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ПЕРЕДМОВА 
 
 

Нині, за складних економічних та екологічних умов зростає роль 

сільськогосподарських культур зі значним біологічним та економічним 

потенціалом. Важливу роль у зменшенні дефіциту кормового і харчового 

білка, підвищенні родючості та поліпшенні структури ґрунту відіграють 

зернобобові культури, серед яких перспективним, з агрономічної точки зору, 

є соя. Завдяки здатності утворювати симбіотичні системи з бульбочковими 

бактеріями рослини сої акумулюють у біомасі до 400 кг/га азоту, 70% якого 

припадає на симбіотичний. Але азотфіксувальна активність і продуктивність 

сої залежить від сортових особливостей рослин та адаптивності до умов 

довкілля. Одним із важливих засобів підвищення продуктивності 

сільськогосподарських культур є сорт. Саме за рахунок створення нових 

сортів вдається на 30-70% підвищити урожайність, якість зерна, стійкість 

рослин проти хвороб, що покращить стан довкілля. 

Соя є рентабельною культурою, тому займає значну частку у структурі 

посівних площ більшості сільськогосподарських підприємств України. 

Причиною збільшення посівних площ сої в Україні є велика експортна потреба 

та висока ціна на світовому ринку через великий попит імпортерів на сою в 

світі.  

Соя належить до стратегічних культур. Вона є основою в забезпеченні 

білком і олією продуктів харчування. Вітчизняні дослідники відзначають, що 

Україна має великі можливості та значний потенціал для подальшого 

збільшення власного виробництва сої.  

Автори монографії розкривають пихання технологічності та 

агроекологічної стійкість сортів сої що різняться за групами стиглості із 

наведеним детальним описом. Це, за задумом авторів дослідження, дає змогу 

наблизитись до розуміння складної, багатоаспектної та  цілісної оцінки 

сортової технології прийомів вирощування сої. 
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Розділ 1. СКОРОСТИГЛІ СОРТИ СОЇ 
 

1.1. ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ ТА АГРОЕКОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ 
СКОРОСТИГЛИХ СОРТІВ СОЇ 

Соя є рентабельною культурою, тому займає значну частку у структурі 

посівних площ більшості сільськогосподарських підприємств України. 

Причиною збільшення посівних площ сої в Україні є велика експортна потреба 

та висока ціна на світовому ринку через великий попит імпортерів на сою в 

світі. 

У 2016 р. Україна була рекордсменом зі зростання валового збору зерна 

сої та першою у світі за приростом експорту сої, випередивши світових 

виробників цієї культури – США і Бразилію. Виходячи з цього, у недалекому 

майбутньому Україна може експортувати великі обсяги сої за кордон і за 

рахунок цього істотно підвищити рентабельність вирощування цієї культури. 

Враховуючи зростання посівних площ сої в Україні останніми роками та 

доведення її посівів до 2 млн. га, виникає необхідність у пошуку 

перспективних сортів, які б відзначалися вищою продуктивністю, стійкістю до 

посухи, хвороб, шкідників, вилягання, осипання насіння із коротким 

вегетаційним періодом, високою якістю насіння та підвищеною 

азотфіксуючою здатністю. Саме правильно підібраний сорт сої може 

забезпечити непоганий прибуток. 

Соя належить до тепло- і вологолюбивих культур. Тому в умовах нестачі 

хоча б одного із перерахованих чинників, необхідно обирати посухо- або 

холодостійкі сорти цієї культури. Також важливою характеристикою сорту сої 

є період її достигання. 

При виборі потенційного сорту сої варто звернути увагу також на вміст 

білка у насінні, висоту рослин та висоту кріплення нижніх бобів, товщину 

стебла, характер росту рослин, схильність до розтріскування і осипання 

насіння та інші. 
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Вміст білка у насінні сої буде важливим показником при експорті насіння 

сої, зокрема на азійський ринок або при її переробці. Також соя 

використовується як олійна культура, тому вміст жиру у її насінні також 

відіграє важливу роль. Вміст білка або жиру у насінні сої може істотно 

позначатися на її реалізаційній ціні.     
Від висоти рослин сої прямопропорційно залежить її продуктивність. 

Також високі рослини сої мають глибоку кореневу систему, яка здатна 

ефективно використовувати вологу з нижніх шарів ґрунту, що є особливо 

актуальним в умовах посушливого клімату.  

Висота кріплення нижніх бобів напряму пов’язана із висотою рослин та 

важлива для якісного збирання урожаю. При низькому розміщенні бобів від 

поверхні ґрунту можлива їх втрата при комбайновому збиранні. Тому для 

комбайнового збирання сортів сої, висота прикріплення нижніх бобів має 

становити не менше 12 см від поверхні ґрунту. Також сприяє збільшенню 

висоти прикріплення нижніх бобів зменшення ширини міжрядь при сівбі сої.  

Товщина стебла рослин сої є важливим показником, що визначає 

стійкість сорту до вилягання. Сприяє виляганню рослин сої дуже густий посів, 

оскільки соя є світлолюбивою культурою, а в умовах загущеного посіву вона 

буде відчувати нестачу світла, що призведе до зниження гілкування, але 

сприятиме зростанню висоти рослин, тоншання стебла та вилягання. 

Схильність сортів сої до розтріскування і висипання насіння з бобів  
також може зумовити втрату частини урожаю. Тому цей показник також 

враховують. 

Такі параметри сортів сої як висота рослин, висота кріплення нижніх 

бобів, товщина стебла, схильність до розтріскування бобів та осипання насіння 

становлять групу технологічних показників, що впливають на умови збирання 

урожаю комбайновим способом. Стійкість сортів сої до посухи, шкідників, 

хвороб складають агроекологічні характеристики, що визначають стабільність 

продуктивності посівів за несприятливих умов довкілля.  
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За раннього посіву сої  бажано обирати сорти з опушеним листям, що є 

більш стійкими до зниження температури. Різні сорти сої характеризуються 

неоднаковою інтенсивністю росту рослин у різні періоди впродовж 

вегетаційного періоду. Одні сорти мають дуже повільний початковий ріст та є 

неконкурентними з бур’янами, а інші мають швидкий початковий ріст. Є сорти 

з тривалим періодом цвітіння, а інші цвітуть лише близько одного тижня, хоч 

вегетаційний період у них однаковий. 

Маса тисячі насінин повністю залежить від ознак сорту і напряму впливає 

на рівень урожайності. При більшій масі насіння сої, його можна загортати 

глибше, що сприятиме кращим сходам за посушливої погоди під час сівби.  

Терміни дозрівання сої мають значення при використанні її в якості 

попередника для пшениці озимої або для вчасного внесення добрив та якісного 

обробітку ґрунту під наступну культуру у сівозміні. За таких вимог необхідно 

обирати скоростиглі сорти. 

За Міжнародною класифікацією ФАО, усі сорти сої, залежно від 

тривалості вегетаційного періоду, поділяються на 13 груп стиглості. В Україні 

придатні для вирощування лише перші п’ять груп: ультраскоростиглі сорти з 

періодом вегетації до 85 діб; ранньостиглі сорти – 86-105 діб; 

середньоранньостиглі сорти – 106-125 діб; середньостиглі сорти – 126-135 діб; 

середньопізньостиглі сорти з періодом вегетації 136-145 діб. 

Існує рекомендований розподіл груп стиглості сортів сої за географічним 

зонуванням території України. Зокрема для півдня України рекомендовані 

ранньостиглі сорти, для центральних областей – скоростиглі та 

середньостиглі, для півночі та заходу України рекомендуються скоростиглі, 

ранньостиглі та середньоранні сорти. 

Також при виборі сортів сої користуються наступною залежністю: 

ранньостиглі сорти використовують у якості попередників для пшениці 

озимої; середньостиглі – для збирання сої з оптимальною вологістю насіння 

без додаткової досушки; пізньостиглі – при наявності у господарствах великих 

площ під соєю та неможливістю у короткі строки її зібрати, що запобігає 
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осипанню насіння при перестиганні рослин. Ранньостиглі сорти сої 

дозволяють зменшити ризики через несприятливі умови вегетації, а сорти з 

тривалішим періодом вегетації є більш урожайними. 

Сучасний потенціал урожайності більшості сортів сої, що внесені до 

Державного реєстру сортів рослин України – понад 3,5 т/га, але фактична 

урожайність в середньому в Україні складає близько 2 т/га. Подальше 

збільшення валових зборів сої в Україні має забезпечуватись зростанням її 

урожайності за раціонального використання сортів. Асортимент сортів сої, що 

занесені до Державного реєстру сортів рослин України з їх адаптацією до 

різних ґрунтово-кліматичних умов може забезпечити одержання 

агровиробниками не тільки високих, але й сталих урожаїв сої. 

В той же час велике різноманіття сортів сої у Державному реєстрі не 

дозволяє обрати оптимальний варіант щодо забезпечення стабільно високої 

продуктивності, стійкості до несприятливих чинників довкілля, адже в окремі 

несприятливі роки сорти сої можуть вилягати, що збільшує їх вегетаційний 

період, особливо при пізніх строках сівби або за зниження температури в 

період вегетації.  

Оскільки в умовах Правобережного Лісостепу України актуальною 

залишається проблема нестачі оптимальних попередників під пшеницю озиму, 

то саме вирощування скоростиглих сортів сої може вирішити дану проблему. 

Проте у світовому генофонді сої, у тому числі у Державному реєстрі сортів 

рослин України, кількість скоростиглих сортів найменша, порівняно із 

сортами інших груп стиглості. Також більшість сортів цієї групи стиглості 

мають спільне походження, тому для них є характерні спільні недоліки, 

зокрема невисока продуктивність, схильність до розтріскування та інші. 

Дослідження щодо оцінки технологічності, продуктивності, якості 

насіння та агроекологічної стійкості скоростиглих сортів сої проводилися 

опрацюванням Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення 

в Україні на 2021 рік, Офіційних описів сортів рослин та показників 
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господарської придатності, представлених у Бюлетенях «Охорона прав на 

сорти рослин», розміщених у Інформаційно-довідковій системі «Сорт».  

Сорти сої за державної кваліфікаційної експертизи із визначення 

показників придатності до поширення в Україні серед іншого оцінюють за 

урожайністю зерна, стійкістю (толерантністю) проти ураження хворобами, до 

несприятливих метеорологічних умов (посухи) та за іншими показниками, 

зокрема стійкістю до вилягання рослин та осипання насіння. 

Агроекологічну стійкість сортів сої визначали за величиною показників 

їх посухостійкості, а також стійкості до ураження найпоширенішими 

хворобами: пероноспорозом (Peronospora manshurica Sydow), аскохітозом 

(Ascochytaso jaecola Abramov), бактеріозом (Pseudomonas savastonoipv. 

glycinea), септоріозом (Septoria glycines T. Hemmi) та фузаріозом (Fusarium 

Link.). 

Тривалість вегетаційного періоду сортів сої встановлюють за достигання 

2/3 бобів на рослинах, коли зернини стали твердими, набули притаманного 

сорту забарвлення та форми, за струшування нижньої частини рослин чутно 

характерний шурхіт зерен.   

Відносна стійкість сортів рослин сої до таких несприятливих чинників як 

стійкість до хвороб, посухостійкість, стійкість до вилягання рослин та 

осипання насіння встановлюється за  дев’ятибальною шкалою (1-9 балів). 

Відповідно до шкали: 9 балів становить найвищу стійкість, а 1 бал – найнижчу. 

Застосовується така градація стійкості сортів сої за балами: 9 балів – стійкість 

відмінна; 7 балів – стійкість добра; 5 балів – стійкість задовільна; 3 бали – 

стійкість погана; 1 бал – стійкість дуже погана. 

Зазначені показники сої були встановлені на основі Методики проведення 

експертизи сортів рослин групи зернових, круп’яних та зернобобових на 

придатність до поширення в Україні. Усі досліди проводяться на ділянках 

розміром 10-25 м2 за чотириразової повторності.  

Висоту рослин сої визначають перед збиранням у двох несуміжних 

повтореннях мірною рейкою в 5-ти рівновіддалених місцях ділянки. Полеглі 
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рослини піднімають. Висоту прикріплення нижніх бобів у сої визначають, 

вимірюючи відстань від кореневої шийки до місця прикріплення нижнього  

бобу у 25 рослин. 

Визначення основних хвороб сої проводили за відсотком уражених 

рослин, відповідно до вимог методики і визначали уражені рослини наступним 

чином: пероноспороз – з нижнього боку листка рослин сої утворюється 

сірувато-фіолетовий наліт, а з верхнього – світло-жовтуваті, пізніше бурі 

кутасті плями; листкова пластинка стає хвилясто-опуклою; аскохітоз – на 

листках і бобах утворюються коричневі розпливчасті плями, в середині 

вохряні, іноді концентричні, на плямах – пікніки, на поверхні насіння – 

коричневі плями; бактеріоз – за дрібними кутастими світло-коричневими 

плямами на листках з маслянистою серединою, яка згодом чорніє; септоріоз – 

на листках утворюються дрібні кутасті іржасті, пізніше чорні плями. Листки 

жовкнуть і опадають. На плямах – дрібні чорні крапки (пікніди), заглиблені у 

тканину листка; фузаріоз сходів – за глибокими бурими виразками, вкритими 

яскраво-рожевими подушечками на сім’ядолях, що призводить до загнивання 

рослин. 

Оцінку стійкості сортів сої до посухи проводять відповідно до загальних 

вказівок із проведенням візуальної оцінки рослин впродовж вегетаційного 

періоду. Урожайність насіння сої визначають комбайновим їх збиранням 

прямим способом. Вміст у насінні сої білка та жиру визначали лабораторними 

методами. Проводили порівняння між собою досліджуваних параметрів із 

використанням математично-статистичного кореляційно-регресійного 

аналізу. 

За тривалістю вегетаційного періоду скоростиглі та ультраскоростиглі 

сорти сої розвиваються впродовж 83-85 діб. До Державного реєстру сортів 

рослин України станом на 2021 рік внесено 17 скоростиглих та 

ультраскоростиглих сортів сої. Більшість цих сортів мають період вегетації 85 

діб і лише сорти Діона – 83 доби та Арніка – 84 доби.  
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Висота рослин є одним із визначальних показників технологічності 

сортів сої. Адже більш високорослі сорти краще піддаються механізованому 

збиранню з мінімальними втратами. Висота рослин скоростиглих сортів сої 

варіює у широких межах – 58-110 см. Найвищими є рослини сорту Аррата – 

110 см, Рогізнянка та Різдвяна – по 81 см, ОАЦ Аватар та Діона – по 80 см. 

Найнижчими визначені сорти Авантюрин – 58 см, Кобза – 66 см, ОАЦ 

Лейквью та Гєба – по 68 см, Райдуга та Красуня – по 69 см (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Технологічність скоростиглих сортів сої 

Сорт Трива- 
лість ве-
гетацій-
ного пе- 
ріоду, діб 

Висота 
рослин, см 

Висота 
прикріп- 
лення 

нижнього 
боба, см 

Стій- 
кість до 
виляга- 
ння,  
балів 

Стій- 
кість 
до 

осипа- 
ння,  
балів 

Легенда 85 дані відсутні 10 8,0 8,0 
Авантюрин 85 58 11 9,0 8,6 
Кобза 85 66 14 8,7 8,8 
ОАЦ Аватар 85 80 14 8,9 8,9 
Діона 83 80 13 8,0 8,0 
Аррата 85 110 11 8,0 7,0 
ОАЦ Лейквью 85 68 дані відсутні 9,0 9,0 
ОАЦ Брук 85 77 16 8,5 8,9 
Гєба 85 68 13 9,0 9,0 
Беркана 85 77 дані відсутні 9,0 9,0 
Рогізнянка 85 81 15 8,9 8,8 
Арніка 84 78 11 7,0 8,8 
Голубка 85 72 11 8,9 8,9 
Мелодія 85 73 12 8,4 8,7 
Райдуга 85 69 13 8,1 8,8 
Красуня 85 69 13 8,8 8,8 
Різдвяна 85 81 13 8,7 9,0 

 
Поряд із висотою рослин, одним із важливих показників технологічності 

сортів сої є висота прикріплення нижніх бобів, адже за низького прикріплення 
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бобів від поверхні ґрунту можливе їх залишення на нескошеній частині стебла, 

що значно збільшує втрати урожаю. Висота прикріплення нижніх бобів у 

скоростиглих сортів сої становить 10-16 см від поверхні ґрунту. Найнижче 

розміщувались нижні боби у сортів Легенда – 10 см, Авантюрин, Аррата, 

Арніка та Голубка – по 11 см. Найвище прикріплені нижні боби у сортів сої 

ОАЦ Брук – 16 см, Рогізнянка – 15 см, Кобза та ОАЦ Аватар – по 14 см. 

Найвищу стійкість до вилягання, що визначає повноту скошування та 

підбирання стеблової маси сої, мали рослини сортів Авантюрин, ОАЦ 

Лейквью, Гєба та Беркана – по 9,0 бала, ОАЦ Аватар, Рогізнянка, Голубка – по 

8,9 бала. Найменш стійкими до вилягання були рослини сортів сої Арніка – 7,0 

бала, а також Легенда, Діона, Аррата – по 8,0 бала, хоча це досить високий 

показник стійкості. 

Усі скоростиглі сорти сої відзначаються високою стійкістю до осипання 

насіння – 7,0-9,0 бали. Найстійкішими до осипання, з балом 9,0 були сорти 

ОАЦ Лейквью, Гєба, Беркана та Різдвяна. Також високою стійкістю до 

осипання, з балом 8,9, відзначалися сорти ОАЦ Аватар, ОАЦ Брук та Голубка. 

Найменш стійкими до осипання є сорти Аррата – 7,0 бала, Легенда та Діона – 

по 8,0 бала. 

Екологічна стійкість сортів сої до несприятливих умов вегетації 

визначається показниками їх стійкості до посухи та хвороб. Найбільш 

посухостійкими є сорти ОАЦ Лейквью, Гєба, Беркана – по 9,0 бала, а найменш 

посухостійкими: Легенда – 6,0 бала, Діона – 8,0 бала, Різдвяна, Кобза та ОАЦ 

Аватар – по 8,2 бала (табл. 1.2). 

Найстійкішими до хвороб є сорти сої Авантюрин, Кобза, Діона, Аррата, 

Рогізнянка, Арніка – по 9,0 бала. Найбільш уразливими до хвороб є сорти сої 

Легенда – 8,0 бала, Гєба – 8,5 бала. 

Урожайність насіння скоростиглих сортів сої становить 2,00-3,25 т/га. 

Найвищою урожайністю відзначались сорти Діона – 3,25 т/га, Аррата – 3,0 

т/га. Найменш продуктивними є сорти Рогізнянка – 2,00 т/га, ОАЦ Брук – 2,03 

т/га, Кобза – 2,14 т/га. 

12



13 
 

Найвищий вміст білка у насінні мали сорти сої: Беркана – 43,4%, Райдуга 

– 42,3%, Голубка та Мелодія – по 42,1%. Найменший вміст білка був у сортів 

Аррата – 38,0%, Легенда, Діона – по 38,5%, Кобза – 39,1%. 

Вміст жиру у насінні сортів сої Гєба – 22,0%,  ОАЦ Лейквью – 21,7% та 

Голубка – 21,6% був найбільшим, а у сортів Красуня – 19,3%, Арніка – 20,5% 

та Мелодія – 20,6% – найменшим.  

Таблиця 1.2 

Екологічна стійкість, продуктивність та якість насіння  
скоростиглих сортів сої 

Сорт Посухо-
стійкість, 

бал 

Стійкість 
до хво-
роб, бал 

Урожай-
ність 

насіння, 
т/га 

Вміст 
білка у 
насінні, 

% 

Вміст 
жиру у 
насінні, 

% 
Легенда 6,0 8,0 2,30 38,5 21,1 
Авантюрин 8,6 9,0 2,26 40,0 21,1 
Кобза 8,2 9,0 2,14 39,1 20,7 
ОАЦ Аватар 8,2 8,9 2,18 40,4 21,2 
Діона 8,0 9,0 3,25 38,5 21,0 
Аррата дані відсутні 9,0 3,00 38,0 21,2 
ОАЦ Лейквью 9,0 8,8 2,56 41,7 21,7 
ОАЦ Брук 8,5 8,8 2,03 41,7 21,3 
Гєба 9,0 8,5 2,25 40,2 22,0 
Беркана 9,0 8,8 2,45 43,4 20,7 
Рогізнянка 8,6 9,0 2,00 41,3 21,2 
Арніка 8,7 9,0 2,20 41,0 20,5 
Голубка 8,5 8,8 2,33 42,1 21,6 
Мелодія 8,4 8,8 2,19 42,1 20,6 
Райдуга 8,5 8,7 2,18 42,3 21,2 
Красуня 8,3 8,8 2,18 41,3 19,3 
Різдвяна 8,2 8,8 2,23 40,4 21,3 

  
Математично-статистичним аналізом виявлено середній негативний 

кореляційний зв'язок між висотою рослин скоростиглих сортів сої та їх балом 

стійкості до вилягання (r = – 0,387), між висотою прикріплення нижніх бобів 

та балом стійкості рослин до вилягання виявлено середній позитивний 
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кореляційний зв'язок (r = 0,385). Між висотою рослин сортів сої та їх стійкістю 

до осипання насіння виявлено сильний негативний кореляційний зв'язок (r = – 

0,741). Тобто, вищим балом стійкості до осипання насіння володіють 

скоростиглі сорти сої, що мають меншу висоту. 

