àíàë³ç 
îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â ïåðåäáà÷àâ ïðî-
âåäåííÿ êîðåëÿö³éíî-ðåãðåñ³éíèõ ðîçðà-
õóíê³â êîìï’þòåðíî¿ ïðîãðàìîþ Microsoft 
XL ç âèâåäåííÿì êîåô³ö³ºíòà êîðåëÿö³¿ 
(r) ì³æ äâîìà ñóì³æíèìè âèá³ðêàìè, êî-
åô³ö³ºíòà äåòåðì³íàö³¿ (R2) òà ð³âíÿííÿ 
ðåãðåñ³¿ ³ ãðàô³÷íîãî â³äîáðàæåííÿ çì³íè 
îäí³º¿ âåëè÷èíè çàëåæíî â³ä âåëè÷èíè 
çì³íè ³íøî¿ âåëè÷èíè.

Ðåçóëüòàòè. Ñòàíîì íà 2022 ð³ê äî Äåð-
æàâíîãî ðåºñòðó ñîðò³â ðîñëèí Óêðà¿íè 
âêëþ÷åíî òðè ñîðòè ãîðîøêó ïîñ³âíîãî 
îçèìîãî. Ñåðåä íèõ íàéâèùîþ ñò³éê³ñòþ 
äî ïîñóõè â³äçíà÷àþòüñÿ Ëåáåäèíà ï³ñíÿ 
òà Ïåðëèíà – ïî 8 áàë³â. Ñîðò Íåîïëàí-
òà ìàº áàë ïîñóõîñò³éêîñò³ 7. Íàéâèùó 
ñò³éê³ñòü äî õâîðîá âñòàíîâëåíî ó ñîðòó 
Íåîïëàíòà – 8,5 áàë³â, à ³íø³ äâà ñîð-
òè: Ëåáåäèíà ï³ñíÿ òà Ïåðëèíà – ìàþòü 
áàë ñò³éêîñò³ äî õâîðîá ïî 8. Ñò³éê³ñòü äî 
øê³äíèê³â ó âñ³õ ñîðò³â ãîðîøêó ïîñ³âíî-
ãî îçèìîãî îäíàêîâà ³ ñòàíîâèòü 8 áàë³â 
(òàáë. 1).

Ñò³éê³ñòü äî âèëÿãàííÿ ðîñëèí ó ñîð-
ò³â ãîðîøêó ïîñ³âíîãî îçèìîãî ñòàíîâèòü 
6-8 áàë³â. Íàéâèùîþ ñò³éê³ñòþ â³äçíà-
÷àºòüñÿ ñîðò Ïåðëèíà, à íàéíèæ÷îþ – 
Íåîïëàíòà. Çèìîñò³éê³ñòü óñ³õ ñîðò³â 
ñêëàäàº 7-8 áàë³â. Íàéâèùà çèìîñò³éê³ñòü 
ó ñîðòó Ëåáåäèíà ï³ñíÿ, à íàéíèæ÷à – 
ó Íåîïëàíòà. Óðîæàéí³ñòü íàñ³ííÿ ãî-
ðîøêó ïîñ³âíîãî îçèìîãî êîëèâàºòüñÿ ó 
ìåæàõ 11,5-20,2 ö/ãà. Íàéâèùîþ íàñ³í-
íºâîþ ïðîäóêòèâí³ñòþ â³äçíà÷àºòüñÿ ñîðò 
Ëåáåäèíà ï³ñíÿ, à íàéíèæ÷îþ – Ïåðëèíà. 
Ïðîòå äëÿ ãîðîøêó ïîñ³âíîãî á³ëüø âàæ-

Таблиця 1 – Показники агроекологічної стійкості та урожайності насіння горошку 
посівного озимого

Сорт
Стійкість 

до посухи, 
балів

Стійкість 
до хвороб, 

балів

Стійкість до 
шкідників, 

балів

Стійкість 
до виляган-

ня, балів

Зимостій-
кість, 
балів

Урожай-
ність, 
ц/га

Неопланта 7,0 8,5 8,0 6,0 7,0 15,3

Лебедина пісня 8,0 8,0 8,0 7,0 8,0 20,2

Перлина 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 11,5
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ëèâèì ïîêàçíèêîì º óðîæàéí³ñòü çåëåíî¿ 
ìàñè ÿê êîðìîâî¿ ðîñëèíè.

