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Передумовами подальшого підвищення урожайності насіння сої в Україні за інтенсивного землеробства 

та екстремальних погодних умов є вирощування у господарствах кілька сортів різних груп стиглості. Визначаль-
ним чинником при структурному розподілі між групами сортів сої за періодом стиглості мають бути показники 
продуктивності, якості урожаю, технологічності і стійкості до несприятливих екологічних умов.

Мета – проаналізувати групи сортів сої за скоростиглістю за показниками екологічності, технологічності 
вирощування, стійкістю до несприятливих умов вегетації, рівнем урожайності та вмістом білка і жиру у насінні, 
що дозволить рекомендувати оптимальний структурний розподіл між сортами різних груп стиглості в Україні. 
Дослідження проводили опрацюванням Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 
на 2022 рік. Оцінювали рекомендовані до вирощування в Україні усі внесені до реєстру групи сортів сої за урожай-
ністю насіння, стійкістю до хвороб, несприятливих погодних умов, зокрема посухи, вилягання рослин і осипання 
насіння.

Серед груп стиглості сої найчисельнішою є середньо ранньостиглі сорти, що складають 56% від усіх сортів. 
Група ранньостиглих сортів у структурі займає 25%, середньостиглі – 11%, ультра скоростиглі – 6%, і сорти 
середньо пізньостиглої групи за кількістю є найменш чисельними – 2% або лише 4 сорти. Найвищою урожайністю 
насіння в Україні відзначаються середньоранньостиглі сорти сої – 2,73 т/га. Саме сорти цієї групи мають бути 
основними у структурі сої в Україні. Найвищий вміст білка у насінні встановлений в ультра скоростиглих сортів – 
40,7%, жиру – в середньостиглих сортів – 21,6%. Найвищою стійкістю до вилягання рослин, осипання насіння, до 
посухи та хвороб відзначаються ультра скоростиглі та середньо пізньостиглі сорти сої. Тому доповнюючими до 
середньо ранньостиглих сортів сої мають бути ультра скоростиглі та середньо пізньостиглі сорти. Частка 
ранньостиглих та середньостиглих має бути найменша.

Ключові слова: соя, групи сортів, стиглість, продуктивність, якість, технологічні показники, екологічні 
характеристики.

DOI https://doi.org/10.32845/agrobio.2022.2.22

Вступ. Соя, як культура, що може забезпечити люд-
ство доступним рослинним білком для харчування, 
кормом для тваринницької галузі та сировиною для 
технічних потреб, відзначається постійним нарощуван-
ням її посівних площ. Найбільші країни виробники сої – 
США, Бразилія і Аргентина, вирощують її переважно на 
родючих ґрунтах, із сприятливими вологозабезпечені-
стю і тепловим режимом, у так званому соєвому поясі 
(Grigorchuk, 2011; Kirilesko & Movchan, 2016). 

Україна має суттєвий потенціал для нарощування як 
посівних площ, так і урожайності сої. Сприятливими регі-
онами для вирощування сої в Україні є зона Лісостепу, 
у якій зосереджено близько 60% усіх посівних площ під 
соєю, Полісся, де її посівні площі у структурі займають 
24% і Степ – 16% посівних площ (Kovbasa et al., 2021; 
Bulgakov et al.,2019). 

При подальшій посушливості клімату в Україні із 
підвищенням суми позитивних та активних температур 
впродовж вегетаційного періоду, зменшенням кілько-
сті опадів, поширенням ґрунтової і повітряної посухи, 
істотно зростатиме роль сортів сої у збереженні її ста-

більної продуктивності та подальшому підвищенні їх 
урожайності (Bandura et al., 2019). 

Зростання посівних площ і валових зборів насіння сої 
в Україні останніми роками значною мірою вимагає впро-
вадження у сільськогосподарське виробництво нових, 
адаптованих до конкретних ґрунтово-кліматичних умов, 
з високою стійкістю до несприятливих чинників довкілля, 
високотехнологічних сортів. Сучасні сорти сої, крім висо-
кої урожайності, повинні відзначатися високим вмістом 
білка і жиру, оптимальною тривалістю вегетаційного 
періоду, стійкістю до хвороб, шкідників та інших неспри-
ятливих чинників навколишнього середовища, техноло-
гічністю при вирощуванні, здатністю фіксувати значні 
обсяги симбіотичного азоту (Kuznietsova et al., 2020).

Важливим завданням сучасних сортів сої є їх висока 
адаптивність до несприятливих чинників та здатність 
максимально реалізувати свій потенціал продуктивності 
у поєднанні з високою якістю насіння (Shevnikov, 2009).