Рівняння регресії (у = – 0,0331х + 11,152) та коефіцієнт детермінації (R2 = 

0,549) залежності балу стійкості скоростиглих сортів сої до осипання насіння 

(у) до висоти рослин (х) вказує, що при зменшенні висоти рослин сортів сої на 

20 см бал їх стійкості до осипання насіння зростає на 0,55 (рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1.1. Кореляційно регресійна залежність, рівняння регресії та 

коефіцієнт детермінації (R2) між висотою рослин (х) та балом стійкості до 
осипання (у) скоростиглих сортів сої 
 

Між балом посухостійкості та стійкості до хвороб скоростиглих сортів сої 

встановлено середній позитивний кореляційний зв'язок (r = 0,656). Рівняння 

регресії (у = 0,2364х + 6,8183) та коефіцієнт детермінації (R2 = 0,4297) 

залежності балу стійкості до хвороб скоростиглих сортів сої (у) до балу 

посухостійкості (х) вказує, що при збільшені балу посухостійкості на один їх 

стійкості до хвороб зростає на 0,43 (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2. Кореляційно регресійна залежність, рівняння регресії та 

коефіцієнт детермінації (R2) між балом посухостійкості (х) та балом 
стійкості до хвороб (у) скоростиглих сортів сої 

 

Між балом посухостійкості скоростиглих сортів сої і вмістом у їх насінні 

білка встановлений середній позитивний кореляційний зв'язок (r = 0,620). 

Рівняння регресії (у = 1,2402х + 30,512) та коефіцієнт детермінації (R2 = 0,3838) 

залежності вмісту білка у насінні скоростиглих сортів сої (у) до балу їх 

посухостійкості (х) вказує, що при збільшені балу посухостійкості на один, 

вміст білка у насінні також зростає на 1% (рисунок 1.3). 

Між урожайністю насіння скоростиглих сортів сої та вмістом у ньому 

білка виявлено середній негативний кореляційний зв'язок (r = –0,477). 

Рівняння регресії (у = –2,2106х + 45,872) та коефіцієнт детермінації (R2 = 

0,2274) залежності вмісту білка у насінні скоростиглих сортів сої (у) до 

урожайності насіння (х) вказує, що при збільшені урожайності на 1 т/га вміст 

білка у насінні зменшується на 1% (рисунок 1.4). 
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Між висотою рослин та урожайністю насіння скоростиглих сортів сої 

виявлено середній позитивний кореляційний зв'язок (r = 0,528). Рівняння 

регресії (у = 0,0158х + 1,1529) та коефіцієнт детермінації (R2 = 0,2781) 

залежності урожайності скоростиглих сортів сої (у) до висоти рослин (х) 

вказує, що при збільшені висоти рослин на 10 см урожайність насіння зростає 

на 0,27 т/га (рисунок 1.5). 

 
Рисунок 1.3. Кореляційно регресійна залежність, рівняння регресії та 

коефіцієнт детермінації (R2) між балом посухостійкості (х) та вмістом 
білка у насінні (у) скоростиглих сортів сої 

 
Поряд із виявленими математично-статистичними залежностями, 

встановлені окремі поєднання позитивних та негативних факторів  

скоростиглих сортів сої. Зокрема висока насіннєва продуктивність сортів 

Аррата і Діона поєднана із найбільшою висотою рослин цих сортів, найвищою 

стійкістю до хвороб, але з найнижчим умістом білка у їх насінні та найнижчою 

висотою прикріплення нижніх бобів та найнижчою стійкістю до осипання 

насіння у сорту Аррата. 
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Рисунок 1.4. Кореляційно регресійна залежність, рівняння регресії та 

коефіцієнт детермінації (R2) між урожайністю (х) та вмістом білка у 
насінні (у) скоростиглих сортів сої 

 

 
Рисунок 1.5. Кореляційно регресійна залежність, рівняння регресії та 

коефіцієнт детермінації (R2) між урожайністю (у) та висотою рослин (у) 
скоростиглих сортів сої 
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Найбільша висота рослин сорту Рогізнянка поєднана із найвищим   

розміщенням   нижніх  бобів  на  стеблі.  Найбільша  висота  рослин сортів 

ОАЦ Аватар та Рогізнянка поєднана із найвищою стійкістю цих сортів до 

вилягання, а також найвищою стійкістю до осипання насіння відзначався сорт 

ОАЦ Аватар. Сорти Різдвяна та АОЦ Аватар поєднали найбільшу висоту 

рослин із найнижчою посухостійкістю. 

Сорти сої, що мали найнижчу урожайність насіння: Рогізнянка та ОАЦ 

Брук мали найвище прикріплення нижніх бобів від поверхні ґрунту. Сорт 

Авантюрин поєднав низьку висоту з низьким розміщенням нижніх бобів на 

стеблі та високою стійкістю до вилягання. 

Серед скоростиглих та ультраскоростиглих сортів сої, що внесені до 

Державного реєстру сортів рослин України на 2021 рік, найвищою 

урожайністю насіння відзначаються Діона та Аррата. Найвищий вміст білка у 

насінні виявлений у сортів Райдуга, Голубка і Мелодія, жиру – у сортів Гєба 

та Голубка. Найбільш посухостійкими сортами є ОАЦ Лейквью, Гєба, 

Беркана, найвищою стійкістю до хвороб відрізнялися сорти Авантюрин, 

Кобза, Діона, Аррата, Рогізнянка та Арніка. Найбільш стійкими до осипання 

насіння виявилися сорти ОАЦ Лейквью, Гєба, Беркана і Різдвяна. Стійкість до 

вилягання була найвищою у сортів Авантюрин, ОАЦ Лейквью, Гєба, Беркана. 

Найбільша висота прикріплення нижніх бобів була у сортів ОАЦ Брук та 

Рогізнянки. Саме зазначені сорти відзначаються вищою продуктивністю, 

якістю уржаю, технологічністю при збиранні та агроекологічною стійкістю 

при вирощуванні.   

 
1.2. ОПИС СКОРОСТИГЛИХ СОРТІВ СОЇ 
Сорт Легенда – олійність складає 20,7-22,6%. Висота кріплення 

нижнього бобу – 9,4-10,9 см. Адаптується до різноманітних грунтово-

кліматичних умов вирощування. Гіпокотиль у рослин сорту з відсутнім 

антоціановим забарвленням. Рослини середньої висоти, мають проміжний тип 

росту, з сірим опушенням, відсутній або дуже слабкий ступінь завивання 
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стебла, стиснуту форму куща, від дуже раннього до раннього час як початку 

цвітіння, так і достигання з наявним опадання листя. Стійкість до вилягання - 

8 балів, стійкість до осипання – 8 балів. Висока стійкість до основних хвороб. 

Сорт Легенда – гарантований попередник для посіву озимої пшениці в зоні 

Полісся, Лісостепу та Степу України. Оригінатор – Інститут землеробства 

УААН. Господарські показники: група стиглості – ультраскоростиглий, 

вегетаційний період – 75-85 днів, врожайність зерна на богарі (при вологості 

14 %) – 2,2-2,5 т/га, маса 1000 насінин – 160-190 г, вирівняність зерна – 98 %, 

ураженість аскохітозом, переноспорозом, септоріозом – 0 балів; ураженість 

бобовою вогнівкою – 0-1 бал; вміст сирого протеїну – 40-41 % вміст олії – 19-

21 %. Висота рослин – 70-75 см, детермінантний тип росту, насіння жовте, 

рубчик коричневий; кількість вузлів на стеблі – 10-12 шт. Характерною 

ознакою даного сорту є висока стійкість до пониження середньодобової 

температури в період цвітіння та плодоутворення. Рекомендована густота 

посіву – 900 - 950 тис/шт., до 1 млн./га Рекомендована ширина міжрядь – 15 

см. 

Сорт Авантюрин – вегетаційний період складає 90-95 днів. Апробаційна 

група agr. Oculata. Тип росту – проміжний. Олійність складає 22%. Висота 

кріплення нижнього бобу – 12-15 см. Адаптується до різноманітних грунтово-

кліматичних умов вирощування. Вирівняність насіння становить 

95%.  Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів. Висока стійкість 

до бактеріальних та вірусних хвороб. 

Сорт Кобза – вегетаційний період складає 95-98 днів. Олійність складає 

20-22%. Середній вміст білка – 39,3%. Висота кріплення нижнього боба – 14-

17 см. Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов 

вирощування. Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів, до 

бактеріоспорозу – 8 балів, до фузаріозу – 8 балів. Оригінатор – Інститут 

рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН. Занесений до Державного реєстру 

сортів рослин України у 2015 р. Рекомендовані зони вирощування Полісся і 

Степ. Різновидність macrocarpa. Опушення рослин жовто-коричневе, квітки 
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фіолетові, насіння овально-кулясте, жовте, із світло-коричневим насіннєвим 

рубчиком. Маса 1000 насінин 120–180 г. Висота рослин 80–100 см. Потенційна 

врожайність до 5 т/га. Максимальна одержана врожайність сорту 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.). Технологія 

вирощування сорту загальноприйнята для зони вирощування. 

Сорт ОАЦ Аватар – урожайність: Степ – 15,2 ц/га, Лісостеп – 21,8 ц/га, 

Полісся – 21,1 ц/га. Стійкість до посухи – 8-8,6 балів, до полягання – 8,3-8,9 

балів, до осипання: 8,8-9 балів. Стійкість до окремих видів хвороб: 
Пероноспороз – 8,8-8,9 балів, Аскохітоз – 8,8-9 балів, Бактеріоз – 8,3-8,8 балів, 

Септоріоз – 8,8-9 балів, Фузаріоз – 8,8-9 балів. 
Сорт Діона – вегетаційний період складає 81-85 днів. Олійність складає 

19-23%. В зерні міститься 37-42% білка. Висота кріплення нижнього боба – 

12-14 см. Характеризується підвищеною адаптаційною здатністю до 

несприятливих умов вирощування. Надійний попередник для озимих культур. 

Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів. Висока стійкість до 

основних хвороб. Сорт виведено методом індивідуального добору (Юг-

30/Меріт, Канада). Кущ стиснутий, компактний. Листя вузьке, темно-зелене. 

Забарвлення квіток біле. Опущення стебла і бобів біле. Насіння округло-

овальне, жовте, рубчик насіння світлий з вічком. Забарвлення бобів світло-

жовте. Характеризується підвищеною адаптацією до несприятливих умов 

вирощування. Урожайність зерна – 25-35 ц/га. Максимальний урожай досягав 

38 ц/га. Маса 1000 насінин 150-175 г. Норма висіву: 1,0-1,2 млн. штук схожих 

насінин на гектар. Сорт внесений до Реєстру сортів України і рекомендований 

для вирощування в усіх кліматичних зонах України. Національний стандарт в 

ультраранній групі. Сорт рекомендується для вирощування в лісостепових та 

поліських районах України в основних і поукісних посівах (рисунок 1.6.). 
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Рисунок 1.6. Соя сорт Діона 

 
Сорт Аррата – вегетаційний період складає 80-90  днів. Олійність 

складає 20,4-21,8%. Висота кріплення нижнього боба – 10-11 см. Адаптується 

до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Проміжний тип 

росту.  Довжина бобу – середня, мала ширина. Насінина – округло-випуклої 

форми, середнього розміру. Боби – світлі, слабо вигнуті, світло-бурого 

кольору, три-чотири насіннєві. Стійкість до вилягання – 8 балів, до 

розтріскування – 7 балів. Висока стійкість до основних хвороб. 

Сорт Арніка – вегетаційний період складає 83-85 днів. Належить до 

маньчжурського підвиду, апробаційної групи glauca. Тип росту рослини – 

проміжний. Олійність складає 20-21%, вміст білку – 40-42%. Висота кріплення 

нижнього боба – 10-12 см. Адаптується до різноманітних грунтово-

кліматичних умов вирощування. Стійкість до вилягання – 7 балів. Висока 

стійкість до основних хвороб. Сорт призначений для застосування у 

кормовиробництві та  харчовій промисловості. Ультраскоростиглий сорт, 

стійкий проти ураження найбільш поширеними хворобами. Урожайність – 3,2 

т/га. Висота рослини 75–80 см. Суцвіття – багатоквіткова китиця, на квітконосі 

14–16 білих квіток. Насіння овальне, жовте, рубчик жовтий, середній, 
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овальний з білим «вічком». Маса 1000 насінин 155–160 г. Рекомендовано для 

вирощування в зонах Полісся і ЛісостепуУкраїни (рисунок 1.7). 

 
Рисунок 1.7. Соя сорт Арніка 

 
Сорт Голубка – призначений для застосування у  кормовиробництві 

та  харчовій промисловості. Стійкий проти ураження найбільш поширеними 

хворобами, до вилягання, посухостійкий. Потенційна урожайність – до 5 т/га. 

Вміст олії – 20-21%, вміст білка – 41-42%. Висота рослини 95-100 см. Висота 

прикріплення нижніх бобів 13-14 см. Тип росту рослини – проміжний. 

Суцвіття – багатоквіткова китиця, на квітконосі 13–15 фіолетових квіток. 

Насіння овальне, жовте, рубчик коричневий, середній, овальний без «вічка». 

Маса 1000 насінин 210-220 г. Рекомендовано для вирощування в зоні Полісся 

і Лісостепу України. Сорт виведено методом багаторазового індивідуального 

добору з гібридної популяці Еванс/Устя. Належить до маньчжурського 

підвиду, апробаційної групи sordida. У розсаднику розмноження 2016 р. 

отримано урожай 4,0 т/га. Сорт рекомендуємо вирощувати при нормах висіву 

при широкорядному 600-650 і рядковому способі сівби – 650-700 тис. схожих 
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насінин на га. Завдяки скоростиглості може використовуватись як попередник 

для озимих культур. 

Сорт Райдуга – оригінатор – Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва 

НААН. Занесений до Державного реєстру сортів рослин України у 2017 р. 

Рекомендовані зони вирощування Лісостеп і Степ. Різновидність ukrainika. 

Опушення рослин світло-сіре, квітки фіолетові, насіння овально-кулясте, 

жовте, із світло-коричневим рубчиком з вічком. Маса 1000 насінин 140-170 г. 

Сорт ранньостиглий, тривалість періоду вегетації 96-98 діб. Висота рослин 80-

100 см, висота прикріплення нижнього бобу – 16 см. Стійкість до вилягання 

рослин, осипання насіння висока. Посухостійкість підвищена. Стійкість до 

хвороб висока. Середній вміст білка – 38,2%, олії – 21,0%. Потенційна 

врожайність до 4,5 т/га. Найбільші показники 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.). Технологія 

вирощування сорту загальноприйнята для зони вирощування. 
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Розділ 2. РАННЬОСТИГЛІ СОРТИ СОЇ 
 

 

2.1. РАННЬОСТИГЛІ СОРТИ СОЇ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОГО 
ЗЕМЛЕРОБСТВА ТА ЗМІНИ КЛІМАТУ 

Шляхами подальшого підвищення продуктивності посівів сої в Україні, 

поряд із зниженням затрат на її вирощування, є підбір оптимальних сортів для 

певних ґрунтово-кліматичних умов, з урахуванням наявної техніки, 

використовуваної технології та інших чинників. Серед п’яти груп сої за 

тривалістю вегетаційного періоду, які вирощуються в Україні та гарантовано 

достигають, пріоритетними мають бути ранньостиглі сорти, що формують 

урожай незалежно від вологості ґрунту, є добрими попередниками для 

пшениці озимої, здатні рівномірно достигати та за короткі терміни втрачати 

надлишкову вологу у насінні для високоякісного обмолоту.  

 Проте серед великої кількості ранньостиглих сортів сої, що офіційно 

занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в 

Україні, важливо чітко визначитися із тими сортами сої, що відзначаються 

комплексом цінних господарських, технологічних та екологічних ознак, що 

можуть забезпечити максимальний прибуток. 

При виборі сортів сої в першу чергу необхідно звертати увагу на 

природно-кліматичні особливості регіону вирощування. Соя належить до 

теплолюбивих культур та водночас помірно вологолюбивих. Проте такі 

потреби можна компенсувати підбором посухостійких та відносно 

холодостійких сортів сої.  

Найзагальнішими показниками при виборі сортів сої є їх висока 

урожайність (понад 4 т/га), білковитість (понад 45%) з одночасною стійкістю 

до посухи, понижених температур та хвороб.  

Сучасні умови зміни клімату в Україні щодо особливостей вирощування 

сої відзначаються нестачею вологи у ґрунті як у період сівби, так і на час 

достигання насіння. Урахування волого забезпечення ґрунту особливо 
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важливе на період сівби сої для отримання повноцінних і достатніх сходів за 

густотою рослин. Вирішити дану проблему можна підбором посухостійких та 

відносно холодостійких сортів сої, що дозволяє проводити посів у менш 

зволожений грунт або у більш ранні терміни. Щоб убезпечити посіви сої від 

нестачі вологи в період наливу насіння в кінці літа – на початку осені, 

рекомендовано вирощувати ранньостиглі сорти з вегетаційним періодом 80 – 

110 діб.   

Сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур 

відзначаються інтенсивністю, що передбачають не лише широке застосування 

засобів механізації, але й часте повернення посівів однієї культури на 

попереднє місце за використання високих норм синтетичних добрив та 

хімічного захисту рослин від щкодочинних об’єктів. Такі умови вирощування 

також повинні бути відображені у сучасних сортах сої, що визначаються 

показниками технологічності їх вирощування, зокрема висотою рослин та 

прикріплення нижніх бобів, стійкістю до вилягання стебла і осипання насіння 

і інших. 

Тривалість вегетаційного періоду усіх ранньостиглих сортів сої становить 

86–105 діб. До Державного реєстру сортів рослин України станом на 2022 рік 

внесено 72 ранньостиглих сорти сої, що становить 25% від загальної кількості 

усіх груп сортів за стиглістю. У групі ранньостиглих сортів сої найкоротший 

вегетаційний період мають Єлена – 87 діб, Дені – 89, Авантюрин та Спритна – 

по 94 доби. Найтриваліший вегетаційний період встановлений у сортів 

Знахідка, ЕС Ментор, Опус, Максус, ЕС Фавор, Паллада, ЕС Директор, ААЦ 

Інвест 1605, Оріана – по 105 діб. Проте показник тривалості вегетаційного 

періоду є відносною величиною, адже він може істотно змінюватись залежно 

від погодно-кліматичних умов тієї чи іншої території. 

Висота рослин є одним із визначальних показників технологічності сортів 

сої. Адже більш високорослі сорти краще піддаються механізованому 

збиранню з мінімальними втратами, тому перспективними для вирощування 

мають бути сорти сої, що відзначаються більшою висотою. У групі 
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ранньостиглих сортів сої висота рослин становить 59–155 см. Проте висоту 

понад 100 см мають лише 6 ранньостиглих сортів сої. Найвищими є сорти 

Ксеня – 155 см, Знахідка – 127 см, Богеміанс – 110 см, Адамос – 101 см, 

Максус, Медея – по 100 см. Найнижчими, а отже найменш придатними для 

механізованого збирання є сорти Амбелла – 59 см, Таверна – 60 см,  ЕС 

Говернор, Адесса – по 61 см, Аметист, ЕС Гладіатор, Перлина, Писанка, Алмаз 

– по 65 см (табл. 2.1). 

Між висотою рослин ранньостиглих сортів сої та тривалістю їх 

вегетаційного періоду не виявлено кореляційної залежності. Тобто тривалість 

вегетаційного періоду не впливає на висоту рослин ранньостиглих сортів сої. 

Проте у окремих сортів сої між досліджуваними чинниками виявлені 

залежності. Зокрема сорти Знахідка, Богеміанс та Максус поєднали велику 

висоту рослин з тривалим періодом вегетації, а сорт Писанка має найкоротший 

вегетаційний період та найменшу висоту рослин. 

Поряд із висотою рослин, одним із важливих показників технологічності 

сортів сої є висота прикріплення нижніх бобів, адже за низького прикріплення 

бобів від поверхні ґрунту можливе їх залишення на нескошеній частині стебла, 

що значно збільшує втрати урожаю. Тому поряд із достатньою висотою для 

механізованого скошування рослин сої необхідно обирати сорти з високим 

прикріпленням нижніх бобів від поверхні ґрунту. Висота прикріплення нижніх 

бобів ранньостиглих сортів сої становить 8–22 см. Найвище прикріплення 

нижніх бобів до поверхні ґрунту, а відповідно вищу технологічність мають 

сорти НС Максимус – 22 см, Знахідка, Максус, Султана, Перлина, Оріана – по 

16 см. Найнижче прикріплені боби у сортів сої Адесса – 8 см, Лія, ЕС 

Говернор, Віолетта, Альгіз, Педро, Писанка – по 10 см.  
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Таблиця 2.1. 