Íàéá³ëüø ïðîäóêòèâíèé ñîðò ãîðîøêó 
ïîñ³âíîãî îçèìîãî Ëåáåäèíà ï³ñíÿ ïîðÿä ç 
íàéâèùîþ óðîæàéí³ñòþ íàñ³ííÿ – 20,2 ö/ãà, 
ïîºäíàâ íàéâèùó ñò³éê³ñòü äî ïîñóõè, 
øê³äíèê³â òà çèìîñò³éê³ñòü – ïî 8 áàë³â. 

Íà â³äì³íó â³ä ãîðîøêó ïîñ³âíîãî îçè-
ìîãî, ãîðîøîê ïîñ³âíèé ÿðèé ïðåäñòàâ-
ëåíèé ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ñîðò³â ðîñ-
ëèí Óêðà¿íè 25-ìà ñîðòàìè. Ñò³éê³ñòü äî 
ïîñóõè ñîðò³â ãîðîøêó ïîñ³âíîãî ÿðîãî 
ñòàíîâèòü 5,0-8,5 áàëà. Íàéâèùîþ ïîñó-
õîñò³éê³ñòþ â³äçíà÷àþòüñÿ ñîðòè Íàä³ÿ 
Ïîä³ëëÿ – 8,5 áàëà, Ïîä³ëüñüêà ðàííÿ, 
Ëòàâà – ïî 8,3 áàëà, Âåñíÿíêà, Íàòàëêà 
– ïî 8,1 áàëà. Íàéíèæ÷îþ ñò³éê³ñòþ äî 

ïîñóõè â³äçíà÷àþòüñÿ ñîðòè: Çíàõ³äêà – 
5 áàë³â, ªâãåíà, Ë³ë³àíà – ïî 7 áàë³â, Îç³-
ðÿíà – 7,4 áàëà (òàáë. 2).

Ñò³éê³ñòü äî õâîðîá ñîðò³â ãîðîøêó 
ïîñ³âíîãî ÿðîãî ñòàíîâèòü 7-9 áàë³â. Íàé-
ñò³éê³øèìè äî õâîðîá âèÿâèëèñÿ ñîðòè 
Îç³ðÿíà, Ï³âäåííîáóçüêà, Ä³îí³ñ, Íàòàëêà 
– ïî 9 áàë³â, Ëòàâà – 8,9 áàëà, Ïîä³ëüñüêà 
ðàííÿ, Âåñíÿíêà, Â³ííåð – ïî 8,8 áàëà. 
Íàéá³ëüø óðàçëèâèì äî õâîðîá º ñîðò 
Çíàõ³äêà ³ç áàëîì ñò³éêîñò³ 7.

Ñò³éê³ñòü äî âèëÿãàííÿ ðîñëèí ñîðò³â ãî-
ðîøêó ïîñ³âíîãî ÿðîãî ñòàíîâèòü 5-8 áàë³â. 
Íàéñò³éê³øèìè äî âèëÿãàííÿ âèÿâèëèñÿ 
ñîðòè: Àð³àäíà – 8 áàë³â, Íàòàëêà – 7,5 òà 
Îç³ðÿíà – 7,4 áàëà. Íàéá³ëüøå âèëÿãàþòü 
ðîñëèíè ñîðò³â Â³ííåð, Ä³îí³ñ, Çíàõ³äêà, 

Таблиця 2 – Показники агроекологічної стійкості та урожайності насіння горошку 
посівного ярого