Сучасні сорти сої повинні відзначатися високими 
адаптивними властивостями. Також важливою складо-
вою сортового складу сої має бути якість урожаю, еколо-
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гічна стійкість до несприятливих чинників навколишнього 
середовища та економічна доцільність вирощування 
(Petrychenko, 2012; Kotov et al., 2018). 

При виборі сорту сої необхідно враховувати природ-
но-кліматичні умови, де він буде вирощуватися, хімічний 
склад насіння, висоту закладки нижніх бобів. Важлива 
наявність у бобі сої не менше 3-х насінин і 10–11 про-
дуктивних вузлів на стеблі. Рослина повинна бути ком-
пактною, із закінченим типом росту. Також достиглий 
і готовий до збирання сорт не повинен розтріскуватися 
і обсипатися (Gunko et al., 2021).

Проте, на сьогодні існує ряд об’єктивних обставин, 
які не дозволяють швидкими темпами підвищити продук-
тивність сої. Серед них – невідповідність сортової полі-
тики до наявного асортименту сортів сої різних груп стиг-
лості, які були б придатні до вирощування у конкретних 
ґрунтово-кліматичних умовах України (Nahornyi, 2010; 
Kaminskyi et al., 2005).

При виборі сорту сої, важливою його характеристи-
кою є інтенсивність росту на початкових етапах. Сорти, 
які характеризуються високою енергією початкового 
росту, швидко закривають поверхню грунту та зумовлю-
ють менше випаровування вологи з грунту. Також важ-
ливою характеристикою сортів сої має бути їх висока 
посухостійкість, зокрема це мають бути сорти, які реко-
мендовані до вирощування у Степу України. Це дозво-
лить ефективно зберігати та використовувати незначні 
запаси вологи за рахунок зменшення випаровування 
та повного покриття грунту листовим апаратом, що буде 
повільніше реагувати на дефіцит вологи (Guntyanskiy, 
2008; Didur et al., 2021).

В Україні достатньо великий сортимент сої різних груп 
стиглості: ультра скоростиглі, ранньостиглі, середньо 
ранньостиглі, середньостиглі та середньо пізньостиглі. 
В умовах інтенсивного землеробства з екстремальними 
погодними умовами важливо вирощувати у господар-
ствах кілька сортів різних груп стиглості (Mykhailov et al., 
2011; Hrushetskyi et. al., 2021). Проте визначальним чин-
ником при структурному розподілі між цим групами сор-
тів мають бути показники продуктивності, якості урожаю, 
технологічності і стійкості до несприятливих умов.

Мета статті – проаналізувати групи сортів сої за ско-
ростиглістю за показниками екологічності, технологіч-
ності вирощування, стійкістю до несприятливих умов 
вегетації, рівнем урожайності та вмістом білка і жиру 
у насінні, що дозволить рекомендувати оптимальний 
структурний розподіл між сортами різних груп стиглості 
в Україні. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження про-
водили опрацюванням Державного реєстру сортів рос-
лин, придатних для поширення в Україні на 2022 рік за 
даними Українського інституту експертизи сортів рослин. 
Досліди проводилися у Лісостеповій ґрунтово-кліма-
тичній зоні впродовж п’яти попередніх років до періоду 
включення сортів сої до Державного реєстру. Оцінювали 
рекомендовані до вирощування в Україні усі внесені до 
реєстру групи сортів сої за стиглістю. Сорти сої, відпо-
відно до державної кваліфікаційної експертизи, для 
визначення придатності до поширення в Україні оцінюють 

за урожайністю насіння, стійкістю до хвороб, несприят-
ливих погодних умов, зокрема посухи, вилягання рослин 
і осипання насіння. Проводили оцінку стійкості до ура-
ження найпоширенішими хворобами сої: пероноспороз 
(Peronospora manshurica Sydow), аскохітоз (Ascochytaso 
jaecola Abramov), бактеріоз (Pseudomonas savastonoipv. 
glycinea), септоріоз (Septoria glycines T. Hemmi), фуза-
ріоз (Fusarium Link.).

Відносна стійкість сортів сої до хвороб, посухи, 
вилягання рослин і осипання насіння визначається за 
дев’ятибальною шкалою (1–9 балів), за якою 9 балів від-
повідає найвищій стійкості, а 1 бал – найнижчій. Вико-
ристовується така градація: 9 балів – стійкість відмінна; 
7 балів – стійкість добра; 5 балів – стійкість задовільна; 
3 бали – стійкість погана; 1 бал – стійкість дуже погана.

Показники, за якими проводили екологічну оцінку 
сортів сої, встановлюються відповідно до Методики 
проведення експертизи сортів рослин групи зернових, 
круп’яних та зернобобових на придатність до поширення 
в Україні. Досліди проводилися на ділянках 10–25 м2 
у чотириразовій повторності. 