Технологічність ранньостиглих сортів сої 

Сорт Трива- 

лість ве-

гетацій-

ного пе- 

ріоду, 

діб 

Висота 

рослин, см 

Висота 

прикріп- 

лення 

нижнього 

боба, см 

Стій- 

кість до 

виляга- 

ння,  

балів 

Стій- 

кість 

до 

осипа- 

ння,  

балів 

Адсой 98 76 10 7 8 

СВХ16Т00С2 104 70 12 8 9 

Писанка  95 65 10 9 9 

Бісер  95 81 13 9 9 

Симфонія  95 80 14 8 9 

Ксеня  97 155 13 8 8 

Єлена  87 81 13 8 7 

Знахідка  105 127 16 9 8 

Анжеліка 95 80 13 9 9 

Алмаз 102 65 13 8 8 

Мерлін 103 78 11 8 6 

Говерла 95 81 12 9 6 

Богеміанс 104 110 13 7 6 

Вільшанка 102 93 14 8 6 

Фортуна 97 90 14 8 8 

Антрацит 97 90 13 8 8 

Дені 89 80 11 8 8 

Александрит 102 81 14 8 8 

Адамос 97 101 15 8 8 

Естафета 94 80 13 9 9 

Спритна 92 80 11 9 9 
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Хвиля  104 87 12 8 8 

Сіверка 96 91 12 8 8 

Фенікс 96 81 13 8 9 

ЕС Ментор 105 78 13 9 7 

Фаворит 93 90 11 8 8 

Алігатор 102 74 12 9 9 

Опус 105 80 11 8 8 

Максус 105 100 16 9 8 

Султана 102 70 16 9 8 

Галлек 95 70 13 8 8 

Сілесія 100 80 14 7 8 

Байка 97 85 13 8 8 

Тріада 95 76 13 9 9 

НС Максимус 95 85 22 8 8 

Алінда 97 93 14 9 9 

Муза 101 87 14 8 9 

Ариадна 95 84 14 7 9 

Ліссабон 95 75 13 8 8 

Педро 95 75 10 8 8 

Авантюрин 92 80 13 9 9 

ЕС Сенатор 100 81 12 8 8 

Відра 95 85 13 8 8 

Фуріо 95 81 14 9 9 

Аляска 100 81 13 7 6 

Зельда 97 81 13 7 7 

ЕС Гладіатор 100 95 13 9 7 

Перлина 97 95 16 8 8 

Етюд 102 79 15 8 9 

Балатон 101 79 12 8 8 
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Віолетта 102 76 10 8 7 

Альгіз 103 80 10 8 7 

ЕС Фавор 105 66 11 8 8 

Майя 103 77 11 7 6 

Паллада 105 93 13 8 9 

Таверна 99 60 11 7 8 

ЕС Альбатор 104 69 11 9 8 

ЕС Говернор 104 61 10 9 8 

ЕС Директор 105 71 12 9 8 

ГЛ Мелані 104 71 12 9 8 

Фортеця 103 66 14 6 8 

Жаклін 99 69 12 8 8 

Адесса 96 61 8 9 8 

ААЦ Інвест 

1605 

105 74 14 6 7 

Амбелла 94 59 8 9 7 

Лія 103 79 10 8 7 

Райдо 99 76 13 9 8 

Медея 95 100 12 8 8 

Аметист 100 65 13 6 6 

Фаетон 100 75 13 8 8 

Оріана 105 81 16 8 8 

Устя 103 73 11 8 8 

 

Між висотою рослин ранньостиглих сортів сої та висотою прикріплення 

нижніх бобів встановлений середній прямий кореляційний зв'язок (r = 0,377), 

який показує, що висота прикріплення нижніх бобів сої на 37,7% залежить від 

висоти рослин. Рівняння регресії (у = 0,0533 х + 8,3506) між досліджуваними 

показниками та графічне відображення залежності з коефіцієнтом 
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детермінації (R2 = 0,1422) показує, що при збільшенні висоти рослин сої на 1 

см, висота прикріплення нижніх бобів зростає на 0,14 см і представлене на рис. 

2.1. 

 
Рисунок 2.1. Коефіцієнт детермінації (R2) та рівняння регресії між 

вистою рослин сої (х) та висотою прикріплення нижніх бобів (у) 
ранньостиглих сортів сої  
 

Стійкість до вилягання рослин є також надзвичайно важливим 

технологічним показником сортів сої. Адже прямостоячі рослини краще 

піддаються скошуванню з мінімальними втратами. Бал стійкості 

ранньостиглих сортів сої становить 6–9. Найбільш стійкими до вилягання з 

балом 9 є сорти Писанка, Бісер, Знахідка, Анжеліка, Говерла, Естафета, 

Спритна, ЕС Ментор, Алігатор, Максус, Султана, Тріада, Алінда, Авантюрин, 

Фуріо, ЕС Гладіатор, ЕС Альбатор, ЕС Говернор, ЕС Директор, ГЛ Мелані, 

Адесса, Амбелла, Райдо. Найбільшою полеглістю відзначаються сорти ААЦ 

Інвест 1605, Аметист з балом стійкості 6, а також  Адсой, Богеміанс, Сілесія, 

Ариадна, Аляска, Зельда, Майя, Таверна – з балом стійкості 7. 
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0

5

10

15

20

25

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Висота рослин, см

Ви
со
та

 п
ри
кр
іп
ле
нн
я 
ни
жн
іх

 б
об
ів

, с
м

30



31 
 

Між висотою рослин ранньостиглих сортів сої та їх балом стійкості до 

вилягання не виявлено кореляційної залежності. Це вказує на те, що висота 

рослин сої не впливає на її стійкість до вилягання, тому високорослі сорти сої 

не будуть володіти низьким балом посухостійкості. 

Бал стійкості рослин ранньостиглих сортів сої до осипання насіння з бобів 

відіграє важливу роль при запізненні із збиранням, а також при неодночасному 

достиганні бобів на рослині. При низькій стійкості рослин сої до осипання 

насіння найменші механічні рухи при скошуванні рослин можуть зумовити 

втрату урожаю. Стійкість сортів сої до осипання насіння становить 6–9 балів. 

Найвищою стійкістю до осипання насіння з балом 9 володіють сорти 

СВХ16Т00С2, Писанка, Бісер, Симфонія, Анжеліка, Естафета, Спритна, 

Фенікс, Алігатор, Тріада, Алінда, Муза, Ариадна, Авантюрин, Фуріо, Етюд, 

Паллада. Найменш стійкими до осипання насіння виявилися сорти Мерлін, 

Говерла, Богеміанс, Вільшанка, Аляска, Майя, Аметист. 

Екологічна стійкість сортів сої до несприятливих умов вегетації 

визначається показниками їх стійкості до посухи та хвороб. Посухостійкість 

забезпечує високу продуктивність рослин в умовах нестачі вологи. Найбільш 

посухостійкими є ранньостиглі сорти сої з балом 9: Писанка, Бісер, Естафета, 

Алінда, Авантюрин, Балатон, Альгіз, ЕС Фавор. Найменшою посухостійкістю 

володіють сорти  Адамос, Лія – по 6 балів, Алмаз, Таверна, Фортеця, ААЦ 

Інвест 1605 – по 7 балів (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2. 

Екологічна стійкість, продуктивність та якість насіння  
ранньостиглих сортів сої 

Сорт Посухо-

стійкість, 

бал 

Стійкість 

до хво-

роб, бал 

Урожай-

ність 

насіння, 

т/га 

Вміст 

білка у 

насінні, 

% 

Вміст 

жиру у 

насінні, 

% 

Адсой 8 9 2,71 41,3 22,0 

СВХ16Т00С2 8 8 3,25 41,0 21,4 

Писанка  9 9 2,26 42,1 20,4 

Бісер  9 9 2,36 41,8 20,8 

Симфонія 8 9 2,38 40,3 21,2 

Ксеня  8 9 3,00 37,6 20,0 

Єлена  8 9 3,40 41,5 20,0 

Знахідка  8 8 2,75 39,5 22,5 

Анжеліка 8 8 2,25 37,8 23,4 

Алмаз 7 9 3,16 38,0 25,5 

Мерлін 8 8 2,25 40,0 22,0 

Говерла 8 9 2,41 38,0 23,5 

Богеміанс 8 9 2,00 40,0 21,4 

Вільшанка 8 7 3,25 41,5 21,5 

Фортуна 8 9 2,50 39,0 19,5 

Антрацит 8 9 3,15 38,0 25,0 

Дені 8 8 3,00 37,0 22,5 

Александрит 8 9 2,80 38,0 20,5 

Адамос 6 9 3,20 39,0 23,5 

Естафета 9 8 3,70 39,5 22,5 

Спритна 8 8 3,70 39,5 22,5 

Хвиля  8 9 3,40 41,0 21,5 
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Сіверка 8 9 2,00 41,5 20,5 

Фенікс 8 9 1,90 39,0 20,0 

ЕС Ментор 8 8 2,00 40,0 20,0 

Фаворит 8 8 2,00 39,0 21,0 

Алігатор 8 9 2,35 40,5 21,0 

Опус 8 7 2,34 46,0 20,4 

Максус 8 9 2,09 41,0 20,7 

Султана 8 9 2,38 43,5 21,5 

Галлек 8 7 2,00 38,0 18,0 

Сілесія 8 9 2,50 40,0 20,5 

Байка 8 8 2,50 39,5 22,0 

Тріада 8 9 2,28 39,1 21,7 

НС Максимус 8 8 2,70 41,0 21,0 

Алінда 9 9 2,04 40,5 19,5 

Муза 8 9 2,25 41,5 20,5 

Ариадна 8 9 2,07 41,1 20,0 

Ліссабон 8 8 2,27 39,5 20,0 

Педро 8 9 2,19 36,0 22,7 

Авантюрин 9 9 2,26 38,0 22,0 

ЕС Сенатор 8 8 2,50 41,0 21,0 

Відра 8 9 3,00 41,5 20,5 

Фуріо 8 9 2,31 40,7 21,6 

Аляска 8 9 1,80 41,8 20,0 

Зельда 8 9 2,00 39,0 20,0 

ЕС Гладіатор 8 8 2,27 43,0 20,5 

Перлина 8 9 1,90 38,0 20,5 

Етюд 8 9 2,33 40,6 23,3 

Балатон 9 8 2,74 42,0 22,7 

Віолетта 8 9 2,59 40,5 23,0 
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Альгіз 9 8 2,88 41,5 21,1 

ЕС Фавор 9 9 3,30 40,1 22,2 

Майя 8 9 2,62 42,1 22,0 

Паллада 8 8 3,67 39,0 20,0 

Таверна 7 9 2,71 39,4 20,2 

ЕС Альбатор 8 9 3,22 41,5 21,6 

ЕС Говернор 8 8 3,24 39,9 22,0 

ЕС Директор 8 8 3,34 40,6 21,0 

ГЛ Мелані 8 9 3,07 39,8 22,2 

Фортеця 7 9 2,58 40,1 20,1 

Жаклін 8 8 2,96 39,2 20,5 

Адесса 8 8 2,92 39,0 21,9 

ААЦ Інвест 

1605 

7 9 2,24 44,5 19,4 

Амбелла 8 9 2,49 38,5 22,0 

Лія 6 8 2,26 40,8 21,0 

Райдо 8 8 2,50 38,0 21,1 

Медея 8 8 2,26 39,0 23,5 

Аметист 8 8 2,60 38,0 19,0 

Фаетон 8 8 2,20 39,5 19,5 

Оріана 8 8 2,65 38,0 18,2 

Устя 8 8 2,65 41,0 19,5 

 

Бал стійкості ранньостиглих сортів сої до хвороб має величину 7–9. 

Найменшою стійкістю до хвороб володіють сорти сої Галлек, Опус, 

Вільшанка. Решта сортів сої мають бал стійкості до хвороб 8–9. 

Урожайність насіння ранньостиглих сортів сої становить у діапазоні 1,80–

3,70 т/га. Найбільш продуктивними сортами є Естафета, Спритна – по 3,70 т/га, 

Паллада – 3,67 т/га, Хвиля, Єлена – по 3,40 т/га, ЕС Директор – 3,34 т/га, ЕС 
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Фавор – 3,30 т/га, Вільшанка, СВХ16Т00С2 – по 3,25 т/га, ЕС Говернор – 3,24 

т/га, ЕС Альбатор – 3,22 т/га. Найменшою урожайністю насіння відзначаються 

сорти Аляска – 1,80 т/га, Перлина, Фенікс – по 1,90 т/га. 

Найвищий вміст білка у насінні мали ранньостиглі сорти сої Опус – 

46,0%, ААЦ Інвест – 44,5%, Султана – 43,5%, ЕС Гладіатор – 43,0%, а 

найменший – Педро – 36,0%, Дені – 37,0%, Ксеня – 37,6%. 

Між вмістом білка у насінні та тривалістю вегетаційного періоду 

ранньостиглих сортів сої виявлений середній прямий кореляційний зв'язок (r 

= 0,351), який показує, що вміст білка у насінні на 35% залежить від тривалості 

вегетаційного періоду. Рівняння регресії (у = 0,1391 х + 26,274) між 

досліджуваними показниками та графічне відображення залежності з 

коефіцієнтом детермінації (R2 = 0,1233) показує, що при збільшенні тривалості 

вегетаційного періоду на 1 добу, вміст білка у насінні сої збільшується на 

0,12% і представлене на рис. 2.2. 

 
Рисунок 2.2. Коефіцієнт детермінації (R2) та рівняння регресії між 

тривалістю вегетаційного періоду сортів рослин сої (х) та вмістом білка у 
насінні (у) 

Вміст жиру у насінні ранньостиглих сортів сої становить 18,0–25,5%. 

Найвищий вміст жиру мали сорти Алмаз – 25,5%, Антрацит – 25,0%, Говерла, 

y = 0,1391x + 26,274
R2 = 0,1233
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Адамос – по 23,5%, Анжеліка – 23,3%, Етюд – 23,3%. Найменший вміст жиру 

у насінні містили сорти Галлек – 18,0%, Оріана – 18,2%, Аметист – 19,0%. 

Між іншими досліджуваними показниками ранньостиглих сортів сої 

кореляційних залежностей не виявлено, проте в межах певних сортів, між 

окремими показниками встановлені певні поєднання. Найбільш 

високопродуктивні ранньостиглі сорти сої Естафета і Спритна відзначалися 

найвищими балами стійкості до вилягання і осипання насіння, 

високопродуктивні сорти Паллада і ЕС Директор мали найбільший період 

вегетації, сорти Хвиля, ЕС Альбатор і Єлена мали найвищий бал стійкості до 

хвороб. Найменш урожайний сорт сої Аляска мав найнижчий бал стійкості до 

вилягання та осипання насіння. 

Серед ранньостиглих сортів сої, що внесені до Державного реєстру сортів 

рослин України на 2022 рік, найвищою урожайністю насіння відзначаються 

Естафета, Спритна – по 3,70 т/га, Паллада – 3,67 т/га, Хвиля, Єлена – по 3,40 

т/га. Найвищий вміст білка у насінні виявлений у сортів Опус – 46,0%, ААЦ 

Інвест – 44,5%, Султана – 43,5%, ЕС Гладіатор – 43,0%, жиру – у сортів Алмаз 

– 25,5%, Антрацит – 25,0%. Найбільш посухостійкими сортами є Писанка, 

Бісер, Естафета, Алінда, Авантюрин, Балатон, Альгіз, ЕС Фавор. Переважна 

більшість сортів сої є високо стійкими до хвороб, крім сортів Галлек, Опус, 

Вільшанка. Найбільш стійкими до осипання насіння виявилися сорти 

СВХ16Т00С2, Писанка, Бісер, Симфонія, Анжеліка, Естафета, Спритна, 

Фенікс, Алігатор, Тріада, Алінда, Муза, Ариадна, Авантюрин, Фуріо, Етюд, 

Паллада. Стійкість до вилягання була найвищою у сортів Писанка, Бісер, 

Знахідка, Анжеліка, Говерла, Естафета, Спритна, ЕС Ментор, Алігатор, 

Максус, Султана, Тріада, Алінда, Авантюрин, Фуріо, ЕС Гладіатор, ЕС 

Альбатор, ЕС Говернор, ЕС Директор, ГЛ Мелані, Адесса, Амбелла, Райдо. 

Найбільша висота прикріплення нижніх бобів була у сортів НС Максимус – 22 

см, Знахідка, Максус, Султана, Перлина, Оріана – по 16 см. Саме зазначені 

сорти відзначаються вищою продуктивністю, якістю урожаю, технологічністю 

при збиранні та агроекологічною стійкістю при вирощуванні.   
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2.2. ОПИС РАННЬОСТИГЛИХ СОРТІВ СОЇ 
Сорт Писанка – оригінатор – Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва 

НААН. Занесений до Державного реєстру сортів рослин України у 2017 р. 

Рекомендовані зони вирощування Полісся і Лісостеп. Різновидність ukrainika. 

Опушення світло-сіре, квітки фіолетові, насіння овально-кулястої форми, 

жовтого кольору, із світло-коричневим насіннєвим рубчиком з вічком. Маса 

1000 насінин 130-180 г. Сорт ранньостиглий, тривалість періоду вегетації 94-

96 діб. Висота рослин 70-90 см, висота прикріплення нижнього бобу – 16 см. 

Стійкість до вилягання рослин, осипання насіння висока. Посухостійкість 

висока. Стійкість до хвороб висока. Середній вміст білка – 38,3%, олії – 21,5%, 

Потенційна врожайність до 5 т/га. Досягнуті показники врожайності: 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.). Технологія вирощування 

сорту загальноприйнята для зони вирощування. 

Сорт Бісер – вегетаційний період складає 120-133 днів. Олійність 

становить 20-21%. Висота кріплення нижнього бобу – 13-15 см. Адаптується 

до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Велика кількість 

бокових гілок на основному стеблі. Птастичний та стабільний сорт. Стійкість 

до вилягання – 8 балів, до осипання – 9 балів, до бактеріоспорозу – 8 балів, до 

пероноспорозу – 8 балів, до фузаріозу – 7 балів, до септоспоріозу – 8 балів, до 

аскохітозу - 8 балів. Сорт компанії Strube GmbH & Co. KG. Середньоранній з 

високим потенціалом врожайності. Велика кількість бічних гілок на 

головному стеблі. Високе кріплення нижніх бобів. Пластичний і стабільний. 

Висота рослин 70-90 см (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3. Соя сорт Бісер 

 
Сорт Ксеня – вегетаційний період складає 95-100 днів. Адаптується до 

різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Характеризується 

високою енергією початкового росту. Стійкість до вилягання – 8 балів, до 

осипання – 8 балів. Висока стійкість до основних хвороб. 

Сорт Єлена – олійність складає 21-22%. Висота кріплення нижнього 

бобу – 12-13 см. Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов 

вирощування. Стійкість до вилягання – 8 балів, до розтріскування – 7 балів. 

Висока стійкість до основних хвороб. Оригінатор – інститут землеробства 

УААН. Висота рослин 85-90см. Облиствленість добра. Суцвіття – 

багатоквіткова китиця, на квітконосі 10-15 фіолетових квіток. Боби 

грубоволокнисті, середньо опушені, з 2-3 насінинами. Належить до 

маньчжурського підвиду, апробаційної групи українка. Рослини з прямим 

закінченням, темно-коричневі, з рудим опушенням. Листки трійчасті, 

широкояйцеподібні, цільнокраї, із загостреним кінчиком. Насіння овальне, 

жовте, рубчик світло-коричневий, середній, овальний, з білим вічком. Маса 

1000 насінин – 160-175 г. У державному реєстрі з 2004 року. 
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Сорт Знахідка – призначений для вирощування на зерно, кормові і 

харчові цілі в Степу, Лісостепу та Поліссі України. Господарські та біологічні 

характеристики: урожайність 2,5-3,0 т/га. Вегетаційний період 100-110 днів, 

ранньостиглий. Стійкий до осипання, посухи, хвороб і шкідників. Якість 

зерна: вміст сирого протеїну в насінні 39-40 %. Вміст жиру в насінні 22-23 %. 

Апробаційні ознаки: апробаційна група гландація. Проміжного типу росту. 

Форма куща напівстиснута. Опушення рослини сіре. Висота рослини 105-

140 см, висота кріплення нижнього бобу 16 см. Листочки овальної форми, 

забарвлення квітки біле. Забарвлення оболонки жовте з світло-коричневим 

рубчиком. Маса 1000 насінин – 190-230 г (рисунок 2.4). 

 
Рисунок 2.4. Соя сорт Знахідка 

 
Сорт Анжеліка – вегетаційний період складає 115-118 днів. Олійність 

становить 20,5%. Висота кріплення нижнього боба – 10-15 см. Належить до 

маньчжурського підвиду, апробаційної групи sordida. Боби грубоволокнисті, 

середньо опушені, середня кількість насінин в бобі – 1,82 насінин. Насіння 

овальне, жовте, рубчик коричневий. Стійкість до вилягання – 7 балів, до 

розтріскування – 7 балів. Висока стійкість до основних хвороб. Заявник: 

Національний науковий центр Інститут землеробства НААН. Гіпокотиль без 
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антоціану. Тип росту – проміжний. Форма куща напівстиснута. Рослина за 

висотою (від поверхні грунту до верхівки) середня (71-90 см), з жовто-

коричневим опушенням. Листок помірно-зелений, пухирчастість помірна. 

Стебло за товщиною тонке (<7,0 мм). Середній листочок 

широкояйцеподібний, за формою верхівки заокруглений, великий за розміром. 