Сорт Стійкість до 
посухи, балів

Стійкість 
до хвороб, 

балів

Стійкість до 
вилягання, 

балів

Стійкість до 
осипання, 

балів

Урожай-
ність, ц/га

Євгена 7,0 8,0 6,0 7,7 13,5

Ліліана 7,0 8,0 6,0 7,7 10,0

Аріадна 8,0 8,0 8,0 8,0 23,0

Білоцерківська 10 8,0 8,0 6,0 7,7 22,8

Знахідка 5,0 7,0 5,0 8,0 23,0

Озіряна 7,4 9,0 7,4 7,8 18,5

Ярослава 8,0 8,0 6,0 7,7 21,3

Мікаела 8,0 8,0 6,0 7,7 21,1

Подільська рання 8,3 8,8 6,5 7,9 24,0

Веснянка 8,1 8,8 7,0 7,9 19,2

Надія Поділля 8,5 8,5 7,0 7,8 19,0

Володимир 8,0 8,0 6,0 7,7 24,5

Владіслава 7,8 8,0 6,0 7,7 19,0

Лтава 8,3 8,9 6,4 7,9 22,6

Новий Бєлград 7,8 8,7 6,8 8,0 22,9

СПІДО 7,6 8,6 6,7 7,7 20,8

Гібридна 85 7,5 8,0 6,0 7,7 21,1

Єлізавета 7,8 8,0 6,0 7,7 19,0

Діоніс 8,0 9,0 5,0 7,7 19,0

Наталка 8,1 9,0 7,5 7,5 17,6

Цвітана 7,8 8,0 6,0 7,7 22,0

Накр 7,9 8,4 6,7 7,7 20,7

Віннер 8,0 8,8 5,0 7,7 19,0

Південнобузька 7,9 9,0 6,4 7,7 18,5

Ірина 7,5 8,0 6,0 7,7 16,9
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ÿê³ â³äçíà÷àþòüñÿ íàéíèæ÷èì ïî-
êàçíèêîì ñò³éêîñò³ – ïî 5 áàë³â. 
Ñò³éê³ñòü äî îñèïàííÿ íàñ³ííÿ ñîð-
ò³â ãîðîøêó ïîñ³âíîãî ÿðîãî ñòàíî-
âèòü 7,5-8,0 áàëà. Íàéñò³éê³øèìè 
äî îñèïàííÿ íàñ³ííÿ º ñîðòè Íîâèé 
Áºëãðàä, Çíàõ³äêà, Àð³àäíà – ïî 
8 áàë³â, Ëòàâà, Âåñíÿíêà, Ïîä³ëü-
ñüêà ðàííÿ – ïî 7,9 áàëà. Íàéá³ëüøå 
îñèïàºòüñÿ íàñ³ííÿ ó ñîðòó ãîðîøêó 
ïîñ³âíîãî ÿðîãî Íàòàëêà, ç íàéíèæ-
÷èì áàëîì ñò³éêîñò³ – 7,5.

Óðîæàéí³ñòü íàñ³ííÿ ñîðò³â ãî-
ðîøêó ïîñ³âíîãî ÿðîãî êîëèâàºòüñÿ 
ó ìåæàõ 10,0-24,5 ö/ãà. Íàéá³ëüø 
ïðîäóêòèâíèìè âèÿâèëèñÿ ñîðòè 
Âîëîäèìèð – 24,5 ö/ãà, Àð³àäíà, 
Çíàõ³äêà – ïî 23,0 ö/ãà, Íîâèé Áºë-
ãðàä – 22,0 ö/ãà òà Á³ëîöåðê³âñüêà 
10-22,8 ö/ãà. Íàéíèæ÷îþ ïðîäóê-
òèâí³ñòþ íàñ³ííÿ, çà äàíèìè Äåð-
æàâíîãî ðåºñòðó ñîðò³â ðîñëèí 
Óêðà¿íè, â³äçíà÷àþòüñÿ ñîðòè ãîðî-
øêó ïîñ³âíîãî ÿðîãî: Ë³ë³àíà – 10,0 
ö/ãà, ªâãåíà – 13,5 ö/ãà, ²ðèíà – 
16,9 ö/ãà. 