Висоту рослин сої визначають перед збиранням 
у двох несуміжних повтореннях. Висоту прикріплення 
нижніх бобів – вимірюванням відстані від поверхні ґрунту 
до місця прикріплення нижнього бобу у 25 рослин.

Визначення стійкості сортів сої до основних хвороб 
проводили за відсотком уражених рослин, стійкість до 
посухи визначали на основі візуальної оцінки рослин 
впродовж вегетації. Проводили порівняння досліджу-
ваних показників на основі математично-статистичного 
кореляційно аналізу.

Об’єкт досліджень – групи сортів сої за стиглістю, 
включені до Державного реєстру сортів рослин, придат-
них для поширення в Україні на 2022 рік.

Предмет досліджень – показники технологічності, 
агроекологічної стійкості, продуктивності та якості уро-
жаю груп сортів сої за стиглістю.

Результати. В Україні придатні до вирощування 
сорти сої, що належать до п’яти груп стиглості: уль-
траскоростиглі – з вегетаційним періодом до 85 діб; 
ранньостиглі – 86–105 діб; середньо ранньостиглі –  
106–125 діб; середньостиглі – 126–135 діб та середньо 
пізньостиглі – 136–145 діб. Загалом до Державного реє-
стру сортів рослин України на 2022 рік занесені 283 сорти 
сої. Серед груп стиглості сої найчисельнішою є середньо 
ранньостиглі сорти, що складають 56% від усіх сортів. 
Група ранньостиглих сортів у структурі займає 25%, 
середньостиглі – 11%, ультра скоростиглі – 6%, і сорти 
середньо пізньостиглої групи за кількістю є найменш 
чисельними – 2% або лише 4 сорти (табл. 1).

Основними показниками технологічності сортів сої 
є висота прикріплення нижніх бобів, висота рослин, 
стійкість рослин до вилягання та стійкість бобів сої до 
осипання насіння. Середня висота прикріплення нижніх 
бобів ультра скоростиглих, ранньостиглих та середньо 
ранньостиглих сортів сої була однаковою і складала 
13 см. У середньостиглих сортів сої середня висота 
прикріплення нижніх бобів була на 2 см більша і склала 
15 см. Найбільшу середню висоту прикріплення  
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Таблиця 1
Сортимент сортів сої за групами стиглості в Україні

№ Група стиглості сортів Тривалість вегетаційного періоду, 
діб

Кількість сортів у Державному реєстрі  
України, станом на 2021 рік

1 Ультраскоростиглі до 85 17
2 Ранньостиглі 86–105 72
3 Середньоранньостиглі 106–125 159
4 Середньостиглі 126–135 31
5 Середньопізньостиглі 136–145 4

нижніх бобів мала група середньо пізньостиглих сортів 
сої, що була на 4 см більша, ніж ультра скоростиглих, 
ранньостиглих і середньо ранньостиглих сортів сої 
та склала 17 см. Саме високе розміщення нижніх бобів 
від поверхні ґрунту сприяє більш повному збиранню уро-
жаю при мінімальних втратах, тому саме у сортів серед-
ньо пізньостиглої групи висота прикріплення нижніх бобів 
є найкращою для механізованого збирання (табл. 2).

Найнижчу середню висоту рослин мали ультра ско-
ростиглі сорти сої – 75 см. Ранньостиглі і середньо ран-
ньостиглі сорти сої були на 6 см вищі за ультраскоро-
стиглі та мали середню висоту 81 см. Середньостиглі 
сорти сої були на 10 см вищі, ніж ультра скоростиглі 
і мали середню висоту 85 см. Найвищими були сорти 
середньо пізньостиглої групи – 92 см, що були на 17 см 
вищими за ультра скоростиглі.

Найвищу середню стійкість до вилягання стебла мали 
сорти сої ультра скоростиглої та середньо пізньостиглої 
груп – по 8,5 балів. Якщо висока стійкість до вилягання 
рослин сої ультра скоростиглої групи забезпечується най-
нижчою висотою рослин, порівняно з сортами сої інших 
груп стиглості, то сорти середньо пізньостиглої групи були 
найвищими серед усіх груп. У цієї групи сортів висока стій-
кість рослин до вилягання стебла забезпечується високою 
міцністю стебла через його великий діаметр, порівняно 

Таблиця 2
Показники технологічності груп стиглості сортів сої в Україні

№ Група стиглості сортів
Тривалість  

вегетаційного 
періоду, діб

Висота  
прикріплення  

нижнього боба, см

Висота 
рослини, 

см

Стійкість  
до виля-

гання, бал

Стійкість  
до осипання 
насіння, бал

1 Ультраскоростиглі 85 13 75 8,5 8,6
2 Ранньостиглі 99 13 81 8,1 7,9
3 Середньоранньостиглі 115 13 81 8,2 8,1
4 Середньостиглі 129 15 85 8,2 8,3
5 Середньопізньостиглі 141 17 92 8,5 8,8