Квітка біла. Біб коричневий, за довжиною середній (40,1-50,0 мм) вузький 

(<9,0 мм), серпоподібний. Насінина овально-видовжена, жовто-зелена, рубчик 

темно-коричневий, лінійний. Час початку цвітіння (10% квіток розпустилось) 

– середньоранній. Маса 1000 насінин – 203 г. Середня урожайність за роки 

випробування: у зоні Лісостепу – 22,5 ц/га, Полісся – 20,8 ц/га. Вміст жиру – 

23,4%, білка – 37,8%. Напрям використання – зерновий. Сорт належить до 

групи ранньостиглих. Стійкий щодо посухи, вилягання, осипання. 

Рекомендований для Лісостепу та Полісся. У державному реєстрі з 2007 року. 

Сорт Алмаз – занесено до Реєстру сортів рослин України на 2007 рік і 

рекомендовано для вирощування у Лісостепу України. Сорт сої Алмаз 

створений методом гібридизації молдавської лінії 3/86 та шведського сорту 

Fiskeby 840-5-3. Апробаційна група – abenaria. Рослина має щільний кущ, 

стебло з закінченим типом росту. Опушення стебла сіре. Висота рослин – 60-

70 см, висота кріплення нижнього боба – 12-14 см. Листочки трійчасті з 

зеленими овально-цільнокраїми пластинками. Суцвіття – багатоквіткова 

китиця, по 5-7 квіток світло-фіолетового кольору. Боби світлі, слабозігнуті, 2-

4 насінні. Насіння крупне округло-овальне, жовте. Насіннєвий рубчик 

вузький, рудого кольору з вічком. Маса 1000 насінин – 190-220 г. Сорт 

ранньостиглий, має нейтральну фотоперіодичну реакцію, холодостійкий, 

посухостійкий. Вегетаційний період становить 100-105 днів. Має підвищену 

стійкість до найпоширеніших хвороб та шкідників. На ряді сортодільниць 

України сорт Алмаз значно перевищив національні стандарти на врожайністю 

на 5-8 ц/га: у Центрі сортознавтсва та сортовивчення – 31,6 ц/га, що на 8,4 ц/га 

(36,6 %) більше умовного стандарту; у Вінницькому ДЦЕСР – 30,5 ц/га, що на 

7,3 ц/га (31,8 %) більше умовного стандарту. Вегетаційний період становив 
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103 дні; у Хмельницькому ДЦЕСР – 27,4 ц/га, що вище стандарту на 4,2 ц/га 

(18,3 %); на Черкаській ДСС – 26,4 ц/га, що вище стандарту на 3,3 ц/га (14,1 

%). Особливістю сорту є високий вміст сирого протеїну в насінні – 37-39 %, 

жиру – 25-26 % олеїнового типу. Сорт має високу стійкість проти вилягання 

та розтріскування бобів. Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 

балів. Має підвищену стійкість до найпоширеніших хвороб та шкідників 

(рисунок 2.5). 

 
Рисунок 2.5. Соя сорт Алмаз 

 
Сорт Мерлін – ранньостиглий, стабільний та пластичний 

сорт.  Високий вміст білку та жиру в зерні. Відмінна стійкість до вилягання. 

Швидкі початкові темпи росту. Ранньостиглий сорт сої для формування 

надійного «соєвого клину». Потенційна урожайність до 4 т/га Високий вміст 

білка – понад 40%, олійність – понад 22%. Дозрівання вирівняне. Стійкість до 

осипання середня. Вегетаційний період 100-106 днів. Висота рослин 70-85 см. 

Маса 1000 насінин 145-170 г. У державному реєстрі з 2008 року (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6. Соя сорт Мерлін 

 
Сорт Говерла – олійність складає 22,1-23,5%. Висота кріплення 

нижнього боба – 11,8-13 см. Має проміжний тип росту. Адаптується до 

різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Стійкість до 

вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів. Висока стійкість до основних 

хвороб. Сорт зареєстровано у 2009 р. Рекомендовані зони вирощування: 

Лісостеп, Степ. Напрям використання – зерновий. Середня врожайність за 

роки випробування у зоні Степу – 18,0 ц/га, Лісостепу – 24,1 ц/га з вмістом 

білку, відповідно – 38,0% і 37,9%. Маса 1000 насінин – 169,8 г. Стійкий до 

вилягання, посухи, ураження хворобами, відносно стійкий до осипання. 

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини 

середньої висоти, мають проміжний тип росту, з жовто- коричневим 

опушенням, відсутнім або дуже слабким ступенем завивання стебла, 

напівстиснуту форму куща, середній час початку цвітіння і ранній достигання 

з наявним опадання листя. Стебло середньої товщини з середньою кількістю 

вузлів, нефасційоване. Листок помірно зеленого кольору з слабким ступенем 

пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, овальної форми із 

загостреною формою верхівки. Квітка фіолетова. Біб коричневий, має 

серповидну форму та середні показники і довжини, і ширини. Насінина 

овально-видовженої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та 
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темно-коричневим рубчиком. Рубчик лінійної форми без вічка та малюнка 

(смужок) навколо нього, має темно-коричневе забарвлення.  

Сорт Богеміанс – вегетаційний період складає 99-108 днів. Олійність 

становить 20,8-22%. Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних 

умов вирощування. Стійкість до вилягання – 7 балів, до розтріскування – 6 

балів. Висока стійкість до основних хвороб. Суперранній сорт з високою 

врожайністю та високим вмістом протеїну. Добре витримує загущені посіви. 

Відмінно реагує на пізні посіви. Сорт створено традиційним методом селекції 

без ГМО. Він має специфічні характеристики для харчового ринку (чисте, 

світле крохмальне ядро). Використовують у виробництві соєвих сортів тофу, 

різних напоїв та ін. Колір ядра – несправжній жовтий, вміст протеїну – 40%. 

Форма рослини – напівкущова, пристосованість до No-till – добра. Рослини 

мають високу стійкість до хвороб. Рекомендовані зони вирощування: Полісся, 

Лісостеп, Степ (зрошення). Оригінатор – Semences Prograin Inc., Канада. Сорт 

інтенсивного типу, високоврожайний. Висота кріплення першого бобу – 10,8-

14,3 см. Сорт сої Богеміанс добре витримує загущенні та пізні посіви, має 

найкращу стійкість до вилягання та до посухи, а також відмінна стійкість до 

осипання. Характерною ознакою даного сорту є формування потужної 

біомаси. Термін посіву – супер ранній. Висота рослин – 82-90 см. 

Врожайність – 33-37 ц/га. Потенційна врожайність – 40-44 ц/га. Маса тисячі 

насінин – 215-225 г. Норма висіву –  650-700 тис.сх.нас./га (рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7. Соя Сорт Богіміанс 

 
Сорт Вільшанка – вегетаційний період складає 95-105 днів. Олійність 

стаовить 21-22%. Висота кріплення нижнього боба – 13-15 см. Адаптується до 

різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Характеризується 

високою пластичністю та швидкою енергією початкового росту. Стійкість до 

вилягання – 8 балів, до розтріскування – 6 балів, до основних хвороб – 7 балів. 

Виведено методом багаторазового індивідуального добору з гібриду від 

схрещування Л.955/Чернятка. Належить до маньчжурського підвиду, 

апробаційної групи ukrainka. Висота рослин 92-95 см. Стебло темно-коричневе 

з рудим опушенням. Насіння овальне, жовте, рубчик коричневий, середній, 

овальний з білим «вічком». Маса 1000 насінин 240-250 г. В насінні міститься 

41-42% протеїну і 21-22% жиру. Стійкий до ураження найбільш поширеними 

хворобами, а також до понижених температур в період цвітіння та 

плодоутворення. Сорт рекомендується для вирощування в лісостепових 

районах України в основних посівах. Завдяки скоростиглості може 

використовуватись як попередник для озимих культур. Високі врожаї (30-35 
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ц/га) може забезпечити при нормах висіву при широкорядному і рядковому 

способах сівби 650-700 тис. схожих насінин на га як за оптимальних строків 

сівби (початок травня), так і більш пізніх, при умові застосування ефективних 

гербіцидів та дотримання інших рекомендованих агротехнічних прийомів. Рік 

реєстрації – 2011. Оригінатор: ННЦ «Інститут землеробства НААН». 

Сорт Фортуна – вегетаційний період складає 95-100 днів. Олійність 

становить 19-20%. Висота кріплення нижнього бобу – 13-15 см. Адаптується 

до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Характеризується 

високою енергією початкового росту. Стійкість до вилягання – 8 балів, до 

осипання – 8 балів. Висока стійкість до основних хвороб. Стебла дорослої 

рослини досягає одного метра. Стебло прямостояче або напівпрямостояче з 

сірим опушенням. Квітка фіолетова, зерно жовте, рубчик жовтий. Боби дрібні, 

маса тисячі насінин складає приблизно 180 грам. Рекомендована густота 

посіву – 550 тис. насінин на гектар полів. Потенційна врожайність – до 4,5 т/га. 

Сорт відрізняється високою стійкістю до посухи, вилягання, основним хвороб 

сої (борошниста роса, склеротиноз). Вміст протеїну  – 40%. Посів проводять з 

квітня по червень (останній термін – перший тиждень липня) (рисунок 2.8.). 

 
Рисунок 2.8. Соя сорт Фортуна 
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Сорт Антрацит – вегетаційний період складає 95-105 днів. Олійність 

становить 24-26%. Висота кріплення нижнього бобу – 12-14 см. Адаптується 

до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Сорт 

відрізняється швидкою втратою вологи в насінні при дозріванні. Стійкість до 

вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів. Хороша стійкість до вірусних і 

бактеріальних хвороб. Урожайність 28,4-35,1 ц/га. Рослина має щільний кущ, 

заввишки 80-100 см. Стебло середньої товщини – 6-8 мм, стійке до вилягання. 

Опушення руде. Кількість міжвузлів – 12-14. Облистяність середня. Кількість 

гілок – 1-3, кут їх відгалуження 20-30 °. Коренева система добре розвинена. 

Листки трійчасті, середніх розмірів, темно-зеленого кольору, при дозріванні 

опадають. Суцвіття – багатоквіткова китиця, по 5-7 квіток фіолетового 

кольору. Боби середньої довжини, слабко зігнуті з гострим кінчиком, 2-3 

насінні, світлі з рідким опушенням. Насіння середнє (0,6 на 0,4 см), округло-

овальне, темно-жовте, іноді з чорною пігментацією. Насіннєвий рубчик 

вузький, чорного кольору з вічком. Маса 1000 насінин 180-200 грам. Вміст 

білку в насінні 37-39%. Сорт ранньостиглий. Стійкість до розтріскування бобів 

при тривалому перестої висока. У державному реєстрі з 2011 року.  

Сорт Дені – вегетаційний період складає 89-90 днів. Олійність 

становить 22-23%. Висота кріплення нижнього боба – 10-12 см. Адаптується 

до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Технологічний у 

вирощуванні. Високопридатний для механізованого збирання. Стійкість до 

вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів. Висока стійкість до основних 

хвороб. Сорт відноситься до скоростиглої групи бобових культур. Висота 

рослини - 70-80 см. Кущі – компактні слаборозгалужені, стебло світле. Насіння 

жовте, овальне, має світлий рубчик. Зерно містить 37% білка. Урожайність 28-

34 ц/га. Маса 1000 насінин - 156,8 г. Густота посіву - 700 тис.шт на 1 га. 

Основне призначення – кормове. 

Сорт Александрит – вегетаційний період складає 100-105 

днів. Апробаційна група – agr. Oculata. Олійність становить 19-22%. Висота 

кріплення нижнього боба – 13-15 см. Адаптується до різноманітних грунтово-
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кліматичних умов вирощування. Має нейтральну фотоперіодичну реакцію, 

слабо чутливий до різкого коливання температур, що забезпечує стабільний 

вегетаційний період у різних кліматичних зонах. Сорт добре реагує на 

внесення добрив. На момент достигання швидко досягає кондиційної 

вологості і не потребує досушування. Стійкість до вилягання – 8 балів, до 

осипання – 8 балів. Висока стійкість до основних хвороб. Рекомендована зона 

до вирощування степ, лісостеп. Сорт середьостиглий. Потенційна урожайність 

50-60 ц/га. Кущ стиснутий, компактний. Колір стебла світлокоричневий. 

Висота рослини середня. Боби коричневого кольору, слабо зігнуті, три-чотири 

насіннєві. Насіння овальної форми, середнього розміру, з коричневим 

рубчиком. Маса 1000 насінин 185,1 г, рекомендована густота посіву 500-550 

тис штук/га. Вміст білка 35,4-39,6 %. Адаптується до різноманітних грунтово-

кліматичних умов вирощування. Висока стійкість до розтріскування, 

вилягання. Стійкий до нематоди, білої плісняви. 

Сорт Адамос – вегетаційний період складає 95-100 днів. Олійність 

становить 22-25%. Висота кріплення нижнього боба – 14-16 см. Адаптується 

до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування.  Стійкість до 

вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів, до розтріскування – 7 балів. Висока 

стійкість до основних хвороб. 

Сорт Естафета – вегетаційний період складає 92-97 днів. Олійність 

становить 22-23%. Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов 

вирощування. Характеризується високою енергією початкового росту. 

Високопридатний для механізованого збирання. Стійкість до вилягання – 9 

балів, до осипання – 8 балів. Стійкий до основних хвороб. Рослини середньої 

висоти (75-85 см), наполовину стислої форми з товстим центральним стеблом, 

опушення жовто-коричневе, квітки фіолетові, насіння округло-опукле, світло-

жовте, рубчик кольору оболонки з вічком, маса 1000 насінин – 140-150 г. Сорт 

відноситься до ранньостиглої групи. Рекомендована норма висіву 0,6-0,7 млн. 

схожих насінин на 1 га. Спосіб сівби звичайний рядковий або широкорядний 

(ширина міжрядь 45 см).  У державному реєстрі з 2013 року (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9. Соя сорт Естафета 

 
Сорт Спритна – вегетаційний період складає 90-95 днів. Олійність 

становить 22-23%. Висота кріплення нижнього бобу – 10-12 см. Адаптується 

до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Характеризується 

високою енергією початкового росту. Високопридатний для механізованого 

збирання. Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів, до вірусних 

хвороб та шкідників – 8 балів. Різновидність – гляука (glauca). Рослини 

середньої висоти (75–85 см), напівстиснутої форми з товстим центральним 

стеблом, опушення світло-сіре, квітки білі, насіння кулясте, світло-жовте, 

рубчик кольору оболонки з вічком, маса 1000 насінин – 140-150 г. Добре 

пристосований до механізованого збирання. Сорт може використовуватися як 

попередник для озимої пшениці. Рекомендована норма висіву 0,7-0,8 млн. 

схожих насінин на 1 га. Спосіб сівби звичайний рядковий або широкорядний 

(ширина міжрядь 45 см). У державному реєстрі з 2013 року (рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10. Соя сорт Спритна 

 
Сорт Хвиля – вегетаційний період складає 102-107 днів. Олійність 

становить 21-22%. Висота кріплення нижнього бобу – 11-13 см. Адаптується 

до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Підвид 

маньчжурський, апробаційна група – glauca. Стійкість до вилягання – 8 балів, 

до осипання – 8 балів. Висока стійкість до основних хвороб. Скоростиглий 

сорт виведено методом індивідуального добору з гібридної популяції 

Л.364/Чернятка ННЦ «Інститут землеробства НААН». Сорту притаманні 

висока якість зерна, надійна урожайність, достатня стійкість до 

розтріскування бобів і осипання зерна, гарантоване використання як 

попередника під озимі в усіх зонах соєсіяння, придатність до пожнивних 

посівів. Сорт Хвиля стійкий до ураження найбільш поширеними хворобами, а 

також до понижених температур в період цвітіння та плодоутворення. Сорт 

рекомендується до основних посівів лісостепових районів України та Полісся. 

У Державному Реєстрі сортів рослин України з 2013 р (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11. Соя сорт Хвиля 

 
Сорт Сіверка – вегетаційний період складає 95-97 днів. Олійність 

становить 20-21%. Висота кріплення нижнього боба – 10-13 см. Адаптується 

до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Належить до 

маньчжурського підвиду, апробаційної групи lucida. Гіпокотиль без 

антоціану. Тип росту рослини – проміжний. Опушення рослини – сіре. Листя 

– трійчате, форма середнього листочка – широко яйцеподібна. Суцвіття 

багатоквіткова китиця, на квітконосі 10-14 білих квіток. Забарвлення бобу – 

сіре. Форма бобу – слабо зігнута. Насіння овальне, жовте, рубчик жовтий, 

середній, овальний без «вічка». Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання 

– 8 балів. Висока стійкість до основних хвороб. Скоростиглий сорт сої Сіверка 

виведено методом індивідуального добору з гібридної популяції Юг-30/Устя 

ННЦ «Інститут землеробства НААН». Сіверка має високу якість зерна, 

надійну урожайність, достатню стійкість до осипання. Сорт може 

використовуватися як гарантований попередник під озимі в усіх зонах 

соєсіяння та придатний до пожнивних посівів. Рекомендується до основних та 

поукісних посівів в лісостепових районах України та на Поліссі. У 

Державному Реєстрі сортів рослин України з 2013 р. Висота рослин 87-95 см. 
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Стебло з прямим закінченням, з сірим опушенням. Суцвіття багатоквіткова 

китиця, на квітконосі 10-14 білих квіток. Боби грубоволокнисті, опушені, з 2-

3 насінинами. Насіння овальне, жовте, рубчик жовтий, середній. Маса 1000 

насінин 170-175 г. В насінні міститься 41-42 % протеїну. Сорт рекомендується 

для вирощування в лісостепових та поліських районах України в основних та 

поукісних посівах. 

Сорт ЄС Ментор – ранньостиглий сорт сої від компанії Евраліс. 

Рослина демонструє гарне поєднання високоврожайності та високого вмісту 

протеїну. Сорт стійкий до стресових факторів, вилягання, склеротініозу. 

Володіє високою стійкістю до вилягання й осипання. Показує відмінну 

стійкість при вирощуванні в несприятливих погодних умовах. Високий вміст 

протеїну. Відмінна адаптація до несприятливих умов. Стабільна та висока 

врожайність. Вегетаційний період складає 105 днів. Олійність становить 

20,5%. Висота кріплення нижнього боба – 13 см. Адаптується до 

різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Характеризується 

високою енергією початкового росту. Стійкість до стресу – 8 балів, до 

вилягання – 9 балів, до розтріскування – 7 балів, до септоспоріозу – 8 балів 

(рисунок 2.12). 

 
Рисунок 2.12. Соя сорт ЄС Ментор 

 
Сорт Фаворит – висота рослин при хорошому зволоженні становить 89-

90 см. Цей сорт є скоростиглим, термін вегетації 90-95 днів. Висота кріплення 

нижнього бобу 10-12 см. Відсоток жирів у насінні становить 20-22%, білка – 
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близько 38-40%. Густота рослин сорту до моменту збирання (при посіві з 

міжряддями 70 см): Лісостеп: 500 тис.шт./га, Центральний Степ: 470 

тис.шт./га, Південна і сухий Степ: 450 тис.шт./га. У державному реєстрі з 2013 

року  (рисунок 2.13).  

 
Рисунок 2.13. Соя сорт Фаворит 

 
Сорт Алігатор – вегетаційний період складає 100-105 днів. Олійність 

становить 21%. Висота кріплення нижнього бобу – 12 см. Адаптується до 

різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Характеризується 

високою енергією початкового росту. Стійкість до вилягання – 8 балів, до 

розтріскування – 8 балів, до бактеріоспорозу – 7 балів, до пероноспорозу – 7 

балів, до вірусних хвороб – 9 балів, до склеротеніозу – 9 балів. Сорт сої 

Алігатор зареєстрований в Австрії та Франції у 2008 році, занесений до 

Державного Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні з 2014 

року. Сорт високопродуктивний, скоростиглий, середньоолійний. Висота 

рослин 74 см, маса 1000 насінин 180 г. Стійкий до вилягання, потенціал 

урожайності 45 ц/га, вміст протеїну 40,5%. Рекомендована густота посіву 700 

тисяч насінин на гектар. 

Сорт Опус – вегетаційний період складає 100-110 днів. Олійність 

становить 19,8-21%. Висота кріплення нижнього боба – 10-12 см. Адаптується 

до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Характеризується 

високою енергією початкового росту. Середня адаптивність до прямого 
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висіву. Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів, до нематодозу 

– 8 балів. Тип розвитку – індетермінантний. Форма зростання – прямостояча. 

Опушування головного стебла – рудувато-коричневе. Інтенсивність зеленого 

забарвлення листя – середня. Розмір насіння – середній. Забарвлення насінної 

оболонки – жовте. Рубчик світлий, в колір насіння. Висота рослини - вище за 

середній. Час цвітіння і дозрівання – від раннього до середнього. Сорт 

галузиться при прорідженому посіві і підвищеній забезпеченості елементами 

живлення. Хороша стійкість до розтріскування.  

Сорт Максус – вегетаційний період складає 100-110 днів. Тип росту 

рослини – інтенсивний. Олійність складає 20,7%. Висота кріплення нижнього 

боба – 15-17 см. Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов 

вирощування. Ідеально підходить для сівозміни з озимими культурами. 