Êîðåëÿö³éíà çàëåæí³ñòü ì³æ áà-
ëîì ñò³éêîñò³ ñîðò³â ãîðîøêó ïîñ³â-
íîãî ÿðîãî äî ïîñóõè òà äî õâîðîá 
º ïðÿìîþ òà ñåðåäíüîþ (r = 0,627). 
Öå âêàçóº íà òå, ùî ç³ çðîñòàííÿ 
áàëó ïîñóõîñò³éêîñò³ çðîñòàº áàë 
ñò³éêîñò³ äî õâîðîá ñîðò³â ãîðîøêó 
ïîñ³âíîãî ÿðîãî. Ð³âíÿííÿ òà ä³à-
ãðàìà ðåãðåñ³¿ ïðåäñòàâëåí³ íà ðèñóíêó 1.

Ì³æ áàëîì ñò³éêîñò³ áîá³â äî îñèïàí-
íÿ òà óðîæàéí³ñòþ íàñ³ííÿ ñîðò³â ãîðî-
øêó ïîñ³âíîãî ÿðîãî òàêîæ âèÿâëåíèé ñå-
ðåäí³é ïîçèòèâíèé êîðåëÿö³éíèé çâ’ÿçîê 
(r = 0,431). Ð³âíÿííÿ òà ä³àãðàìà ðåãðåñ³¿ 
ì³æ äîñë³äæóâàíèìè ïîêàçíèêàìè ïðåä-
ñòàâëåí³ íà ðèñóíêó 2.

Àíàë³ç äîñë³äæóâàíèõ ïîêàçíèê³â ïî-
êàçàâ, ùî ñîðò ãîðîøêó ïîñ³âíîãî ÿðî-
ãî Àð³àäíà ïîºäíàâ âèñîêó óðîæàéí³ñòü 
íàñ³ííÿ ç íàéâèùèì áàëîì ñò³éêîñò³ äî 
âèëÿãàííÿ ðîñëèí ³ îñèïàííÿ íàñ³ííÿ, 
à ñîðò Çíàõ³äêà ïîºäíàâ âèñîêó óðîæàé-
í³ñòü íàñ³ííÿ ³ç âèñîêèì áàëîì ñò³éêîñò³ 
äî îñèïàííÿ íàñ³ííÿ.

Ïîð³âíÿííÿ ïîêàçíèê³â àãðîåêîëîã³÷-
íî¿ ñò³éêîñò³ òà íàñ³ííºâî¿ ïðîäóêòèâíîñ-
ò³ îçèìèõ òà ÿðèõ ôîðì ãîðîøêó ïîñ³â-
íîãî ïîêàçàëî, ùî çà ñò³éê³ñòþ äî ïîñóõè 
îçèì³ òà ÿð³ ñîðòè çà ñåðåäí³ìè ïîêàçíè-
êàìè íå â³äð³çíÿþòüñÿ; çà ñò³éê³ñòþ äî 
õâîðîá ñîðòè ãîðîøêó ïîñ³âíîãî ÿðîãî íà 
0,1 áàëà º á³ëüø ñò³éêèìè í³æ îçèì³ ôîð-
ìè; ñò³éê³ñòü äî âèëÿãàííÿ ñòåáëà áóëà ó 
ñîðò³â ãîðîøêó ïîñ³âíîãî îçèìîãî íà 0,7 
áàëè âèùà í³æ ó ÿðèõ ôîðì; óðîæàéí³ñòü 
íàñ³ííÿ áóëà íà 21,5 % âèùà ó ÿðèõ ôîðì 
ïîð³âíÿíî ³ç îçèìèìè, éìîâ³ðíî, îçèìèé 
ãîðîøîê çàáåçïå÷óº á³ëüøó óðîæàéí³ñòü 
âåãåòàòèâíî¿ êîðìîâî¿ áàçè.