Таблиця 3
Показники агроекологічної стійкості, урожайності та якості насіння груп стиглості сортів сої в Україні

№ Група стиглості сортів Посухостікість, 
бал

Стійкість  
до хвороб, бал

Урожайність 
насіння, т/га

Вміст білка  
в насінні, %

Вміст жиру  
в насінні, %

1 Ультраскоростиглі 8,4 8,8 2,34 40,7 21,0
2 Ранньостиглі 8,0 8,5 2,59 40,1 21,2
3 Середньоранньостиглі 8,0 8,6 2,73 40,3 21,3
4 Середньостиглі 7,9 8,6 2,52 39,4 21,6
5 Середньопізньостиглі 8,3 9,0 2,53 38,7 21,2

з сортами інших груп стиглості. Стійкість до вилягання 
ранньостиглих, середньо ранньостиглих і середньостиглих 
сортів сої була однакова і становила 8,1–8,2 бали. Сорти 
цих груп стиглості за висотою займали проміжне місце між 
ультра скоростиглими та середньо пізньостиглими.

Найвищу середню стійкість до осипання насіння 
мали сорти середньо пізньостиглої групи – 8,8 балів 
та ультра скоростиглої групи – 8,6 балів. Ранньостиглі 
сорти сої мали найнижчу середню стійкість до осипання 
насіння – 7,9 балів, а сорти середньо ранньостиглої 
та середньостиглої груп мали середню стійкість до оси-
пання насіння – 8,1 та 8,3 бали.

Показниками агроекологічної стійкості сортів сої 
є їх стійкість до посухи і хвороб. Найбільш посухостійкими 
виявилися ультра скоростиглі сорти з середнім балом 
стійкості 8,4 та середньо пізньостиглі – з балом 8,3. Якщо 
у сортів ультра ранньостиглої групи посухостійкість забез-
печується коротким вегетаційним періодом та формуван-
ням урожаю до посухи, то у сортів середньо пізньостиглої 
групи – за рахунок формування урожаю у пізні строки, після 
посухи. В той же час середньостиглі сорти сої мали най-
нижчий бал посухостійкості – 7,9, а ранньостиглі та серед-
ньо ранньостиглі сорти – 8,0 балів. Таким чином, найбільш 
стійкими до посухи виявилися сорти сої груп ультра скоро-
стиглі і середньо пізньостиглі (табл. 3).
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Середня стійкість до хвороб у всіх груп сортів сої 
за скоростиглістю була високою. Найбільш стійкими до 
хвороб виявилися сорти середньо пізньостиглої групи –  
9,0 балів. Це найвищий бал з можливих. Ультраскоро-
стиглі сорти мали середній бал стійкості до хвороб 8,8, 
середньо ранньостиглі і середньостиглі – по 8,6 балів,  
а ранньостиглі – 8,5 балів.

Визначальним показником усіх груп сортів сої за 
стиглістю є їх середня урожайність. Найвища урожай-
ність встановлена у сортів середньо ранньостиглої 
групи – 2,73 т/га. Ранньостиглі сорти сої мали урожай-
ність на 5,1% меншу – 2,59 т/га. Середньопізньостиглі 
і середньостиглі сорти сої мали урожайність на 7,3–7,7% 
меншу, ніж урожайність середньо ранньостиглих сор-
тів і становила 2,53 і 2,52 т/га відповідно. Найнижчу 
середню урожайність мали сорти сої ультраскоростиглої 
групи – 2,34 т/га, що було на 14,3% менше, ніж урожай-
ність середньо ранньостиглої групи.

Найвищий середній вміст білка у насінні мали сорти 
ультра скоростиглої групи – 40,7%. У середньо ран-
ньостиглої групи вміст білка у насінні був на 0,4% мен-
ший – 40,3%, у ранньостиглої групи – на 0,6% менший – 
40,1%. Найнижчий середній вміст білка у насінні мали 
сорти середньо пізньостиглої і середньостиглої груп, 
відповідно 38,7 та 39,4%, що було на 2,0 та 1,3% менше, 
ніж у сортів ультра скоростиглої групи. 

Середній вміст жиру у насінні сортів сої усіх груп стиг-
лості був приблизно однаковим і становив 21,0–21,6%. 
Найвищий середній вміст жиру мали сорти середньо-
стиглої групи, а найменший – ультра скоростиглої.