Високопридатний для пізнього посіву. Стійкість до вилягання – 8 балів, до 

розтріскування – 8 балів, до основних хвороб – 9 балів. Прекрасне поєднання 

високої врожайності та пластичності. Висота рослин – 85-115 см. Потенціал 

врожайності – 40-50 ц/га. Масса 1000 насінин – 197 г. Вміст білку – 41%. 

Рекомендована густота посіву – 800 тис.шт/га. Рекомендована ширина 

міжрядь: 12,5-38 см. Стійкість до хвороб – 9 балів. Характерною ознакою 

сорту є стійкість до багатьох хвороб та шкідників. Рекомендований для 

вирощування у Лісостепу, Поліссі та Степу. Сорт посухостійкий з 

підвищеними адаптивними властивостями. Високопластичний. Оптимальне 

поєднання високого вмісту білка та жиру в насінні. Здатний до гілкування, що 

забезпечує підвищення урожайності. Властивий високий весняний стартовий 

ріст. У державному реєстрі з 2015 року (рисунок 2.14). 
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Рисунок 2.14. Сорт Максус 

 
Сорт Султана – вегетаційний період:  Степ 95-100 днів, Лісостеп 100- 

105 днів, Полісся 105-110 днів. Занесений до Реєстру сортів рослин України у 

2014 році. Сорт середньоскоростиглий, є одним із провідних сортів за 

урожайністю в своїй групі стиглості в Європі. Вирізняється високим вмістом 

білку, доброю стійкістю до вилягання та розтріскування бобів, а також 

високою посухостійкістю. Швидкий розвиток на ранніх стадіях дозволяє 

успішно вирощувати сорт в органічному сегменті. Потенціал урожайності 40-

45 ц/га. Вміст білку 42-45 %. Вміст олії 20-23 %.ьМаса 1000 насінин 180-190 г. 

Висота рослини 60-80 см. Забарвленя квітки – фіолетове. Висота прикріплення 

нижнього бобу 14-18 см. Сорт рекомендований до вирощування у зоні 

Лісостепу, Степу та Полісся. Норма висіву при ширині міжрядь 12,5-19 см – 

800 тис. насінин на 1 га (рисунок 2.15). 
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Рисунок 2.15. Сорт Султана 

 
Сорт Галлек – вегетаційний період складає 95 днів. Олійність 

становить 18%. Висота кріплення нижнього боба – 13 см. Адаптується до 

різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Високопридатний 

для механізованого збирання. Характеризується високою енергією 

початкового росту. Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів, до 

розтріскування – 9 балів, до бактеріоспорозу – 7 балів, до пероноспорозу – 6 

балів, до вірусних хвороб – 7 балів, до склеротеніозу – 8 балів 

Сорт Сілесія – вегетаційний період 95-100 днів. Високопластичний сорт 

за термінами і способами посіву. Велике насіння зі світлим рубчиком. 

Швидкі темпи зростання і розвитку. Високий вміст білка і олії. 

Має високе кріплення нижнього бобу. Висока стійкість до вилягання і 

розтріскування бобів. Вісокоадаптований сорт з хорошою посухо- і 

жаростійкого. Господарські і морфо-біологічні характеристики: початковий 

розвиток – швидкий. Колір квіток – фіолетовий. Маса 1000 насінин – 170-190 

г. Висота рослини 70-90 см. Висота кріплення нижніх бобів – 12-16 см. 

Потенціал врожайності 40-50 ц/га. Стійкість до хвороб: бактеріоз – висока, 

пероноспороз – висока. Вірусні хвороби – хороша. Рекомендації до посіву: 

глибина посіву 3-5 см. Густота посіву (середня): 600-700 тис/га. 
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Сорт Байка – вегетаційний період складає 95-100 днів. Олійність 

становить 21-23%. Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов 

вирощування. Рекомедується дотримуватися міжряддя при висіві 45 см. 

Високопридатний для механізованого збирання.  Стійкість до вилягання – 8 

балів, до осипання – 8 балів. Висока стійкість до основних хвороб. 

Сорт Тріада – потенціал урожайності 5,5 т/га.  Господарські та морфо-

біологічні характеристики: в насінні міститься 41-42 % білку і 20-21 % олії. 

Тип рослини – напівдетермінантний. Опушення рослини – світло-коричневе. 

Квітка – фіолетова. Насіння овальне, жовте, рубчик коричневий, середній, 

овальний без «вічка». Маса 1000 насінин 160-235 г. Стікість до хвороб: 

переноспороз – висока, аскохітоз – висока, септоріоз – висока. Стійкість до 

розтріскування – висока, до вилягання – висока. Посухостійкість – висока. 

Сорт рекомендуємо вирощувати при нормах висіву при широкорядному – 600-

650 і рядковому способі сівби – 650-700 тис. схожих насінин на га. Сорт 

рекомендується для вирощування в лісостепових та поліських районах 

України в основних посівах. Завдяки скоростиглості може використовуватись 

як попередник для озимих культур (рисунок 2.16). 

 
Рисунок 2.16. Сорт Тріада 

 

56



57 
 

Сорт НС Максимус – олійність складає 20-22%. Висота кріплення 

нижнього боба – 22 см. Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних 

умов вирощування. Характеризується високою енергією початкового росту. 

Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів. 

Сорт Алінда – вегетаційний період складає 95-100 днів. Сорт 

вирізняється відмінною пластичністю до умов вирощування. Форма бобу – 

слабо зігнута. Насіння овальне, жовте, рубчик жовтий, середній, овальний без 

«вічка». Олійність складає 19-20%. Володіє хорошою енергією початкового 

росту. Стійкість до вилягання – 6 балів, до основних хвороб – 8 балів. Сорт сої 

Алінда в Державному реєстрі з 2016 р. Висота рослин 90-95 см. Висота 

прикріплення нижніх бобів 13-15 см. Урожайність 30-35 ц/га може 

забеспечити при нормах висіву при широкорядному і рядкову способах сівби 

700-750 тис. схожих насінин на гектар. Маса 1000 насінин 170-174 г. В насінні 

міститься 40-41 % протеїну. Стійкий до ураження найбільш поширеними 

хворобами, а також до понижених температур в період цвітіння та 

плодоутворення. Сорт рекомендується для вирощування в лісостепових та 

поліських районах України в основних та поукісних посівах (рисунок 2.17). 

 
Рисунок 2.17. Соя сорт Алінда 
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Сорт Муза – виведено методом індивідуального добору з гібридної 

популяції Юг-30/Устя ННЦ «Інститут землеробства НААН». Сорт 

характеризує висока якість зерна, надійна урожайність, достатня стійкість до 

розтріскування бобів і осипання, гарантоване використання як попередника 

під озимі в усіх зонах соєсіяння. Сорт стійкий до ураження найбільш 

поширеними хворобами, а також до понижених температур в період цвітіння 

та плодоутворення. Рекомендується до основних та поукісних посівів у 

лісостепових районах України. У Державному Реєстрі сортів рослин України 

з 2015 р. Сорт призначений для застосування у кормовиробництві та харчовій 

промисловості. Скоростиглий сорт, стійкий проти ураження найбільш 

поширеними хворобами та до вилягання. Потенційна урожайність 5 т/га. Вміст 

олії – 21%. Вміст білка – 41-42%. В умовах Київської області достигає за 100-

102 доби. Висота рослини 85-90 см. Висота прикріплення нижніх бобів 13-14 

см. Тип росту рослини – проміжний. Суцвіття – багатоквіткова китиця, на 

квітконосі 14-15 фіолетових квіток. Опушення рослини руде. Насіння овальне, 

жовте, рубчик коричневий, середній, овальний. Маса 1000 насінин 235-245 г 

(рисунок 2.18). 

 
Рисунок 2.18. Соя сорт Муза 
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Сорт Ліссабон – відмінна стабільність та якість зерна. Раннє дозрівання. 

Висока стійкість до вилягання та осипання. 

Сорт Педро – рослина індетермінантного типу росту. Олійність складає 

22,7%. Висота кріплення нижнього боба – 10,1 см. Адаптується до 

різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Стійкість до 

вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів. 

Сорт Авантюрин – вегетаційний період складає 90-95 

днів. Апробаційна група agr. Oculata. Тип росту – проміжний. Олійність 

складає 22%. Висота кріплення нижнього боба – 12-15 см. Адаптується до 

різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Стійкість до 

вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів. Висока стійкість до бактеріальних 

та вірусних хвороб. 

Сорт ЕС Сенатор – вегетаційний період складає 100 днів. Олійність 

становить 21%. Висота кріплення нижнього боба – 12 см. Адаптується до 

різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Характеризується 

високою енергією початкового росту. Стійкість до стресу – 8 балів, до 

вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів, до септоспоріозу – 8 балів. 

Сорт Відра – олійність складає 20-21%. Висота кріплення нижнього 

боба – 12-14 см. Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов 

вирощування. Характеризується високим потенціалом врожайності в умовах 

стресу. Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів, до 

пероноспорозу – 9 балів, до аскохітозу – 8 балів, до септоспоріозу – 8 балів, до 

фузаріозу – 9 балів. 

Сорт Аляска – вегетаційний період складає 95-105 днів. Володіє 

високою енергією початкового росту. Адаптується до різноманітних грунтово-

кліматичних умов вирощування. Відповідає високим вимогам харчової 

промисловості: для масового виробництва тофу, мисо, напоїв і т.д. Стійкість 

до вилягання – 7 балів, до розтріскування – 6 балів. Висока стійкість до 

основних хвороб (рисунок 2.19). 
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Рисунок 2.19. Соя сорт Аляска 

 
Сорт Зельда – вегетаційний період складає 95-100 днів. Адаптується до 

різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Характеризується 

високою енергією початкового росту. Стійкість до вилягання – 7 балів, до 

осипання – 7 балів. Висока стійкість до основних хвороб. 

Сорт ЕС Гладіатор – вегетаційний період складає 90-110 днів. 

Олійність становить 20,5%. Висота кріплення нижнього боба – 13 см. 

Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. 

Характеризується високою енергією початкового росту. Стійкість до 

вилягання – 9 балів, до розтріскування – 7 балів, до склеротеніозу – 8 балів. 

Середньостиглий сорт сої від компанії Евраліс. Рослина демонструє гарне 

поєднання високоврожайності та стабільності. Сорт стійкий до стресових 

умов, вилягання, склеротиніоу. Основними перевагами сорту є стійкість до 

вилягання і осипання; відмінна стійкість при вирощуванні в несприятливих 

погодних умовах; високий вміст протеїну; відмінна адаптація; стабільна та 

висока врожайність. 

Сорт Перлина – вегетаційний період складає 95-100 днів. Олійність 

становить 20-21%. Висота кріплення нижнього боба – 14-18 см. Адаптується 

до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Стійкість до 

вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів. Висока стійкість до основних 

хвороб Оригінатор – Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН. 
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Занесений до Державного реєстру сортів рослин України у 2016 р. 

Рекомендована зона вирощування Лісостеп. Різновидність macrocarpa. 

Опушення світло-сірого кольору, квітки фіолетові, насіння овально-кулясте, 

жовте, із світло-коричневим насіннєвим рубчиком. Маса 1000 насінин 140-180 

г. Сорт ранньостиглий. Висота рослин 80–100 см. Стійкість до вилягання 

рослин, осипання насіння висока. Посухостійкість висока. Стійкість до хвороб 

висока. Середній вміст білка – 40,8%. Потенційна врожайність до 5 т/га. 

Максимальна одержана врожайність по зонах випробування становила: 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.). 

Сорт Балатон – внесений в державний реєстр в 2019 році. Усереднена 

урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 18,6-22,4 ц/га. Урожайність 

сорту 14,4-27,4 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 101-119 діб. Висота 

рослини 63,9-98,0 см. Стійкість до вилягання 7-8 балів, до обсипання 8-9 балів, 

до посухи 8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, до 

бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 39,6-

42,0%. Вміст олії 22,7-24,0%. 

Сорт Віолетта – внесений в державний реєстр в 2019 році. Усереднена 

урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 18,6-22,4 ц/га. Урожайність 

сорту 14,2-25,9 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 102 -121 діб. Висота 

рослини 60,1-85,5 см. Стійкість до вилягання 7-8 балів, до обсипання 7-8 балів, 

до посухи 7-8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, до 

бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 37,1-

40,5%. Вміст олії 23,0-24,5%. 

Сорт Альгіз – внесений в державний реєстр в 2019 році. Усереднена 

урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 18,6-22,4 ц/га. Урожайність 

сорту 14,0-28,8 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 96-114 діб. Висота 

рослини 53,1-81,4 см. Стійкість до вилягання 7-8 балів, до обсипання 7-9 балів, 

до посухи 7-8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, до 
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бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 40,9-

41,5%. Вміст олії 21,1-22,6%. 

Сорт ЕС Фавор – внесений в державний реєстр в 2019 році. Усереднена 

урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 18,6-22,4 ц/га. Урожайність 

сорту 15,0-33,0 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 104-114 діб. Висота 

рослини 57,3-77,0 см. Стійкість до вилягання 8-9 балів, до обсипання 8-9 балів, 

до посухи 8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, до 

бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 40,1-

42,4%. Вміст олії 22,2-23,4%. 

Сорт Майя – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 95-112 діб. Висота рослини 57,6-87,1 см. Стійкість 

до вилягання 7-9 балів, до обсипання 6-8 балів, до посухи 7-8 балів, до 

пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, до бактеріозу 9 балів, до 

септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 40,2-42,1%. Вміст олії 

22,0-23,7%. 

Сорт Паллада – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 105-114 діб. Висота рослини 104,3-92,6 см. Стійкість 

до вилягання 8-9 балів, до обсипання 8-9 балів, до посухи 8-9 балів, до 

пероноспорозу 8-9 балів, до аскохітозу 8-9 балів, до фузаріозу 6 балів. 

Сорт ЕС Говернор – внесений в державний реєстр в 2020 році. 

Триваліть періоду вегетації складає 104-111 діб. Висота рослини 60,0-80,8 см. 

Стійкість до вилягання 8-9 балів, до обсипання 8 балів, до посухи 7-8 балів, до 

пероноспорозу 8-9 балів, до аскохітозу 9 балів, до бактеріозу 8-9 балів, до 

септоріозу 8-9 балів, до фузаріозу 8-9 балів. Вміст білка 35,7-39,9%. Вміст олії 

22,0-24,2% (рисунок 2.20). 
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Рисунок 2.20. Соя сорт ЕС Говернор 

 
Сорт ЕС Директор – внесений в державний реєстр в 2020 році. 

Триваліть періоду вегетації складає 105-116 діб. Висота рослини 59,9-95,1 см. 

Стійкість до вилягання 8-9 балів, до обсипання 8 балів, до посухи 7-8 балів, до 

пероноспорозу 8-9 балів, до аскохітозу 8-9 балів, до бактеріозу 8-9 балів, до 

септоріозу 8 балів, до фузаріозу 8-9 балів. Вміст білка 36,3- 40,6%. Вміст олії 

21,0-23,5%. 

Сорт ГЛ Мелані – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 104-110 діб. Висота рослини 57-87,4 см. Стійкість до 

вилягання 8-9 балів, до обсипання 8 балів, до посухи 7-8 балів, до 

пероноспорозу 8 балів, до аскохітозу 9 балів, до бактеріозу 8-9 балів, до 

септоріозу 8 балів, до фузаріозу 8-9 балів. Вміст білка 36,7-39,8%. Вміст олії 

22,1-24,4% (рисунок 2.21). 
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Рисунок 2.21. Соя сорт ГЛ Мелані 

 
Сорт Фортеця – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 103-115 діб. Висота рослини 60,9-85,3 см. Стійкість 

до вилягання 6-9 балів, до обсипання 8 балів, до посухи 7-8 балів, до 

пероноспорозу 8-9 балів, до аскохітозу 9 балів, до бактеріозу 8-9 балів, до 

септоріозу 8-9 балів, до фузаріозу 8-9 балів. Вміст білка 35,9-40,1%. Вміст олії 

20,1-23,7%. 

Сорт Жаклін – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 99-112 діб. Висота рослини 61,9-85,5 см. Стійкість 

до вилягання 7-9 балів, до обсипання 8 балів, до посухи 7-8 балів, до 

пероноспорозу 8 балів, до аскохітозу 9 балів, до бактеріозу 8-9 балів, до 

септоріозу 8-9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 34,1-39,2%. Вміст олії 

20,5-23,1%. Виведено методом багаторазового індивідуального добору з 

гібриду від схрещування Іскра/Єлена. Занесений до Державного реєстру сортів 

рослин, придатних до поширення в Україні з 2020 року по зонах Лісостеп і 

Полісся. Належить до маньчжурського підвиду, апробаційної групи ukrainika. 

Висота прикріплення нижніх бобів 13-15 см. Стебло коричневе з рудим 

опушенням. Насіння овальне, жовте, рубчик коричневий, середній, овальний з 
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білим «вічком». Маса 1000 насінин 168-170 г. Стійкий до ураження найбільш 

поширеними хворобами, а також до понижених температур в період цвітіння 

та плодоутворення. Завдяки скоростиглості може використовуватись як 

попередник для озимих культур. Високі врожаї (3,0-3,5 т/га) може забезпечити 

при нормах висіву при широкорядному і рядковому способах сівби 650-700 

тис. схожих насінин на 1 га як за оптимальних строків сівби (початок травня), 

так і більш пізніх, при умові застосування ефективних гербіцидів та 

дотримання інших рекомендованих агротехнічних прийомів (рисунок 2.22). 

 
Рисунок 2.22. Соя сорт Жаклін 

 
Сорт Адесса – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 93-101 діб. Висота рослини 60,3-75,9 см. Стійкість 

до вилягання 8-9 балів, до обсипання 8 балів, до посухи 7-8 балів, до 

пероноспорозу 6-9 балів, до аскохітозу 9 балів, до бактеріозу 6-9 балів, до 

септоріозу 8-9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 37,6-39,0%. Вміст олії 

21,9-22,9%. 

Сорт Амбелла – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 91-99 діб. Висота рослини 59,1-71,6 см. Стійкість до 

вилягання 7-9 балів, до обсипання 7-8 балів, до посухи 7-8 балів, до 
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пероноспорозу 6-9 балів, до аскохітозу 8-9 балів, до бактеріозу 6-8 балів, до 

септоріозу 7-9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 36,4-38,5%. Вміст олії 

22,0-23,6%. Світлий рубчик. Маса 1000 зерен 190-220 г. Відмінне поєднання 

врожайності та ранньостиглості. Високий вміст протеїну для ультрараннього 

сегмента. Висока стабільність та пластичність. Інтенсивний розвиток на 

ранніх етапах росту. Компактна висота та дуже гарне розгалуження.  

Сорт Лія – належить до ранньостиглої групи з тривалістю вегетації 94-

110 діб. Сорт виділено з гідридної популяції Скороспілка/ Прикарпатська 96 у 

1992 році. Сорт стійкий до ураження хворобами, вилягання й осипання, 

придатний до механізованого збирання. В середньому за 4 роки досліджень у 

конкурсному сортовипробуванні сорт формував урожай насіння на рівні 3 т/га 

з варіюванням по роках від 1,9 до 3,9 т/га. За кількість бобів і насіння з однієї 

рослини суттєво перевищує стандарт Аннушку, не поступаючись кращому 

власному сорту – Говерлі. Формує насіння з масою 1000 шт. 132-175 г. За 

даними Українського інституту експертизи сортів рослин, у 2019 році сорт 

сформував урожайність у зоні Степ і Лісостеп на рівні стандарту (усереднена 

врожайність сортів, що пройшли держреєстрацію за 5 попередніх років), а в 

зоні Полісся – перевищив його на 0,55 т/га. Максимальний урожай насіння 

було отримано на Волині (3,21 т/га), Сумщині (3,11 т/га) та в 

Дніпропетровській області (3,08 т/га). До того ж уміст білка і олії в насінні 

варіював у зоні Степу, відповідно, 30,2-39,5% і 22,1-26,7%; в зоні Лісостепу – 

37,8-41,1% і 20,2-22,9% та в зоні Полісся – 32,2-41,2% і 20,7-22,6%. 

Сорт Райдо – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 99-112 діб. Висота рослини 69,1-82,0 см. Стійкість 

до вилягання 6-9 балів, до обсипання 7-8 балів, до посухи 7-8 балів, до 

пероноспорозу 6-9 балів, до аскохітозу 8-9 балів, до бактеріозу 7- 8 балів, до 

септоріозу 7-9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 34,7-38,0%. Вміст олії 

21,1-23,1%. 

Сорт Медея – високоврожайний з підвищеною якістю насіння, 

зернового напрямку. Детермінантного типу, кущ компактний, опушення 
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стебла і бобів біле. Висота рослин 80-120 см, висота закладання бобів 

нижнього ярусу 10-14 см. Гіпокотиль з антоціаном, колір квіток фіолетовий. 