Îáãîâîðåííÿ. ßê ââàæàþòü [Áîâñóíîâ-

Рисунок 1 – Кореляційно-регресійна залежність між ба-

лом посухостійкості (х) та балом стійкості до хвороб (у) 

сортів горошку посівного ярого

Рисунок 2 – Кореляційно-регресійна залежність між 

балом стійкості до осипання насіння (х) та урожайністю 

насіння (у) сортів горошку посівного ярого
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ñüêà, 2019; Ìàçóð òà ³í., 2020], ãîðîøîê 
ïîñ³âíèé îçèìèé òà ÿðèé (âèêà ïîñ³âíà) – 
öå òèïîâ³ îäíîð³÷í³ êîðìîâ³ ðîñëèíè. Ï³ä 
÷àñ ¿õ âèðîùóâàííÿ, à òàêîæ ñåëåêö³¿ íî-
âèõ ñîðò³â àêöåíò ñòàâèòüñÿ íà îäåðæàííÿ 
âèñîêèõ óðîæà¿â çåëåíî¿ ìàñè ç ï³äâèùå-
íèì âì³ñòîì ïðîòå¿íó òà éîãî çáàëàíñó-
âàííÿì çà àì³íîêèñëîòíèì ñêëàäîì. Òîìó 
äàíèõ ùîäî íàñ³ííºâèõ õàðàêòåðèñòèê 
ñîðò³â ãîðîøêó ïîñ³âíîãî äóæå îáìàëü. 

Çà òâåðäæåííÿì [Ñåíèêà, 2020; Puyu 
and others, 2021], ãîðîøîê ïîñ³âíèé îçè-
ìèé çàâäÿêè åôåêòèâíîìó âèêîðèñòàííþ 
ï³çíüîîñ³ííüî¿ òà ðàííüîâåñíÿíî¿ âîëîãè, 
ÿêà íàêîïè÷óºòüñÿ ó ´ðóíò³, â³äçíà÷àºòü-
ñÿ âèùîþ óðîæàéí³ñòþ íàñ³ííÿ, ÿêà ìîæå 
äîñÿãàòè 30 ö/ãà, à òàêîæ á³ëüøîþ ïîñó-
õîñò³éê³ñòþ í³æ ãîðîøîê ïîñ³âíèé ÿðèé. 
Íàøèìè äîñë³äæåííÿìè âñòàíîâëåíî, ùî 
ñàìå ÿð³ ôîðìè ãîðîøêó ïîñ³âíîãî º óðî-
æàéí³ø³ çà âèõîäîì íàñ³ííÿ í³æ îçèì³. 
Ïîÿñíþºòüñÿ öå òèì, ùî îçèìèé ãîðîøîê 
ïîñ³âíèé çàâäÿêè òðèâàë³øîìó âåãåòàö³é-
íîìó ïåð³îäó òà åôåêòèâíîìó ñïîæèâàí-
íþ âîëîãè çäàòåí ôîðìóâàòè ïîòóæí³øó 
âåãåòàòèâíó ìàñó, íà â³äì³íó â³ä ãîðîøêó 
ïîñ³âíîãî ÿðîãî, ÿêèé ÷åðåç ñêîðî÷åíèé 
âåãåòàö³éíèé ïåð³îä ôîðìóº íèæ÷ó óðî-
æàéí³ñòü âåãåòàòèâíî¿ ìàñè, àëå á³ëüøó – 
íàñ³ííÿ. 

Äîñë³äæåííÿ [Æóêîâà òà ³í., 2004;  
Bandura and others, 2019] ïîêàçóþòü, ùî 
ãîðîøîê ïîñ³âíèé îçèìèé çàâäÿêè äîáðå 
ðîçâèíåíî¿ êîðåíåâî¿ ñèñòåìè º á³ëüø 
ïîñóõîñò³éêèì, í³æ ÿðèé. Íàøèìè äîñë³-
äæåííÿìè öå íå ï³äòâåðäæåíî, îñê³ëüêè 
âñòàíîâëåíî îäíàêîâó ïîñóõîñò³éê³ñòü ÿê 
îçèìèõ, òàê ³ ÿðèõ ôîðì ñîðò³â ãîðîøêó 
ïîñ³âíîãî. Ïðè÷èíîþ öüîãî º ñòâîðåí-
íÿ îñòàíí³ì ÷àñîì íîâèõ ñó÷àñíèõ ñîðò³â 
ãîðîøêó ïîñ³âíîãî ÿðîãî, ÿê³ âíåñåí³ äî 
Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ñîðò³â ðîñëèí Óêðà¿-
íè òà ÿê³ â³äçíà÷àþòüñÿ ï³äâèùåíîþ ñò³é-
ê³ñòþ äî ïîñóõè, íà â³äì³íó â³ä ñîðò³â ãî-
ðîøêó ïîñ³âíîãî îçèìîãî.