Аналіз отриманих показників засвідчує, що серед-
ньо ранньостиглі сорти сої, які відзначаються найвищою 
середньою урожайністю насіння, є найбільш чисельними 
за кількістю. Середньо пізньостиглі сорти сої мали най-

більшу висоту прикріплення нижніх бобів, найбільшу 
висоту рослин, найвищі бали стійкості до вилягання рос-
лин, осипання насіння, до хвороб, але мали найменший 
вміст білка у насінні. Середньостиглі сорти сої мали най-
більший вміст жиру у насінні, але найменший бал посу-
хостійкості. Ранньостиглі сорти сої мали найнижчий бал 
стійкості до вилягання рослин, осипання насіння та до 
хвороб. Ультра скоростиглі сорти сої мали найвищий бал 
стійкості до вилягання рослин, посухи та найвищий вміст 
білка у насінні, проте мали найнижчу урожайність, най-
менший вміст жиру у насінні та найменшу висоту рослин.

Проведений математично-статистичний аналіз одер-
жаних показників встановив, що між середньою тривалі-
стю вегетаційного періоду сортів сої усіх груп стиглості 
та середньою висотою прикріплення нижніх бобів у них, 
встановлений сильний позитивний кореляційний зв’язок 
r = 0,866. Тобто, чим більший вегетаційний період груп 
сортів сої, тим вище прикріплюються нижні боби від 
поверхні ґрунту у них (табл. 4).

Між середньою тривалістю вегетаційного періоду груп 
сортів сої та їх середньою висотою рослин встановлений 
сильний позитивний кореляційний зв’язок r = 0,947. Тобто, 
чим більший вегетаційний період груп сортів сої, тим 
більша їх висота рослин. 

Між середньою тривалістю вегетаційного періоду груп 
сортів сої та їх середнім вмістом білка у насінні встановле-
ний сильний негативний кореляційний зв’язок r = – 0,923. 
Тобто, чим більший вегетаційний період груп сортів сої, 
тим менший вміст білка у їх насінні. 

Між середньою тривалістю вегетаційного періоду груп 
сортів сої та середнім вмістом жиру у їх насінні встанов-
лений середній позитивний кореляційний зв’язок r = 0,607. 
Тобто, чим більший вегетаційний період груп сортів сої, 
тим більший вміст жиру у їх насінні. 

Таблиця 4
Коефіцієнти кореляції між досліджуваними чинниками груп стиглості сортів сої в Україні

№ Чинник 1 Чинник 2 Коефіцієнт кореляції, r 
1 Тривалість вегетаційного періоду, діб Висота прикріплення нижніх бобів, см 0,866
2 Тривалість вегетаційного періоду, діб Висота рослин, см 0,947
3 Тривалість вегетаційного періоду, діб Вміст білка у насінні, % – 0,923
4 Тривалість вегетаційного періоду, діб Вміст жиру у насінні, % 0,607
5 Висота прикріплення нижніх бобів, см Висота рослин, см 0,920
6 Висота прикріплення нижніх бобів, см Стійкість рослин до осипання насіння, бал 0,674
7 Висота прикріплення нижніх бобів, см Стійкість рослин до хвороб, бал 0,699
8 Висота прикріплення нижніх бобів, см Вміст білка у насінні, % – 0,959
9 Висота рослин, см Вміст білка у насінні, % – 0,981

10 Стійкість рослин до вилягання, бал Стійкість рослин до осипання насіння, бал 0,953
11 Стійкість рослин до вилягання, бал Посухостійкість, бал 0,925
12 Стійкість рослин до вилягання, бал Стійкість рослин до хвороб, бал 0,935
13 Стійкість рослин до вилягання, бал Урожайність насіння, т/га – 0,656
14 Стійкість рослин до осипання насіння, бал Посухостійкість, бал 0,778
15 Стійкість рослин до осипання насіння, бал Стійкість рослин до хвороб, бал 0,960
16 Стійкість рослин до осипання насіння, бал Урожайність насіння, т/га – 0,602
17 Посухостійкість, бал Стійкість рослин до хвороб, бал 0,807
18 Посухостійкість, бал Урожайність насіння, т/га – 0,674
19 Посухостійкість, бал Вміст жиру у насінні, % – 0,821
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Між середньою висотою прикріплення нижніх бобів 
груп сортів сої та середньою висотою їх рослин встанов-
лений сильний позитивний кореляційний зв’язок r = 0,920. 
Тобто, чим більша висота рослин груп сортів сої, тим 
вище розміщені у них нижні боби. 

Між середньою висотою прикріплення нижніх бобів 
груп сортів сої та їх середньою стійкістю до осипання 
насіння встановлений сильний позитивний кореляційний 
зв’язок r = 0,674. Тобто, чим більша висота прикріплення 
нижніх бобів рослин груп сортів сої, тим більша їх стій-
кість до осипання насіння. 

Між середньою висотою прикріплення нижніх бобів груп 
сортів сої та їх середньою стійкістю до хвороб встановле-
ний сильний позитивний кореляційний зв’язок r = 0,699. 
Тобто, чим більша висота прикріплення нижніх бобів груп 
сортів сої, тим більша стійкість у них до хвороб. 