Насіння крупне (маса 1000 насінин 170-218 г), овальне, колір світло-жовтий із 

світло-коричневим рубчиком, придатне для харчових цілей. Апробаційна 

група – abтenaria. Сорт відноситься до ранньостиглих (вегетаційний період 90-

100 днів). Повна стиглість настає в третій декаді серпня, може бути 

попередником для озимих культур. Рослини сорту мають високу польову 

стійкість до хвороб та полягання. В насінні міститься 38-40% протеїну і 23-

24% жиру. У державному реєстрі з 1998 року. Це високоврожайний (потенціал 

врожайності становить 2,8-3,5 т/га) ранньостиглий сорт, для класичної 

технології вирощування. Стійкий до посухи, вилягання. Рослини сорту мають 

високу польову стійкість до бактеріозу, фузаріозу, вірусних хвороб та 

вилягання. Апробаційні ознаки: апробаційна група абенарія, рослини 

детермінантного типу росту, кущ стиснутий, опушення стебла і стулок бобів 

біле, рідкісне, форма листя широкоовальна, насіння велике, світло-жовте з 

коричневим рубчиком округло-випуклої форми, колір квіток світло-

фіолетовий, кисть багатоквіткова, боби світло-пісочні, в більшості 2-3 

насіннєві. 

Сорт Аметист – різновидність – abenaria. Рослина має щільний кущ, 

стебло з закінченим ростом. Висота рослини – 60-70 см, висота прикріплення 

нижнього бобу – 12-14 см. Листя трійчасте з зеленими овально-цільнокраїми 

листочками. При достиганні листя опадає. Суцвіття – багатоквіткова китиця, 

по 5-7 квіток лілового кольору. Опушення стебла і бобів світле. Боби світлі, 

слабкозігнуті, 2-4 насінні. Насіння середнє (0,6 × 0,4 см), округло-овальне, 

жовте, поверхня гладенька, блискуча. Насіннєвий рубчик вузький, рудого 

кольору з вічком. Сім'ядолі жовті. Маса 1000 насінин – 160-190 г. Тривалість 

вегетаційного періоду 100-105 діб. Урожайність сорту в умовах Степу і 

Лісостепу України 20-27 ц/га. Вміст протеїну в насінні 37-39%, жиру 19-22%. 

Сорт зернового типу використання, ранньостиглий, має нейтральну 

фотоперіодичну реакцію, слабо чутливий до знижених температур, що 
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забезпечує стабільний вегетаційний період у різних кліматичних зонах. 

Особливістю сорту є висока посухостійкість. Сорт стійкий проти 

бактеріальних і вірусних хвороб, придатний для механізованого збирання. 

Стійкий до розтріскування бобів навіть при тривалому перестої. 

Рекомендований для вирощування на зерно у Степу і Лісостепу України. У 

державному реєстрі з 1998 року. Адаптується до різноманітних грунтово-

кліматичних умов вирощування. Високопридатний для механізованого 

збирання. Стійкість до вилягання – 6 балів, до осипання – 6 балів. Сорт стійкий 

проти бактеріальних і вірусних хвороб. 

Сорт Фаетон – вегетаційний період складає 95-105 днів. Підвид 

маньчжурський, різновидність max, апробаційна група – flavida. Олійність 

складає 19-20%. Висота кріплення нижнього боба – 12-14 см. Адаптується до 

різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Характеризується 

хорошою енергією початкового росту. Стійкість до вилягання – 8 балів, до 

осипання – 8 балів. Висока стійкість до основних хвороб. Оригінатор: Інститут 

землеробства південного регіону НААН. Середня висота рослин 70-80 см. 

Кущ стиснутий, компактний з проміжним типом росту. Стебло з прямим 

закінченням, має 12-13 міжвузлів. Гіллястість слабка (1-2 бічні гілки на висоті 

10 см). Лист трійчатий подовжено-овальний, темно-зеленого кольору із 

загостреним кінчиком, середній за розміром. При дозріванні листя жовтіє 

поступово, опадає швидко. Суцвіття – середньо квіткова китиця. Кількість 

квіток на квітконосі в середньому 8-12. Квітки дрібні фіолетового кольору. 

Опушення стебла і бобів руде. Боби бурі, слабо зігнуті із загостреною 

верхівкою, розміром 5,4 х 0,7 см, переважно трьохнасіннєві. Максимальна 

кількість зерен в бобі 4 шт. Насіння жовтого кольору, матове слабко овальне, 

середнє за розміром (0,7 х 0,4 см) без пігментації. Рубчик жовтий з 

коричнюватим відтінком. Сорт скоростиглий. Стійкість до ураження 

пероноспорозом, бактеріальним опіком – висока; до вилягання, 

розтріскування та осипання бобів і насіння – висока. Маса 1000 насінин 157-

176 г. В насінні міститься 38-41% білка. В оптимальних умовах зволоження 
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ґрунту при весняному посіві забезпечує урожайність зерна на рівні 30-36 ц/га, 

при літньому посіві (після озимого ячменю) можна одержати ще по 22-25,6 

ц/га зерна сої. У державному реєстрі з 2000 року (рисунок 2.23). 

 
Рисунок 2.23. Соя сорт Фаетон 

 
Сорт Оріана – зернового типу, технологічний. Апробаційна група 

abenaria. Вегетаційний період 100-110 днів. Висота прикріплення нижнього 

бобу 15,0-17,0 см. Потенційна урожайність 3,0-3,5 т/га. Вміст: сирого протеїну 

– 37,0-38,9 %, рослинного жиру – 17,4-18,7 %. У державному реєстрі з 2002 

року. 

Сорт Устя – вегетаційний період складає 102-104 днів (рисунок 2.24).  

 
Рисунок 2.24. Соя сорт Устя 

69



70 
 

Олійність становить 19-20%. Висота кріплення нижнього бобу – 10-13 

см. Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов 

вирощування. Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів. Висока 

стійкість до основних хвороб. Оригінатор – Інститут землеробства НААН. 

Висота рослин 70-75 см. Суцвіття – багатоквіткова китиця, на квітконосі 9-14 

фіолетових квіток. Боби грубоволокнисті, опушені, з 2-3 насінинами. 

Належить до маньчжурського підвиду, апробаційної групи – сордіда. 

Підсім’ядольне коліно фіолетове. Стебло з прямим закінченням, коричневе, з 

рудим опушенням. Листки трійчасті, широкояйцеподібні, цільнокраї, із 

загостреним кінчиком. Облиствленість добра. Насіння овальне, жовте, рубчик 

коричневий, середній, овальний. Маса 1000 насінин 155-160 г. 
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Розділ 3. СЕРЕДНЬОРАННЬОСТИГЛІ СОРТИ СОЇ 
 

3.1. ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ, ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ТА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ СЕРЕДНЬОРАННЬОСТИГЛИХ СОРТІВ СОЇ 

 
Соя, як культура, що може забезпечити людство доступним рослинним 

білком для харчових потреб, кормом для тваринницької галузі та сировиною 

для технічних потреб, відзначається постійним нарощуванням її посівних 

площ. Найбільші країни виробники сої – США, Бразилія і Аргентина, 

вирощують її переважно на родючих ґрунтах, із сприятливими  

вологозабезпеченістю і тепловим режимом, у так званому соєвому поясі.  

Україна має суттєвий потенціал для нарощування як посівних площ, так і 

урожайності сої. Сприятливими регіонами 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.  

При подальшій посушливості клімату в Україні із підвищенням суми 

позитивних та активних температур впродовж вегетаційного періоду, 

зменшенням  кількості опадів, поширенням ґрунтової і повітряної посухи, 

істотно зростатиме роль сортів сої у збереженні її стабільної продуктивності 

та подальшому підвищенні їх урожайності.  

При виборі сортів сої необхідно враховувати не лише показники їх 

продуктивності, але й тривалості вегетації, стійкості до несприятливих умов 

навколишнього середовища, придатності до механізованого збирання та інші 

чинники. В умовах великої кількості сортів сої, офіційно внесених у 

Державний реєстр сортів рослин України та значного засилля сортів іноземної 

селекції, актуальним завданням виступає оцінка сортів сої за показниками як 

продуктивності, так і агроекологічної стійкості та технологічності.  

Сучасні сорти сої повинні відзначатися високими адаптивними 

властивостями. Також важливою складовою сортового складу сої має бути 
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якість урожаю, екологічна стійкість до несприятливих чинників 

навколишнього середовища та економічна доцільність вирощування.   

При виборі сорту сої необхідно враховувати природно-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 продуктивних вузлів 

на стеблі. Рослина повинна бути компактною, із закінченим типом росту. 

Також достиглий і готовий до збирання сорт не повинен розтріскуватися і 

обсипатися. 

Проте, на сьогодні існує ряд об’єктивних обставин, які не дозволяють 

швидкими темпами підвищити продуктивність сої. Серед них – 

невідповідність сортової політики до наявного асортименту сортів сої різних 

груп стиглості, які були б придатні до вирощування у конкретних ґрунтово-

кліматичних умовах України. 

При виборі сорту сої, важливою його характеристикою є інтенсивність 

росту на початкових етапах. Сорти, які характеризуються високою енергією 

початкового росту, швидко закривають поверхню грунту та зумовлюють 

менше випаровування вологи з грунту. Також важливою характеристикою 

сортів сої має бути їх висока посухостійкість, зокрема це мають бути сорти, 

які рекомендовані до вирощування у Степу України. Це дозволить ефективно 

зберігати та використовувати незначні запаси вологи за рахунок зменшення 

випаровування та повного покриття грунту листовим апаратом, що буде 

повільніше реагувати на дефіцит вологи. 

Результати наукових досліджень свідчать, що серед п’яти груп стиглості 

сортів сої, які придатні до  вирощування і гарантовано достигають в Україні, 

саме середньо ранньостиглі сорти забезпечують найвищу урожайність 

насіння, яка сягає 4 т/га та більше. Зокрема у зонах Лісостепу та Полісся 

середньо ранньостиглі сорти сої мають бути основними за посівними площами 

і займати у структурі посівних площ 55-65%. 

Проте, велике різноманіття сортів сої середньо ранньостиглої групи, 

внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних до вирощування в 

72



73 
 
Україні у 2021 році, часто є не допомогою, а перешкодою для оптимального 

підбору сортів. 

Із п’яти груп сортів сої за скоростиглістю, які придатні для вирощування 

в Україні – ультра скоростиглих, ранньостиглих, середньо ранньостиглих, 

середньостиглих та середньо пізньостиглих, саме група середньо 

ранньостиглих сортів з тривалістю вегетаційного періоду 106-125 діб, є 

найбільш чисельною за даними Державного реєстру сортів рослин України, 

придатних до вирощування, станом на 2021 рік. Сортів цієї групи стиглості – 

160. 

Середня висота рослин середньо ранньостиглих сортів сої становить 82 

см. Найвищими були сорти Оксана – 158 см, Саска – 135 см, Ювілейна, 

Подяка, Витязь 50 – по 115 см, Валюта, Меркур – по 110 см. Найнижчими були 

сорти Віола – 63 см, РЖТ Сфінкса – 64 см, Криниця – 65 см, Чернівецька 9, 

Регіна – по 66 см, Астор, Тіваз – по 67 см, Слобода, Акардія, ЕС Професор – 

по 68 см, Вишиванка, Фантазія, ЕС Луксор – по 69 см (табл. 3.1).  

Середня висота прикріплення нижніх бобів від поверхні ґрунту у сортів 

сої цієї групи стиглості становила 13 см. Найвище були прикріплені нижні 

боби у сортів Георгіна – 23 см, Сяйво, ОАЦ Морден – по 19 см, ОАЦ Прескот, 

Мілленіум, Саска, Вежа – по 17 см. Найнижче розміщувались боби у сортів сої 

Марієм, Солена, РЖТ Сфінкса – по 9 см, Спринт, Титан, ЕС Башелор, Сіберія, 

Акардія, Тіваз, Беттіна, Віталіна, Еліна, Моцарт, Марієм, Віола, Алекса, 

Сопрана – по 10 см. 

Між висотою рослин середньо ранньостиглих сортів сої та висотою 

прикріплення нижніх бобів встановлений середній позитивний кореляційний 

зв'язок (r = 0,383). Це вказує на пряму залежність між висотою рослин середньо 

ранньостиглих сортів сої та висоти прикріплення у них нижніх бобів. 

Середній бал стійкості середньо ранньостиглих сортів сої до вилягання 

становив 8,2. Найвищу стійкість до вилягання, з балом 9, мали 49 сортів. 

Найнижчу стійкість до вилягання мали сорти Фантазія – 4, Артеміда, Аврора, 

Південна зоря – по 6 балів. 
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Таблиця 3.1.  

Показники технологічності середньо ранньостиглих сортів сої 

Сорт Тривалість 
вегетацій-

ного 
періоду, 
діб 

Висота 
прик-

ріплення 
нижнього 
боба, см 

Висота 
рослини, 

см 

Стійкість 
до 

вилягання, 
бал 

Стійкість 
до 

осипа-
ння 

насіння, 
бал 

Офелія 125 16 85 8 8 
Галлек 114 11 77 9 9 
НС Діяна 118 14 84 8 8 
Орфей 119 14 77 7 8 
Брюненсіс 114 11 77 9 9 
СВХ15Т1С1 117 11 78 8 8 
Таурус   115 14 89 8 8 
Марієм  115 10 71 9 8 
Стайн06Х02 119 13 79 8 8 
Валюта  115 13 110 8 8 
Амадеа  109 14 77 8 8 
Албенга  110 11 74 9 8 
Монарх  100 16 82 9 9 
Феміда  120 15 80 8 8 
Золотиста  110 15 95 8 8 
Ювілейна  120 18 115 8 8 
Святкова  107 11 75 9 9 
Омега 
вінницька 

118 15 96 9 9 

КиВін 112 13 80 8 8 
Монада 121 13 100 8 8 
Смолянка 118 14 75 8 8 
Шарм 116 13 103 8 8 
Даная 125 14 102 9 9 
Георгіна 117 23 75 7 7 
Сяйво 112 19 90 7 7 
Вежа 112 17 75 8 8 
Хуторяночка 109 13 75 8 8 
Сузір’я  112 14 91 8 8 
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Меркур 112 14 110 8 8 
Княжна 108 14 75 8 7 
Подяка 116 13 115 8 8 
Мальвіна 112 13 75 9 9 
Кардифф  115 14 88 9 8 
Ромашка 122 19 90 8 8 
Золушка 107 12 96 8 9 
Луна 120 13 75 8 8 
Кофу 112 12 90 8 8 
Саска 120 17 135 8 8 
Сігалія 122 16 80 8 8 
Сінара 125 15 80 9 9 
Опалін 116 15 82 9 8 
Брюненсіс  117 12 78 9 9 
Кассіді 115 13 80 9 9 
Кіото 124 13 73 8 8 
Криниця 119 13 65 9 9 
Діадема 
Поділля 

110 13 75 7 8 

Софія 117 12 85 8 8 
Кордоба 115 13 85 8 8 
Мілленіум 107 17 90 8 8 
ДХ 618 119 14 76 8 8 
ДХ 530 120 15 87 8 9 
ОАЦ Каліпсо 123 15 90 8 8 
Аріса 120 13 95 9 6 
Асука 115 12 72 8 7 
Амадеус 115 12 73 8 8 
Нордіка 115 12 80 8 8 
Абеліна 115 13 80 8 8 
Обелікс 121 12 77 9 9 
Азимут 120 15 80 8 8 
ЕС Тенор 115 12 77 9 9 
Переяславка 115 14 80 8 9 
Марися 123 14 78 8 8 
Ясочка 115 15 86 9 9 
Вишиванка 110 12 69 8 8 
Корона 124 13 84 8 8 
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РЖТ Спеда 115 16 83 9 9 
Віола 115 10 63 9 8 
Скульптор 115 13 85 9 9 
ДШ401 117 13 73 8 8 
ДШ863 117 14 73 8 8 
Емперор 125 13 80 8 8 
Самородок 106 13 74 8 8 
ОАЦ Прескот 120 17 90 8 8 
ОАЦ Морден 112 19 87 8 8 
ОАЦ Страйв 120 14 92 8 8 
НС Діяна 118 14 84 8 8 
Алєкса 108 10 74 8 5 
Еверест 113 13 73 8 8 
РЖТ Свіла 122 13 87 8 8 
РЖТ Сфорза 119 13 82 9 8 
РЖТ Стумпа 117 14 73 8 8 
ЕС Командор 110 14 74 8 9 
СГ Кеа 118 13 76 8 8 
СГ Анзер 110 14 74 8 8 
Амадеа 109 14 77 8 8 
Еврідіка 122 13 79 7 8 
Сільвія ПЗО 116 14 83 9 8 
Ленка 118 12 82 8 8 
Вольта 117 11 85 9 9 
Таурус 115 14 89 8 8 
СБ 142 115 13 72 8 8 
СБ 143 120 13 71 8 8 
Сопрана 114 10 70 8 8 
РЖТ Сірока 112 11 75 8 8 
ЕС Адвайзер 117 13 86 8 8 
Слобода 106 14 68 7 8 
Аврора 120 14 89 6 8 
Південна Зоря 123 13 94 6 8 
Граф 114 14 92 7 8 
Браун 122 16 93 7 8 
Регіна 110 11 66 9 8 
Стайн 06Х02 119 13 79 8 8 
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Стайн 14Х02 125 13 82 8 8 
Стайн 09І36 123 16 85 8 8 
Стайн 07Ж22 119 12 79 8 8 
Моцарт 111 10 77 9 8 
Астор 111 12 67 8 8 
Нептун 114 12 72 8 8 
Тала 117 13 84 8 8 
Сіпресс 117 15 79 8 8 
Еліна 106 10 80 8 8 
Зевс 119 14 84 7 8 
Віталіна 115 10 84 7 8 
Кармеліта 117 15 86 7 8 
Беттіна 109 10 70 9 8 
Ауреліна 107 12 75 8 8 
Алтона 111 12 76 8 8 
Сірелія 106 11 72 9 9 
Тіваз 107 10 67 9 8 
Турізас 117 15 78 8 8 
Інгуз 116 12 75 8 8 
Джейд 114 11 82 8 8 
Дара 115 14 81 8 8 
Марієм 115 9 71 9 8 
Ангеліка 113 12 81 9 9 
Атакама 114 12 72 9 9 
Акардія 115 10 68 7 9 
Віста 107 11 71 9 8 
Азюра 114 11 78 8 8 
Сіберія 106 10 70 9 7 
Езра 118 12 83 8 8 
ДХ4202 114 12 75 7 9 
ДХ4173 116 11 78 9 9 
Чураївна 109 12 82 9 8 
Солена 110 9 73 9 8 
РЖТ Сфінкса 108 9 64 9 9 
ЕС Трібор 118 13 72 8 9 
ЕС Професор 111 11 68 9 7 
ЕС Луксор 111 10 69 9 7 
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ЕС 
Композитор 

109 14 84 9 9 

ЕС 
Шанцеллор 

110 13 82 9 8 

ЕС Башелор 112 10 73 9 7 
ЕС Декор 106 12 77 9 8 
Серенада 114 13 79 7 7 
Титан 112 10 70 9 9 
Якарі 110 13 72 9 8 
Фантазія 106 14 69 4 7 
ОАЦ Аклайм 114 12 73 9 9 
Витязь 50 119 15 115 8 7 
Ізумрудна 120 16 75 8 8 
Деймос 122 15 85 8 8 
Чернівецька 9 114 11 66 8 8 
Артеміда 111 12 84 6 6 
Оксана 121 13 158 8 8 
Київська 98 113 12 90 8 8 
Спринт 116 10 83 8 7 
ПР 9368 Б07 125 11 75 9 9 
ДМ 503 119 13 81 8 9 
Буга 123 16 98 8 8 

 
Середня стійкість до осипання досліджуваних сортів сої становила 8,1 

бал. Найвищу стійкість – 9 балів, мали 34 сорти сої. Найнижчий бал стійкості 

до осипання – 5, мав сорт Алєкса, 6 – сорти Артеміда, Аріса, 7 балів – ще 12 

сортів.  

Бал посухостійкості середньо ранньостиглих сортів сої становив у 

середньому 8. Найвищий бал – 9, мав 21 сорт сої. Найнижчий бал 

посухостійкості – 5, мав сорт ОАЦ Аклайм, 6 – сорти Офелія, Фантазія, а 7 

балів – ще 16 сортів (табл. 3.2.). 
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Таблиця 3.2.  