[Êîðí³é÷óê òà ³í., 2008] âêàçóº, ùî 
ïîñóõîñò³éê³ñòü ñîðò³â ãîðîøêó ïîñ³âíîãî 
áåçïîñåðåäíüî âïëèâàº íà ¿õíþ ñò³éê³ñòü 
äî õâîðîá, îñê³ëüêè õâîðîáè ðîçâèâàþòü-
ñÿ ó âîëîã³øèõ óìîâàõ òà íà âîëîãîëþáíèõ 

ñîðòàõ. Íàø³ äîñë³äæåííÿ ï³äòâåðäæóþòü 
òàêó òåçó. ßê äîêàç, âñòàíîâëåíèé áåçïî-
ñåðåäí³é êîðåëÿö³éíèé çâ’ÿçîê ì³æ áàëîì 
ñò³éêîñò³ äî ïîñóõè òà áàëîì ñò³éêîñò³ äî 
õâîðîá ãîðîøêó ïîñ³âíîãî ÿðîãî r = 0,627.

[Àðàëîâ òà ³í., 2004; Didur and others, 
2019] çàçíà÷àþòü, ùî á³ëüø³ñòü ñîðò³â ãî-
ðîøêó ïîñ³âíîãî ÿðîãî òà îçèìîãî ñõèëü-
í³ äî âèëÿãàííÿ ñòåáëà, ùî çíà÷íî ïîã³ð-
øóº ¿õíº ìåõàí³çîâàíå çáèðàííÿ ï³ä ÷àñ 
îáìîëîòó íàñ³ííÿ. Ïðîòå àâòîðè çàçíà÷à-
þòü, ùî îçèì³ ôîðìè ãîðîøêó ïîñ³âíîãî 
çàâäÿêè á³ëüø³é âèñîò³ ðîñëèíè, êðàù³é 
îáëèñòÿíîñò³ á³ëüø ñõèëüí³ äî âèëÿãàí-
íÿ, ùî ïîòðåáóº, çà ¿õ ìåõàí³çîâàíîãî îá-
ìîëîòó íàñ³ííÿ, ïîïåðåäíüî ñêîøóâàòè 
ðîñëèíè ó âàëêè òà ï³äñóøóâàòè, òîáòî 
ïðîâîäèòè äâîôàçíå çáèðàííÿ. Ñîðòè ãî-
ðîøêó ïîñ³âíîãî ÿðîãî ôîðìóþòü íèæ÷ó 
ðîñëèíó ç ìåíøîþ îáëèñòÿí³ñòþ ñòåáëà ³ 
ç á³ëüøîþ ñò³éê³ñòþ äî âèëÿãàííÿ, íåçâà-
æàþ÷è íà ìåíøèé ä³àìåòð ñàìîãî ñòåáëà, 
ïîð³âíÿíî ³ç îçèìèìè ôîðìàìè. Íàøèìè 
äîñë³äæåííÿìè íå âñòàíîâëåíî ñóòòºâî¿ 
ð³çíèö³ ì³æ áàëîì ñò³éêîñò³ äî âèëÿãàííÿ 
ñîðò³â ãîðîøêó ïîñ³âíîãî îçèìèõ òà ÿðèõ 
ôîðì.