Між середньою висотою прикріплення нижніх бобів груп 
сортів сої та середнім вмістом білка у їх насінні встановле-
ний сильний негативний кореляційний зв’язок r = – 0,959. 
Тобто, чим більша висота прикріплення нижніх бобів груп 
сортів сої, тим менший вміст білка у насінні. 

Між середньою висотою рослин груп сортів сої 
та середнім вмістом білка у їх насінні встановлений силь-
ний негативний кореляційний зв’язок r = – 0,981. Тобто, 
чим більша висота рослин груп сортів сої, тим менший 
вміст білка у них. 

Між середнім балом стійкості рослин до вилягання 
груп сортів сої та їх середнім балом стійкості до осипання 
насіння встановлений сильний позитивний кореляційний 
зв’язок r = 0,953. Тобто, чим більший бал стійкості груп 
сортів сої до вилягання, тим більший у них бал стійкості 
до осипання насіння. 

Між середнім балом стійкості рослин до вилягання груп 
сортів сої та їх середнім балом посухостійкості встанов-
лений сильний позитивний кореляційний зв’язок r = 0,925. 
Тобто, чим більший бал стійкості груп сортів сої до виля-
гання, тим більший їх бал посухостійкості. 

Між середнім балом стійкості рослин до вилягання 
груп сортів сої та їх середнім балом стійкості до хвороб 
встановлений сильний позитивний кореляційний зв’язок 
r = 0,935. Тобто, чим більший бал стійкості груп сортів 
сої до вилягання, тим більший їх бал стійкості до хвороб. 

Між середнім балом стійкості рослин до вилягання 
груп сортів сої та їх середньою урожайністю насіння 
встановлений середній негативний кореляційний зв’язок 
r = – 0,656. Тобто, чим більший бал стійкості груп сортів 
сої до вилягання, тим менша їх урожайність насіння. 

Між середнім балом стійкості рослин до осипання 
насіння груп сортів сої та їх середнім балом посухостій-
кості встановлений сильний позитивний кореляційний 
зв’язок r = 0,778. Тобто, чим більший бал стійкості груп 
сортів сої до осипання насіння, тим більший їх бал посу-
хостійкості.

 Між середнім балом стійкості рослин до осипання 
насіння груп сортів сої та їх середнім балом стійкості до 
хвороб встановлений сильний позитивний кореляційний 
зв’язок r = 0,960. Тобто, чим більший бал стійкості груп 
сортів сої до осипання насіння, тим більший їх бал стій-
кості до хвороб.

Між середнім балом стійкості рослин до осипання 
насіння груп сортів сої та їх середньою урожайністю 
насіння встановлений середній негативний кореляцій-
ний зв’язок r = – 0,602. Тобто, чим більший бал стійкості 
груп сортів сої до осипання насіння, тим менша їх уро-
жайність.

Між середнім балом посухостійкості рослин груп 
сортів сої та середнім балом їх стійкості до хвороб вста-
новлений сильний позитивний кореляційний зв’язок r = 
0,807. Тобто, чим більший бал посухостійкості груп сор-
тів сої, тим більша їх стійкість до хвороб.

Між середнім балом посухостійкості рослин груп сор-
тів сої та їх середньою урожайністю насіння встановле-
ний сильний негативний кореляційний зв’язок r = – 0,674. 
Тобто, чим більший бал посухостійкості груп сортів сої, 
тим нижча їх урожайність насіння.

Між середнім балом посухостійкості рослин груп сор-
тів сої та середнім вмістом жиру у їх насінні встановле-
ний сильний негативний кореляційний зв’язок r = – 0,821. 
Тобто, чим більший бал посухостійкості груп сортів сої, 
тим нижчий вміст жиру у їх насінні.

Обговорення. Як зазначає Д.С. Діма (Dima, 2018), 
протягом останніх років безперервне зростання посів-
них площ під сою в Європі, здебільшого в Центральній 
та Східній, ставить перед фермерами складні завдання 
щодо вибору оптимальних сортів та застосування адек-
ватної технології вирощування, які б гарантували мак-
симальне зростання урожайності та якості насіння сої. 
Водночас ця ситуація створює новий імпульс для селек-
ціонерів з метою створення нових сортів сої з комплек-
сом цінних ознак та характеристик. Показники врожайно-
сті, якості, екологічності та технологічності різних сортів 
сої дозволяють фахівцям з агрономії рекомендувати 
фермерам оптимальні сорти для конкретної зони виро-
щування сої. 

Саме зазначені показники ми досліджували у контек-
сті різних груп стиглості сої в умовах постійного зростання 
її посівних площ в Україні, як країні Східної Європи, де 
останніми роками цей процес набув інтенсивного росту.