Показники агроекологічної стійкості, урожайності та якості насіння 
середньо ранньостиглих сортів сої 

Сорт Посухо-
стійкість, 

бал 

Стійкість 
до хвороб, 

бал 

Урожайність 
насіння, ц/га 

Вміст 
білка в 
насінні, 

% 

Вміст 
жиру в 
насінні, 

% 
Офелія 6 8 20,1 35,6 21,6 
Галлек 9 9 26,3 39,3 20,5 
НС Діяна 8 9 25,0 44,1 20,7 
Орфей 8 9 23,6 41,2 22,3 
Брюненсіс 9 9 26,3 39,3 20,5 
СВХ15Т1С1 8 8 34,4 38,1 22,3 
Таурус   8 9 28,3 44,1 21,1 
Марієм  8 8 31,9 40,3 21,7 
Стайн 06Х02 8 9 31,4 42,0 19,8 
Валюта  8 8 17,5 34,9 23,6 
Амадеа  8 9 27,7 40,4 22,9 
Албенга  8 8 32,6 41,1 20,8 
Монарх  9 9 22,1 39,0 21,7 
Феміда  8 8 30,0 37,5 18,0 
Золотиста  7 8 30,0 39,7 21,0 
Ювілейна  7 8 31,0 39,0 21,5 
Святкова  8 8 25,0 38,5 20,5 
Омега 
вінницька 

8 9 21,8 36,8 22,9 

КиВін 8 8 21,1 36,2 23,0 
Монада 8 9 22,0 38,5 18,8 
Смолянка 8 9 26,0 36,6 18,1 
Шарм 8 8 20,0 36,0 24,5 
Даная 8 9 27,9 38,0 21,6 
Георгіна 8 9 31,0 41,5 20,4 
Сяйво 8 8 35,0 38,5 21,5 
Вежа 8 9 28,0 39,3 19,6 
Хуторяночка 8 9 35,0 39,0 20,5 
Сузір’я  8 8 35,0 42,5 20,5 
Меркур 8 9 28,0 39,5 20,0 
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Княжна 7 9 26,0 38,5 20,0 
Подяка 8 8 37,0 39,5 22,5 
Мальвіна 8 8 34,5 39,5 21,5 
Кардифф  8 9 23,4 42,7 20,0 
Ромашка 7 8 28,5 40,8 20,9 
Золушка 8 9 19,7 39,8 21,3 
Луна 8 9 25,0 40,0 20,0 
Кофу 8 8 25,0 41,5 22,0 
Саска 8 8 35,0 41,0 20,0 
Сігалія 8 8 22,0 40,5 21,0 
Сінара 8 9 24,8 41,0 21,0 
Опалін 8 9 22,6 37,8 21,5 
Брюненсіс  9 9 26,3 40,0 19,9 
Кассіді 8 9 25,2 40,0 20,0 
Кіото 8 8 30,0 43,0 21,0 
Криниця 8 9 23,3 39,4 20,0 
Діадема 
Поділля 

8 9 29,0 38,7 18,8 

Софія 8 9 20,0 39,5 21,0 
Кордоба 8 8 25,0 39,0 20,0 
Мілленіум 8 9 25,0 41,0 20,0 
ДХ 618 9 8 25,0 41,5 19,8 
ДХ 530 9 8 22,3 41,5 19,8 
ОАЦ Каліпсо 9 9 22,7 39,4 21,2 
Аріса 8 8 22,0 40,0 22,0 
Асука 9 7 25,4 42,0 20,5 
Амадеус 8 9 21,7 42,5 19,0 
Нордіка 8 9 25,0 40,0 20,0 
Абеліна 8 8 18,0 39,5 20,0 
Обелікс 9 9 25,1 40,0 22,4 
Азимут 8 9 23,8 39,5 21,7 
ЕС Тенор 9 9 23,7 39,3 22,3 
Переяславка 9 9 22,0 40,1 22,2 
Марися 8 9 24,2 41,1 21,0 
Ясочка 9 9 22,4 41,6 21,2 
Вишиванка 8 9 24,9 39,2 21,8 
Корона 9 8 24,0 40,1 21,7 
РЖТ Спеда 9 9 20,9 42,8 21,8 
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Віола 8 9 20,6 41,8 22,3 
Скульптор 8 9 21,0 41,9 21,9 
ДШ401 8 9 22,2 45,2 20,6 
ДШ863 8 9 23,0 44,1 21,0 
Емперор 8 9 23,4 42,5 21,5 
Самородок 8 9 22,7 41,0 22,0 
ОАЦ Прескот 8 9 24,6 40,0 22,3 
ОАЦ Морден 8 9 28,6 40,4 22,5 
ОАЦ Страйв 8 9 25,5 42,2 22,1 
НС Діяна 8 9 25,0 44,1 20,7 
Алєкса 8 9 28,4 41,4 21,3 
Еверест 8 9 25,4 39,7 23,2 
РЖТ Свіла 8 9 23,5 43,5 21,3 
РЖТ Сфорза 8 9 23,2 45,5 20,2 
РЖТ Стумпа 8 9 26,2 40,0 22,3 
ЕС Командор 8 9 26,6 42,0 21,2 
СГ Кеа 8 9 26,8 41,0 22,1 
СГ Анзер 8 9 25,5 40,0 23,1 
Амадеа 8 9 27,7 40,4 22,9 
Еврідіка 8 9 24,0 42,0 21,6 
Сільвія ПЗО 8 9 29,3 38,6 22,6 
Ленка 8 9 27,5 43,0 22,0 
Вольта 9 8 25,1 40,5 21,7 
Таурус 9 8 28,3 44,1 21,1 
СБ 142 8 9 30,2 42,5 20,4 
СБ 143 9 8 27,6 42,5 20,2 
Сопрана 9 8 29,3 39,4 22,4 
РЖТ Сірока 9 9 33,4 40,2 22,4 
ЕС Адвайзер 8 9 31,5 40,1 22,8 
Слобода 8 9 24,7 40,8 20,3 
Аврора 8 9 26,6 40,7 21,3 
Південна 
Зоря 

7 9 27,3 40,6 21,3 

Граф 8 9 32,1 39,9 21,9 
Браун 8 9 29,8 37,4 23,4 
Регіна 8 9 33,4 41,2 21,8 
Стайн 06Х02 8 9 31,4 42,0 19,8 
Стайн 14Х02 8 9 32,6 42,3 20,2 
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Стайн 09І36 8 9 31,0 38,8 22,0 
Стайн 07Ж22 8 9 36,5 40,1 20,6 
Моцарт 8 9 30,4 42,8 20,0 
Астор 7 8 30,3 40,6 22,3 
Нептун 8 8 32,8 39,9 22,0 
Тала 8 9 30,4 39,3 22,0 
Сіпресс 8 9 34,6 40,6 21,0 
Еліна 8 8 33,3 40,5 21,9 
Зевс 8 8 30,1 40,1 22,1 
Віталіна 8 8 30,3 38,3 22,8 
Кармеліта 7 8 30,4 41,0 21,3 
Беттіна 8 9 32,2 41,5 21,6 
Ауреліна 8 8 31,1 41,9 21,4 
Алтона 8 8 32,9 39,1 22,2 
Сірелія 8 8 31,0 39,0 22,7 
Тіваз 8 8 29,1 40,8 21,9 
Турізас 8 8 33,3 38,5 21,5 
Інгуз 8 8 31,9 38,3 21,6 
Джейд 8 8 33,1 36,8 22,9 
Дара 7 8 31,6 37,9 22,4 
Марієм 8 8 31,9 40,3 21,7 
Ангеліка 9 9 30,0 41,0 20,9 
Атакама 8 9 32,3 40,3 21,4 
Акардія 8 8 29,7 38,3 21,6 
Віста 8 8 30,5 39,8 21,5 
Азюра 8 8 29,4 41,8 21,3 
Сіберія 7 8 24,5 39,7 20,8 
Езра 8 8 36,5 37,2 22,2 
ДХ4202 8 9 30,8 39,1 22,0 
ДХ4173 8 9 29,7 39,4 21,2 
Чураївна 7 9 26,4 40,0 21,3 
Солена 8 9 30,1 41,0 21,1 
РЖТ Сфінкса 7 9 28,7 42,1 20,7 
ЕС Трібор 7 9 29,1 41,3 20,6 
ЕС Професор 7 8 29,1 42,3 21,0 
ЕС Луксор 8 8 26,8 40,9 21,4 
ЕС 
Композитор 

8 9 33,3 40,1 22,0 
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ЕС 
Шанцеллор 

8 9 28,8 39,9 21,3 

ЕС Башелор 7 8 26,8 44,7 18,6 
ЕС Декор 8 9 28,4 41,9 21,2 
Серенада 6 9 24,9 41,7 18,9 
Титан 8 9 29,5 42,3 20,9 
Якарі 8 8 32,7 40,9 20,6 
Фантазія 6 8 23,7 40,6 19,9 
ОАЦ Аклайм 5 9 29,3 40,1 21,3 
Витязь 50 8 7 25,0 40,0 22,5 
Ізумрудна 7 8 26,0 41,0 21,0 
Деймос 8 8 22,0 39,2 22,2 
Чернівецька 9 8 8 30,0 36,3 21,5 
Артеміда 8 6 24,7 39,7 22,2 
Оксана 8 8 18,8 37,6 21,4 
Київська 98 8 8 17,8 35,7 21,9 
Спринт 8 8 18,5 36,2 23,2 
ПР 9368 Б07 9 9 26,6 40,0 21,5 
ДМ 503 8 9 31,9 39,4 22,4 
Буга 7 9 20,9 39,6 20,5 

 
Між балом посухостійкості та стійкості до вилягання рослин середньо 

ранньостиглих сортів сої встановлений середній позитивний кореляційний 

зв'язок (r = 0,334). Отже, чим вищий бал посухостійкості сортів сої – тим більш 

вони стійкі до вилягання. 

Середній бал стійкості до хвороб досліджуваних сортів сої становив 8,6. 

Найвищий бал стійкості до хвороб – 9, мали 97 сортів сої. Найнижчий бал 

стійкості до хвороб мали сорти Артеміда – 6, Асука, Витязь 50 – по 7 балів.  

Середній рівень урожайності насіння досліджуваних сортів сої становив 

27,2 ц/га. Найвищою урожайністю відзначалися сорти Подяка – 37,0 ц/га, Езра, 

Стайн 07Ж22 – по 36,5 ц/га, Саска, Сяйво – по 35,0 ц/га, Сіпрес – 34,6 ц/га, 

Мальвіна – 34,5 ц/га, СВХ15Т1С1 – 34,4 ц/га, ЕС Композитор, Турізас, Еліна 

– по 33,3 ц/га. Найнижча урожайність насіння була виявлена у сортів Валюта 
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– 17,5 ц/га, Київська 98 – 17,8 ц/га, Абеліна – 18,0 ц/га, Спринт – 18,5 ц/га, 

Оксана – 18,8 ц/га. 

Середній вміст білка у насінні середньо ранньостиглих сортів сої 

становив 40,2%. Сорт РЖТ Сфорза мав найвищий вміст білка – 45,5%, також 

високий вміст білка мали сорти ДШ401 – 45,2%, ЕС Башелор – 44,7%, Таурус, 

НС Діяна, ДШ863 – по 44,1%, Ленка – 43,0%. В той же час наступні сорти сої 

відзначалися найнижчим умістом білка у насінні: Валюта – 34,9%, Офелія – 

35,6%, Київська 98 – 35,7%, Шарм – 36,0%, КиВін, Спринт – по 36,2%. 

Вміст жиру у насінні середньо ранньостиглих сортів сої у середньому 

становив 21,3%. Найвищим він був у сортів Шарм – 24,5%, Валюта – 23,6%, 

Браун – 23,4%, Спринт, Еверест – по  23,2%, СГ Анзер – 23,1%. Найнижчий 

вміст жиру мали сорти Феміда – 18,0%, Смолянка – 18,1% та ЕС Башелор – 

18,6%.  

Між вмістом жиру та білка у насінні середньо ранньостиглих сортів сої 

встановлений середній негативний кореляційний зв'язок (r= – 0,330). Тобто, 

чим вищий вміст жиру містить насіння середньо ранньостиглих сортів сої, тим 

нижчий у них вміст білка. 

Найвищу урожайність насіння серед усіх середньо ранньостиглих сортів 

сої, за даними Державного реєстру сортів рослин, придатних для використання 

у 2021 році, мали сорти Подяка, Езра, Стайн 07Ж22, Саска, Сяйво, Сіпрес, 

Мальвана, СВХ15Т1С1, ЕС Композитор, Турізас, Еліна. Найбільший вміст 

білка мали сорти РЖТ Сфорза, ДШ401, ЕС Башелор, Таурус, НС Діяна, 

ДШ863, Ленка, жиру – Шарм, Валюта, Браун, Спринт, Еверест, СГ Анзер. 

Значна частина середньо ранньостиглих сортів сої відзначаються найвищими 

балами посухостійкості, стійкості до хвороб, вилягання та осипання насіння.  

Подальші дослідження мають вестися у напрямі порівняння за 

показниками урожайності, технологічності та екологічності сортів сої 

середньо ранньостиглої групи із іншими групами стиглості. 
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3.2. ОПИС СЕРЕДНЬОРАННЬОСТИГЛИХ СОРТІВ СОЇ 
Сорт Офелія – вегетаційний період складає 118-125 днів. Олійність 

становить 24-25%. Висота кріплення нижнього боба – 10-16 см. Адаптується 

до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Стійкість до 

вилягання – 8 балів; до осипання – 8 балів. Висока стійкість до основних 

хвороб. 

Сорт Галлек – має насінина з білим рубчиком, стабільна, висока 

врожайність, стійкий до вилягання та комплексу хвороб, відмінна стійкість до 

розтріскування. Вегетаційний період складає 95 днів. Олійність становить 

18%. Висота кріплення нижнього боба – 13 см. Адаптується до різноманітних 

грунтово-кліматичних умов вирощування. Високопридатний для 

механізованого збирання. Характеризується високою енергією початкового 

росту. Стійкість сорту Галлек до хвороб та стресових факторів: до вилягання 

– 8 балів, до осипання – 8 балів, до розтріскування – 9 балів, до 

бактеріоспорозу – 7 балів, до пероноспорозу – 6 балів, до вірусних хвороб – 7 

балів, до склеротеніозу – 8 балів. 

Сорт НС Діяна – внесений в державний реєстр в 2019 році. Усереднена 

урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 18,6-22,4 ц/га. Урожайність 

сорту 13,9-25,0 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 104-119 діб. Висота 

рослини 72,5-97,3 см. Стійкість до вилягання 8 балів, до обсипання 8 балів, до 

посухи 7-8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, до бактеріозу 

9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 42,1-44,1%. 

Вміст олії 20,7-22,5%. 

Сорт Брюненсіс – вегетаційний період складає 112-117 днів. Олійність 

становить 20-21%. Висота кріплення нижнього бобу – 10-12 см. Адаптується 

до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Характеризується 

швидкими та рівномірними сходами. Стійкість до вилягання – 8 балів, до 

осипання – 8 балів. Висока стійкість до основних хвороб. Сорт сої з 

детермінантним (обмеженим) типом росту, зареєстрований в Реєстрі сортів 

України в 2014 році. Сорт інтенсивного типу з високим  рівнем урожаю. 
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Низькорослий, висота рослин 73-82 см. Забарвлення насінини жовте, а 

рубчика – світло-коричневе. Насіння середньої крупності, маса 1000 насінин 

154-177 г. Норма висіву при ширині міжрядь 18 см – 650-700 тис. схожих 

насінин/га, при ширині міжрядь 35 см – 550 тис. схожих насінин/га. Сорт 

Брюненсіс є високоврожайним, середня урожайність в господарстві 22,3 ц/га, 

потенційна врожайність 40-50 ц/га. Адаптований до всіх видів ґрунтів. 

Швидка і рівномірна схожість насіння. Сорт дуже стійкий до посухи, 

вилягання рослин та осипання зерна. Характеризується високою стійкістю до 

ураження хворобами: пероноспорозом, бактеріозом, аскохітозом, септоріозом 

та фузаріозом. Призначений на кормові та продовольчі цілі. Зерно високої 

якості, містить 39,3-41,3% протеїну. Рекомендовані зони вирощування: 

Полісся, Лісостепова та Степова зони України. 

Сорт Таурус – внесений в державний реєстр в 2017 році. Усереднена 

урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 17,6-23,0 ц/га. Урожайність 

сорту 12,2-28,3 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 108-120 діб. Висота 

рослини 73,9-89,3 см. Стійкість до вилягання 8-9 балів, до обсипання 8-9 балів, 

до посухи 8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 8-9 балів, до 

бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 44,1 

-44,9%, олії – 20,0-22,4%. 

Сорт Валюта – середньораннього періоду дозрівання. Створено при 

індивідуально-груповому відборі після схрещування сортів сої Аврора і 

Петрівка. Рослина невелика за розміром, по висоті рідко перевищує 120 см. У 

суцвітті 8-10 квіток. Соя Валюта добре переносить посуху, стійка до осипання 

та вилягання. Стійка до розтріскування бобів. Маса 1000 насінин – 140-160 г. 

Вміст протеїну – 35%. Вміст жиру – 23,5%. Соя Валюта вирощується як в 

кормових, так і в харчових цілях. Колір бобів – світло-рудий. Форма – овальна. 

Сорт дає високоякісний і об’ємний урожай. При дотриманні строків сівби 

дозріває на першому тижні вересня. Заявник - Інститут кормів та сільського 

господарства Поділля НААН, Кіровоградська державна сільськогосподарська 

дослідна станція. Апробаційні ознаки – сордіда. Форма рослин компактна, 
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стебло зелене з густим рудим опушенням і прямим закінченням. Суцвіття – 

китиця, 8-10 квіток, фіолетового кольору. Біб світло-рудий, слабкозігнутий, 

середня кількість насінин у бобі – 3,2 максимальна – 4. Насінина овальна, 

середнього розміру, жовта без пігментації. Рубчик коричневий, великий, 

овальний. Вегетаційний період в Степу 115 днів. Середня урожайність за роки 

випробування в Степу 17,5 ц/га. У державному реєстрі з 2001 року. 

Сорт Амадеа –  генетично досконалий, високоврожайний сорт. Стійкий 

до вилягання та осипання. Відмінна стійкість до несприятливих та стресових 

умов. Стрімка енергія росту. Сорт Амадеа внесений в державний реєстр в 2018 

році. Усереднена урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 16,9-22,0 

ц/га. Урожайність сорту 10-27,7 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 107-

122 діб. Висота рослини 69,9-77,0 см. Стійкість до вилягання 8-9 балів, до 

обсипання 8 балів, до посухи 7-8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 

9 балів, до бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст 

білка 39,9-40,8%, олії – 21,6-23,4% (рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1. Соя сорт Амадеа 

 
Сорт Албенга – внесений в державний реєстр в 2019 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 110-114 діб. Висота рослини 66-95,9 см. Стійкість до 
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вилягання 8-9 балів, до обсипання 8 балів, до посухи 8 балів, до пероноспорозу 

8-9 балів, до аскохітозу 8-9 балів, до бактеріозу 8-9 балів, до септоріозу 8-9 

балів, до фузаріозу 8-9 балів. Вміст білка 37,1-41,1%. Вміст олії 20.8-23.6% 

(рисунок 3.2). 

 
Рисунок 3.2. Соя сорт Албенга 

 
Сорт Монарх – вегетаційний період складає 95-105 днів. Олійність 

становить 21,6-21,8%. Висота кріплення нижнього боба – 14-16 см. 

Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Лист 

ланцетний. Насіння жовте кулястої форми, середнього розміру. Рубчик 

світлий, лінійний з вічком. Квітка білого кольору. Стійкість до вилягання – 8 

балів, до осипання – 8 балів. Висока стійкість до основних хвороб. 

Сорт Феміда – стійкий до основних грибкових та вірусних хвороб. Має 

знижену чутливість до дефіциту вологи. Завдяки високому вмісту білка і жирів 

має високі смакові якості, тому придатний для використання в харчовій 

промисловості. Вегетаційний період 116-124 дні, висота кріплення нижнього 

бобу від 15 см. Сирий протеїн – 36-39%, рослинного жиру 17-19%. У 

державному реєстрі з 2004 року. Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання 

– 8 балів. Висока стійкість до основних хвороб. 

Сорт Золотиста – середньоранньостиглий. Вегетаційний період – 105-

115 днів. Рослина формою куща, компактна. Висота рослин 80-110 см. Висота 

прикріплення нижнього боба 12,5-16,2 см. Маса 1000 насінин – 150-162 г. 
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Вміст сирого протеїну – 39,3-40,1 %, жиру – 20,3-21,8%. Відзначається 

високою стійкістю до основних грибних та вірусних хвороб. Здатний 

формувати сприятливу оптико-біологічну структуру листового апарату під час 

повного цвітіння. Має високі смакові якості та може використовуватись у 

харчовій промисловості. Стійкий до вилягання та осипання. Висока 

посухостійкість. Стабільний рівень урожайності – 2,31-2,8 т/га. 

Рекомендована норма висіву 650-700 тис. шт. на 1 га залежно від погодних 

умов, попередника та строків сівби. Високо пластичний. Високе весняне 

стартове зростання. Стійкість до вилягання – 7 балів, до осипання – 7 балів. 

Середня стійкість до основних хвор. 

Сорт Ювілейна – вегетаційний період 115-125 днів, середньостиглий. 

Стійкий до осипання, посухи, хвороб і шкідників. Вміст сирого протеїну в 

насінні 38-40%. Вміст жиру в насінні 21-22%. Апробаційні ознаки: 

апробаційна група гландація. Детермінантного типу росту. Сіре опушення 

стебла і стулок бобів. Форма куща стиснута. Висота рослини 100-130 см, 

кріплення нижнього боба – 18 см. Листочки овальної форми, забарвлення 

квітки біле, бобів пісочне. Форма насінини куляста, забарвлення оболонки 

жовте з світло-коричневим рубчиком. Маса 1000 насінин – 130-180 г. У 

державному реєстрі з 2005 року. Належить до сортів зернового напряму 

вирощування. Однією з основних ознак даного сорту сої є те, що сорт має 

підвищену адаптивність до різноманітних умов, посухостійкий.  Вирізняється 

толерантністю до хвороб і шкідників. Має високу врожайність. Пропонується 

для вирощування у Степовій і Лісостеповій зонах України. Господарські та 

біологічні характеристики: урожайність 3,0-3,6 т/га. Стійкий до осипання, 

посухи, хвороб і шкідників, технологічний. 