Îòæå, çà íàñ³ííºâîþ ïðîäóêòèâí³ñòþ 
á³ëüø ïåðñïåêòèâíèìè º ñó÷àñí³ ñîðòè 
ãîðîøêó ïîñ³âíîãî ÿðîãî, ÿê³ â³äçíà÷à-
þòüñÿ òàêîæ êîìïëåêñîì ïîçèòèâíèõ åêî-
ëîã³÷íèõ òà òåõíîëîã³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê: 
âèñîêîþ ïîñóõîñò³éê³ñòþ òà ñò³éê³ñòþ äî 
õâîðîá, ï³äâèùåíèìè ïîêàçíèêàìè ñò³é-
êîñò³ ñòåáëà äî âèëÿãàííÿ ³ áîá³â äî îñè-
ïàííÿ íàñ³ííÿ. 

Âèñíîâêè. Îòæå, ñåðåä ñîðò³â ãîðîøêó 
ïîñ³âíîãî îçèìîãî, âíåñåíèõ äî Äåðæàâíî-
ãî ðåºñòðó ñîðò³â ðîñëèí, ïðèäàòíèõ äî ïî-
øèðåííÿ â Óêðà¿í³ íà 2022 ð³ê, íàéâèùîþ 
óðîæàéí³ñòþ íàñ³ííÿ òà çèìîñò³éê³ñòþ 
â³äçíà÷àºòüñÿ Ëåáåäèíà ï³ñíÿ – 20,2 ö/ãà, 
íàéá³ëüø ïîñóõîñò³éêèìè º Ëåáåäèíà ï³ñ-
íÿ òà Ïåðëèíà, íàéñò³éê³øèì äî õâîðîá º 
ñîðò Íåîïëàíòà, à äî âèëÿãàííÿ ðîñëèí – 
Ïåðëèíà. Ñåðåä ñîðò³â ãîðîøêó ïîñ³âíîãî 
ÿðîãî íàéóðîæàéí³øèìè çà âèõîäîì íà-
ñ³ííÿ º Âîëîäèìèð – 24,5 ö/ãà, Àð³àäíà, 
Çíàõ³äêà – ïî 23,0 ö/ãà, Íîâèé Áºëãðàä 
– 22,0 ö/ãà òà Á³ëîöåðê³âñüêà 10-22,8 ö/ãà. 
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Summary 

The article presents the results of a study on the relationship and the possibility of mutual conver-

sion between the normalized differentiated vegetation index (NDVI) and fractional green canopy cover 

(FGCC) in legumes. 

The purpose of the work is to provide proposals for models of mutual conversion between the 

vegetation indices. 

Materials and methods. The basis of the study was formed by the photographic materials of the 

leguminous crops, taken at different phases of growth and development on the fi xed sites every 10 m 

of the experimental fi elds, obtained and automatically calculated to establish the percentage of green 

canopy cover in Canopeo mobile application. Experimental materials were obtained in 2021 in the 

experimental fi elds of the Institute of Irrigated Agriculture of NAAS and in 2016 in the experimental 

fi eld of the AC “Radyanska Zemlya”. Subsequently, the geotags and dates of shooting photographic 

materials were tied to the satellite NDVI values obtained through the OneSoil AI platform for each of 

the studied crops (the difference in dates is up to 3 days). The established pairs of FGCC and NDVI for 

each crop were submitted for statistical analysis by polynomial regression. Statistical calculations and 

graphical work were performed in Microsoft Excel 365 spreadsheets. 

Results. It has been established that there is a close linear and nonlinear relationship between the 

FGCC and NDVI indices of the studied crops. The strength of the relationship is high, with a correlation 

coeffi  cient in the range of 0.95-0.98 and a determination coeffi  cient of 0.90-0.97. Polynomials of the 

second stage (nonlinear regression models) can be successfully used for mutual conversion between 

vegetation indices; the error in recalculation for most crops did not exceed 10 %. 

Conclusions. A high affi  nity between the normalized differential vegetation index and the percent-

age of green canopy cover in the leguminous crops (R2 within 0.90-0.97) has been proven. The closest 

relationship is observed for soybeans and beans compared to chickpeas and peas.

Key words: peas, common beans, conversion, chickpeas, regression analysis, soybean.
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