Jiang B.J., Zhang S.W., Han T.F. (2019) зазначають, 
що ранньостиглі сорти сої забезпечують найвищий і ста-
більний урожай насіння, порівняно з середньостиглими. 
В той ж час завдяки короткому вегетаційному періоду 
ультраранні сорти не встигають забезпечити достатньо 
високі врожаї насіння, але характеризуються стабільною 
врожайністю за роками, що дозволяє їх висівати в дещо 
пізніші строки, як страхову культуру та використовувати 
в якості попередника для озимих зернових. А середньо-
стиглі сорти сої часто страждають від посухи в другій 
половині літа, тому їх високі врожаї можна сформувати 
лише при достатньому зволоженні в цей період.

Наші дослідження підтверджують думку (Jaing et al., 
2019) про найвищу урожайність ранньостиглих сортів 
сої в Україні. Зокрема, група середньо ранньостиглих 
та ранньостиглих сортів відзначалась найвищою уро-
жайністю – відповідно 2,73 та 2,59 т/га. В той же час 
ультра скоростиглі сорти сої характеризувалися най-
нижчою урожайністю насіння в Україні – 2,34 т/га через 
дуже короткий їх вегетаційний період. Середньостиглі 
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сорти сої були більш продуктивні за ультра скоростиглі, 
але менш продуктивні за ранньостиглі та середноран-
ньостиглі з середньою урожайністю 2,52–2,53 т/га. 

У північно-західній Європі прохолодні та вологі кліма-
тичні умови створюють проблеми для сої з точки зору її 
достигання та отримання достатньої врожайності, а також 
через прояв хвороб рослин. Щоб збільшити шанси на 
успішне впровадження сої в Бельгії та визначити основні 
проблеми у її вирощуванні, як зазначають науковці 
(Pannecoucque et al., 2018), необхідно вирощувати ран-
ньостиглі сорти сої. Ці сорти змогли досягти фази стиг-
лості до початку жовтня. При цьому врожайність насіння 
та вміст білка становили від 2,00 до 2,92 т/га і 35,5–43,3% 
відповідно. Високорослі сорти дозрівають пізніше, але 
мають більш високий вміст білка в порівнянні з більш 
низькорослими сортами. Толерантність до вилягання 
корелювала з урожаєм насіння та вмістом білка сої, але 
не залежала від висоти рослин. Сприйнятливість до хво-
роб сої відображала значні відмінності між сортами. 

Проблема прохолодної та вологою погоди для Укра-
їни не актуальна. Вона може спостерігатися один раз на 
5 років. Виходячи з цього, в Україні достигають сорти сої 
включно із середньо пізньостиглою групою з тривалістю 
вегетаційного періоду до 141 доби. Проблема розвитку 
хвороб сої для України також не настільки важлива, як 
для Бельгії, оскільки нашими дослідженнями виявлено 
дуже високий бал стійкості до них – 8,5–9 балів при 9-ти 
максимальних балах. При цьому урожайність насіння сої 
та вміст білка у ньому в Україні в середньому є наближе-
ними до цих показників у Бельгії. Також підтверджено тезу 
(Pannecoucque et al., 2018), що при збільшенні висоти 
рослин сої зростає тривалість вегетаційного періоду (кое-
фіцієнт кореляції 0,947), але спростовано тезу зростання 
вмісту білка у насінні сої при збільшенні висоти її рослин 
(коефіцієнт кореляції – 0,981). Також підтверджено в умо-
вах України зворотну кореляційну залежність між стійкі-
стю рослин до вилягання та урожайністю насіння сої (кое-
фіцієнт кореляції – 0,656), а залежностей між виляганням 
рослин сої і вмістом білка у їх насінні, а також висотою 
рослин, не виявлено. 

Урожайність сої є складною кількісною ознакою, на 
яку сильно впливають умови навколишнього середо-
вища. Дослідження 173 генотипів сої в трьох різних 
екологічних зонах Китаю показали, що сорти сої з біль-
шою висотою рослин, кількістю вузлів основного стебла, 
гілок, бобів, зерен і масою 1000 зерен або більш три-
валими періодами росту можуть мати вищу врожайність  
(Li et al., 2020).

Ці твердження для умов України співпадають лише для 
сортів від ультра скоростиглих до середньо ранньостиглих, 
які і становлять у структурі груп стиглості значну більшість.

У Туреччині досліджували висоту рослин сої та при-
кріплення нижніх бобів, кількість бобів на рослині, уро-
жай насіння, масу 1000 насінин, характеристики вмісту 
олії та білка. Урожайність насіння коливалася від 3,66 до 
4,43 т/га у середньому за два роки (Onat, 2018).

Порівняно з Українськими рівнями урожайності сої, 
можна констатувати, що кліматичні умови у Туреччині 
є більш сприятливими для вирощування сої, що дозво-
ляють отримати рівень урожайності на 25,4-38,4% вищу.

Урожайність різних сортів сої в Казахстані колива-
ється в межах від 2,09 до 4,39 т/га залежно від групи 
стиглості (Didorenko et al., 2021), що приблизно відпові-
дає умовам України.

Попит на сою в Індонезії, за даними Aminah, Palad 
M.S. and Sahur A. (2020) дуже високий, проте внутріш-
нього виробництва недостатньо для потреб населення 
в сої, тому його необхідно задовольняти за рахунок 
імпорту. Повільні темпи покращення виробництва сої 
в Індонезії викликані низькою урожайністю, яка сягає 
лише 1,30 т/га. Тоді як потенційний приріст урожайності 
сої може досягти 2,20 т/га. Основним обмежуючим фак-
тором підвищення урожайності насіння сої в Індонезії 
є чутливість рослин сої до значної посухи, що викликає 
стресові умови. Отримані результати показують, що спо-
стерігається зниження врожайності насіння сої до 50% 
разом зі зниженням доступності ґрунтової вологи. 

В умовах України рівень урожайності сої є у 2,1 
рази вищий, ніж у Індонезії через відсутність потужної 
ґрунтової посухи. Підвищує високу стійкість до цього 
несприятливого агроекологічного чинника високий бал 
посухостійкості сортів сої, що внесені до Державного 
реєстру в Україні – 7,9-8,4 бали із 9-ти максимально 
можливих балів.

Висновки. Отже, найвищою урожайністю насіння 
в Лісостепу України відзначаються середньоранньостиглі 
сорти сої – 2,73 т/га. Серед сортів цієї групи стиглості 
найбільш урожайними є Подяка, Езра, Стайн 07Ж22, 
Саска, Сяйво, Сіпрес, Мальвіна, СВХ15Т1С1, ЕС Ком-
позитор, Турізас, Еліна. Саме сорти цієї групи мають 
бути основними у структурі сої в умовах Лісостепової 
ґрунтово-кліматичної зони України. Найвищий вміст 
білка у насінні встановлений в ультра скоростиглих сор-
тів – 40,7% (сорти Беркана, Райдуга, Голубка та Мело-
дія), жиру – в середньостиглих сортів – 21,6% (сорти 
Валентія, Васильківська, Тена, Аполон). Найвищою стій-
кістю до вилягання рослин, осипання насіння, до посухи 
та хвороб відзначаються ультра скоростиглі та середньо 
пізньостиглі сорти сої. Тому доповнюючими до середньо 
ранньостиглих сортів сої мають бути ультра скоростиглі 
та середньо пізньостиглі сорти. Частка ранньостиглих 
та середньостиглих має бути найменша.
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Technological and agroecological indicators of groups of soybean varieties by maturity
Prerequisites for further increase in soybean seed yield in Ukraine under intensive agriculture and extreme weather 

conditions are the cultivation of several varieties of different maturity groups on farms. The determining factor in the structural 
distribution between groups of soybean varieties by maturity should be indicators of productivity, yield quality, manufacturability 
and resistance to adverse environmental conditions.

The aim is to analyze groups of soybean varieties by precocity in terms of environmental friendliness, cultivation, 
resistance to adverse growing conditions, yield and protein and fat content in seeds, which will recommend the optimal 
structural distribution between varieties of different maturity groups in Ukraine. The research was conducted by developing 
the State Register of Plant Varieties Suitable for Distribution in Ukraine in 2022. All registered groups of soybean varieties 
recommended for cultivation in Ukraine were evaluated in terms of seed yield, resistance to diseases, adverse weather 
conditions, including drought, plant lodging and seed shedding.

Among the groups of soybean ripeness, the most numerous are medium-early varieties, which make up 56% of all 
varieties. The group of early-ripening varieties in the structure occupies 25%, medium-ripening – 11%, ultra-early-ripening – 
6%, and varieties of medium-late ripening group are the least numerous – 2% or only 4 varieties. Medium-early soybean 
varieties have the highest seed yield in Ukraine – 2.73 t / ha. It is the varieties of this group that should be the main ones in 
the structure of soybeans in Ukraine. The highest protein content in seeds is found in ultra-early varieties – 40.7%, fat – in 
medium-ripe varieties – 21.6%. Ultra-early and medium-late soybean varieties have the highest resistance to plant lodging, 
seed shedding, drought and disease. Therefore, ultra-early and medium-late varieties should be complementary to medium-
early soybean varieties. The share of early and middle-ripe should be the smallest.

Key words: soybean, groups of varieties, ripeness, productivity, quality, technological indicators, ecological characteristics.