Сорт Святкова – вегетаційний період складає 110-115 днів. Олійність 

становить 20-21%. Висота кріплення нижнього боба – 10-12 см. Адаптується 

до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Швидкий 

розвиток на ранніх стадіях дозволяє успішно вирощувати сорт 

без застосування засобів захисту рослин. Стійкість до вилягання – 9 балів, до 
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осипання – 9 балів, до пероноспорозу – 7 балів, до септоспоріозу – 8 балів, до 

аскохітозу – 9 балів (рисунок 3.3). 

 
Рисунок 3.3. Соя сорт Святкова 

 
Сорт Омега Вінницька – вегетаційний період складає 111-125 днів. 

Олійність становить 17,8-19,5%. Висота кріплення нижнього бобу – 9-12 см. 

Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. 

Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів. Висока стійкість до 

основних хвороб. Заявник: Інститут кормів та сільського господарства 

Поділля НААН. Гіпокотиль без антоціану. Тип росту – індетермінантний. 

Форма куща напівстиснута. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до 

верхівки) від середньої до високої (91-110 см), з жовто-коричневим 

опушенням. Листок помірно-зелений, пухирчастість помірна. Стебло за 

товщиною тонке (<7,0 мм). Середній листочок овальний, за формою верхівки 

загострений, великий за розміром. Квітка біла. Біб світло-коричневий, за 

довжиною середній (40,1-50,0 мм), вузький (9 мм), серпоподібний. Насінина 

овально-видовжена, жовто-зелена, рубчик світло-коричневий, овальний. Час 

початку цвітіння (10% квіток розпустилось) середньоранній. Маса 1000 

насінин – 147 г. Середня урожайність за роки випробування у зоні Лісостепу – 

21,8 ц/га. Вміст жиру – 22,9%, білка – 36,8%. Напрям використання – зерновий. 

Сорт належить до групи середньоранніх. Стійкий щодо посухи, вилягання, 

90



91 
 
осипання. Рекомендований для Лісостепу. У державному реєстрі з 2007 року 

(рисунок 3.4). 

 
Рисунок 3.4. Соя сорт Омега Вінницька 

 
Сорт КиВін – заявник: Інститут кормів та сільського господарства 

Поділля НААН. Гіпокотиль без антоціану. Тип росту – індетермінантний. 

Форма куща напівстиснута. Рослина за висотою (від поверхні грунту до 

верхівки) середня (71-90 см), з сірим опушенням. Листок світло-зелений, 

пухирчастість слабка. Стебло за товщиною тонке (<7,0 мм). Середній листочок 

овальний, за формою верхівки загострений, середній за розміром. Квітка біла. 

Біб сірий, за довжиною середній (40,1-50,0 мм), вузький (9,0 мм), прямий. 

Насінина округло-випукла, жовта, рубчик темно-коричневий, овальний. Час 

початку цвітіння (10% квіток розпустилось) середньоранній. Маса 1000 

насінин – 146,3 г. Середня урожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 

– 21,1 ц/га. Вміст жиру – 23%, білка – 36,2%. Висота прикріплення нижнього 

бобу – 13,3 см. Напрям використання – зерновий. Сорт належить до групи 

ранньостиглих. Стійкий щодо посухи, вилягання, осипання. Рекомендований 

для Лісостепу. У державному реєстрі з 2007 року. Вегетаційний період 

складає 107-118 днів. Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних 

умов вирощування. Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів. 

Висока стійкість до основних хвороб. 
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Сорт Монада – вегетаційний період складає 116-125 днів. Олійність 

становить 17,8-19,5%. Висота кріплення нижнього боба – 14-20 см. 

Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. 

Характеризується високою енергією початкового росту. Стійкість до 

вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів. Висока стійкість до основних 

хвороб. Відзначається високою стійкістю до найбільш поширених хвороб. 

Стійкий до вилягання та осипання, високопластичний. Рекомендована норма 

висіву 650-750 тис. шт. на 1 га, маса 1000 насінин 138-145 г. Вміст сирого 

протеїну 37-40%, жиру 18-19,5%. Рекомендований для поширення в зоні 

Лісостепу з 2008 року. 

Сорт Смолянка – має чорну насіннєву оболонку. Апробаційна 

група nigra. Вегетаційний період 112-127 днів. Висота прикріплення нижнього 

бобу 10,0-18,0 см. Потенційна урожайність 3,3-3,8 т/га. 

Вміст сирого протеїну – 34,8-38,5 %, рослинного жиру – 17,9-18,3 %. У 

державному реєстрі з 2008 року (рисунок 3.5). 

 
Рисунок 3.5. Соя сорт Смолянка 

 

Сорт Шарм – виведений методом індивідуального добору з гібридної 

популяції. Забарвлення сімʼядолей і підсімʼядольного коліна у молодих 

рослин антоціанова. Тип зростання індетермінантний, форма куща стисла. 

Габітус рослин прямостоячий. Висота рослин 95-110 см. Висота прикріплення 

нижніх бобів 10-12 см. Опушення стебла жовто-коричневе. Листя зеленого 
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кольору, середніх розмірів, овальні. При дозріванні листя опадає. Квітки білі. 

Біб середнього розміру, слабо вигнутий, світло-коричневий, 2-3-насіннєвий. 

Насіння дрібне, округло-випуклої форми, жовте. Рубчик темно-коричневий, 

овальний, біля рубчика є малюнок (до 30 % площі оболонки). 

Маса 1000 насінин 127-130 г. Вміст білка 35-37 %, жиру – 24-25 %. Сорт 

середньостиглий (від сходів до господарської стиглості 115-117 днів), стійкий 

до вилягання та розтріскування бобів. У державному реєстрі з 2008 року. 

Перспективний кормовий сорт. Вирощується в агрогосподарствах лісостепу, 

степу і полісся. Відноситься до групи середньоолійних середньостиглих 

сортів. Кущі компактної форми, стебло – темне, пряме. Урожайність 1,5-2,5 

т/га. Занесений до Реєстру сортів рослин України з 2009 р (рисунок 3.6). 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 3.6. Соя сорт Шарм 
 
Сорт Даная – зареєстровано у 2009 р. Рекомендовані зони вирощування: 

Лісостеп, Степ. Напрям використання – зерновий. Середня врожайність за 

роки випробування у зоні Степу – 19,7 ц/га, Лісостепу – 27,9 ц/га з вмістом 

жиру відповідно 20,9% і 21,6%, білку – 38,9% і 38,0%. Висота прикріплення 

нижнього бобу – 12,0-15,5 см. Маса 1000 насінин – 167,1 г. Стійкий до 

вилягання, посухи, осипання, ураження хворобами. Гіпокотиль у рослин сорту 

з відсутнім антоціановим забарвленням. Рослини за висотою від середньої до 

високої, мають індетермінантний тип росту, з сірим опушенням, відсутнім або 

дуже слабким ступенем завивання стебла, проміжну форму куща, середній час 
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початку цвітіння і середньо-пізній достигання з наявним опадання листя. 

Стебло тонке з середньою кількістю вузлів, нефасційоване. Листок помірно 

зеленого кольору з слабким ступенем пухирчастості. Середній листочок 

середній за розміром, клиновидної форми із загостреною формою верхівки. 

Квітка біла. Біб світлий (пісочний), має серповидну форму та середньої 

довжини, вузькі. Насінина округло-випуклої форми з основним світло-

коричневим забарвленням оболонки та світло-коричневим рубчиком. Рубчик 

овальної форми без вічка та малюнка (смужок) навколо нього. Маса 1000 зерен 

середня. Вегетаційний період складає 120-130 днів. Олійність складає 19,0-

21,2%. Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов 

вирощування. Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів. Висока 

стійкість до основних хвороб (рисунок 3.7). 

 
Рисунок 3.7. Соя сорт Даная 

 
Сорт Георгіна – вегетаційний період складає 115-120 днів. Олійність 

становить 20,4%. Висота кріплення нижнього бобу – 22-25 см. Адаптується до 

різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Стійкість до 

вилягання – 7 балів, до розтріскування – 7 балів. Висока стійкість до основних 

хвороб. 
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Сорт Сяйво – рекомендована зона – степ. Група стиглості – 

середньоранній. Потенціал врожайності – 3,5 т/га. Виробник – НААН України. 

У державному реєстрі з 2010 року. Висота рослин 90 см. Напрям використання 

– зерновий. Середньоолійний сорт. Вміст білка 38-39 %. Маса 1000 зерен 160-

180 г. Вегетаційний період складає 110-115 днів. Олійність складає 21-22%. 

Висота кріплення нижнього боба – 18-20 см. Адаптується до різноманітних 

грунтово-кліматичних умов вирощування. Стійкість до вилягання – 7 балів, до 

осипання – 7 балів. 

Сорт Вежа – здатний формувати сприятливу оптико-біологічну 

структуру рослин в онтогенезі. Сорт зернового типу. Завдяки високому 

поєднанню вмісту білка і жиру в насінні, має високі смакові 

якості, тому придатний для використання на харчові цілі. Апробаційна група 

oculata. Вегетаційний період 104-120 днів. Висота прикріплення нижнього 

бобу 14,0-19,0 см. Потенційна урожайність 3,6-4,0 т/га. Вміст 

сирого протеїну в насінні – 39,32 %, рослинного жиру – 19,63 %. 
Сорт Хуторяночка – вегетаційний період складає 105-112 днів. 

Олійність становить 20-21%. Адаптується до різноманітних грунтово-

кліматичних умов вирощування. Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання 

– 8 балів. Висока стійкість до основних грибкових та вірусних хвороб. 

Оригінатор сорту – Інститут кормів та сільського господарства Поділля 

НААН. Сорт сої Хуторяночка створено шляхом індивідуального відбору із 

сорту Артеміда. Апробаційна група-latifoliа. Сорт детермінантного типу 

росту, рослини пряморослі заввишки 70-100 см. Висота прикріплення 

нижнього бобу – 10,0-14,0 см. Опушення стебла і бобів сіре. Листки трійчасті, 

середнього розміру, зелені. Суцвіття – багатоквіткова (6-12 шт.) китиця, колір 

квіток фіолетовий. Боби світлі (пісочні), слабозігнуті, загострені, здебільшого 

2-3 насіння. Насіння середнього розміру, округло-випуклої форми. Насіннєва 

оболонка жовта. Рубчик чорногокольору, клиноподібної форми. Маса 1000 

насінин – 155-175 г. З 2010 року занесений до Державного реєстру сортів 

рослин придатних для поширення в Україні. Стійкий до основних грибкових і 
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вірусних хвороб. Має понижену чутливість до дефіциту вологи та елементів 

живлення в період формування генеративних органів. Стійкий до вилягання та 

осипання. Сорт ранньостиглий. Потенційна урожайність 3,5-4,5 т/га. Вміст 

сирого протеїну 37,5-41,3 %. Вміст рослинного жиру 20,8 %. Рекомендована 

норма висіву 650-700 тис. шт/ га. Рекомендована зона вирощування: Лісостеп 

За даними Вінницького обласного Державного центру експертизи сортів 

рослин в умовах 2016 року урожайність склала – 4,6 т/га. 

Сорт Сузірʼя – вегетаційний період складає 110-115 днів. З 

детермінантним типом росту. Олійність становить 19,4-20,6%. Висота 

кріплення нижнього бобу – 10-14 см. Адаптується до різноманітних грунтово-

кліматичних умов вирощування. Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання 

– 8 балів. Висока стійкість до основних хвороб. Сорт призначений для 

застосування у кормовиробництві та  харчовій промисловості. Стійкий проти 

ураження найбільш поширеними хворобами, стійкий до вилягання. 

Потенційна урожайність 4,5 т/га. Вміст білка 42-43%. Висота рослини 90-92 

см. Тип росту рослини проміжний. Суцвіття – багатоквіткова китиця, на 

квітконосі 12-14 фіолетових квіток. Насіння овальне, жовте, рубчик 

коричневий, середній, овальний без «вічка». Маса 1000 насінин 220-240 г. 

Рекомендовано для вирощування в зоні Полісся і Лісостепу України. Сорт 

виведено методом багаторазового індивідуального добору з гібриду від 

схрещування Юг-30/Чернятка. Належить до маньчжурського підвиду, 

апробаційної групи sordida. Стебло темно-коричневе з рудим опушенням. 

Насіння овальне, жовте, рубчик коричневий, середній, овальний. Стійкий до 

ураження найбільш поширеними хворобами, а також до понижених 

температур в період цвітіння та плодоутворення. Сорт рекомендується для 

вирощування в лісостепових районах України в основних посівах. Високі 

врожаї (35-37 ц/га) може забезпечити при широкорядному і рядковому 

способах сівби при нормах висіву 600-650 тис. схожих насінин на га за 

оптимальних строків сівби (початок травня). У державному реєстрі з 2010 року 

(рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8. Соя сорт Сузірʼя 

 
Сорт Меркур – сербської селекції, заявник – Сербський інститут 

рільництва і овочівництва. Ранній сорт з вегетаційним періодом 110-120 днів. 

Висота стебла досягає одного метра, нижні боби знаходяться на відстані 16 см 

від землі. Квітка фіолетова, опушення стебла жовто-коричневе. Боби дрібні, 

жовті, рубчик світло-коричневий. Маса тисячі насінин близько 170 грамів. 

Вміст білка в насінні 40-42%, жирів – 21-22%. Рекомендована густота посіву – 

550 тис. насінин на гектар. Потенційна урожайність від 4,5 т/га, іноді до 5,2 

т/га. Сорт стійкий до посухи, вилягання, розтріскування, осипання та основних 

хвороб, що вражають сходи сої (борошниста роса, склеротиноз). Адаптується 

до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Володіє високою 

енергією початкового росту. Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 

балів (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9. Соя сорт Меркур 

 
Сорт Княжна – стійкий до дефіциту вологи в період формування і наливу 

насіння. Має високі смакові якості і може використовуватись у харчовій 

промисловості. Апробаційна група grandifolia. Вегетаційний період 102-113 

днів. Висота прикріплення нижнього бобу 12,0-16,0 см. Потенційна 

урожайність 2,9-3,2 т/га. Вміст сирого протеїну 36,1-41,01 %, рослинного жиру 

– 19,8-20,3 %. У державному реєстрі з 2011 року. Стійкість до вилягання – 8 

балів, до осипання – 7 балів. Висока стійкість до основних хвороб 

Сорт Подяка – рослини високі (110-120 см), наполовину стислої форми 

з товстим центральним стеблом, опушення світло-руде, квітки фіолетові, 

насіння кулясте, світло-жовте, рубчик кольору оболонки, маса 1000 насінин – 

120-140 г. Біологічні ознаки. Сорт відноситься до середньостиглої групи 

(тривалість періоду вегетації 115-118 днів). Рекомендована норма висіву 0,6-

0,7 млн. схожих насінин на 1 га. Спосіб сівби звичайний рядковий або 

широкорядний (ширина міжрядь 45 см). У державному реєстрі з 2011 року. 

Сорт Мальвіна - вегетаційний період складає 110-115 днів. Олійність 

становить 21-22%. Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов 

вирощування. Володіє високою енергією початкового росту. 

Високопридатний для механізованого збирання. Стійкість до вилягання – 9  

балів, до осипання – 8 балів, до основних хвороб – 8 балів. 
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Сорт Кардифф - високоврожайний сорт з відмінною стабільністю.  

Висока стійкість до вилягання та осипання, стресостійкість. Високий вміст 

білку та жиру в зерні. Сорт сої Кардифф відноситься до середньоранньої групи 

стиглості, володіє високою урожай-ністю (на рівні 30-40 ц/га), високим 

вмістом білку (до 42,7 %) та високою стійкістю до вилягання і осипання. 

Напрям використання зерновий. Вегетаційний період становить 110-120 днів. 

Висота рослин 80-95 см. Висота кріплення нижнього боба 12-15 см. Маса 1000 

насінин 145-176 грам. Рекомендовано вирощувати в поліській, лісостеповій та 

степовій зонах України. Норма висіву коливається від 650 до 700 тис. штук 

схожих зерен на 1 гектар. 

Сорт Ромашка – середньостиглий, при сівбі в середині квітня і 

сприятливих умовах вирощування, урожай можна збирати вже в першій декаді 

вересня – від 40 до 45 центнерів зерна з гектара. Вага 1000 насінин 165-167,5 

грам. При середній висоті куща 100-110 см нижні боби кріпляться на стеблі на 

рівні 18-20 см. Кущі напівстиснуті, боби світло-коричневі, насіння жовте 

округлої форми, по 3-4 в бобі. Сорт стійкий до більшості хвороб і шкідників, 

зокрема до септоріозу, бактеріозу, стеблової гнилі та вірусної мозаїки, а також  

високий ступінь стійкості до посухи, вилягання і розтріскування бобів. Вміст 

протеїну 40%, жиру – 20-22%. Тривалість вегетаційного періоду 120-125 днів. 

Апробаційні ознаки: апробаційна група macrocarpa. Тип росту 

індетермінантний. Колір опушення – світло-коричневий. Листочки яйце-

списоподібні, забарвлення квітки – фіолетое, бобів – коричневе. Форма 

насіння – овальна, забарвлення жовте. Рекомендований для вирощування у 

Степовій, Лісостеповій зонах України з 2013 року. 

Сорт Золушка – вегетаційний період складає 105-110 днів. Олійність 

становить 21,0-21,5%. Висота кріплення нижнього боба – 12 см. Апробаційна 

група brachicarpa. Тип росту рослин – індетермінантний. Колір стебла і 

опушення – білий. Форма куща напівстиснута. Адаптується до різноманітних 

грунтово-кліматичних умов вирощування. Стійкість до вилягання – 8 балів, до 

осипання – 8 балів, до розтріскування – 8 балів, до бактеріоспорозу – 9 балів, 
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до пероноспорозу – 9 балів, до фузаріозу – 9 балів, до септоспоріозу – 9 балів. 

Сорт зерно-кормового (універсального) та харчового призначення. 

Рекомендується для вирощування у Степу, Лісостепу та Поліссі. Урожайність 

сорту 3,5-3,8 т/га. Для сорту характерна висока стійкість до посухи, вилягання 

та розтріскування бобів. Стійкий до бактеріазу, септоріозу, вірусної мозаїки та 

до шкідників. Технологічний. Вміст сирого протеїну в насінні 39-40,5 %. 

Висота рослин – 87-105 см. Листки трійчасті яйцеподібної форми з 

загостреним кінчиком, забарвлення квітки біле, бобів – світле. Форма насіння 

– овальна, забарвлення оболонки жовто-зелене з слабким чорним пігментом, 

Рубчик – чорний. Маса 1000 насінин – 165-175 г. 

Сорт Луна – період вегетації складає близько 120 днів.  

Високоврожайний сорт з генетичним потенціалом на урожайності понад 4,5 

т/га. Оптимальна густота посіву до 500000 схожих насінин на гектар. Висів 

можливий до кінця квітня. Забарвлення квітки біле, ворсинок – сіре, бобів – 

жовте. Маса 1000 насінин – близько 150-160 г. У державному реєстрі з 202 

року. Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов 

вирощування. Характеризується високими енергією початкового росту та 

вирівняністю зерна. Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів. 

Висока стійкість до основних хвороб. 

Сорт Кофу – індетермінантний. Вегетаційний період складає 107-117 

днів. Олійність становить 21-23%. Висота кріплення нижнього боба – 12 см. 

Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов 

вирощування. Розмір насіння середній. Забарвлення насінної шкірки жовте. 

Рубчик світлий, в колір насіння. Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання 

– 8 балів, до основних хвороб – 8 балів. Відрізняється потужним стартовим 

розвитком. Хороша стійкість до розтріскування. Сорт добре гілкується. Форма 

зростання – прямостоячий. Опушення головного стебла: рудувато-коричневе. 

Висота рослини – вище середнього. Інтенсивність зеленого забарвлення листя 

– середня. Розмір насіння – середній. Бажано сіяти з міжряддями 25-50 см. 

Рекомендована норма висіву в залежності від забезпеченості вологою, ширини 
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міжрядь і строку сівби варіюється від 650 тис. до 750 насіння тис. насіння на 1 

га (рисунок 3.10). 

 
Рисунок 3.10. Соя сорт Кофу 

 
Сорт Саска – вегетаційний період складає 120 днів.  Висота кріплення 

нижнього боба – 15-20 см. Адаптується до різноманітних грунтово-

кліматичних умов вирощування. Характеризується високими енергією 

початкового росту та стабільністю. Стійкість до вилягання – 8 балів, до 

осипання – 8 балів, до фузаріозу – 7 балів, до склеротеніозу – 8 балів. 

Сорт Сігалія – середньостиглий, є одним із провідних сортів у своїй 

групі стиглості в Австрії. Вегетаційний період складає 120-125 днів. Висота 

кріплення нижнього боба – 14-18 см. Вирізняється високим потенціалом 

урожайності, доброю стійкістю до вилягання та розтріскування бобів. 

Посухостійкість висока, сприйнятливість до хвороб, в тому числі вірусних, 

низька. Боби крупні, добре виповнені, з високою масою тисячі насінин. 

Швидкий розвиток на ранніх стадіях дозволяє успішно вирощувати сорт в 

органічному сегменті. Сорт сої занесений до Реєстру сортів рослин України у 

2014 році. Потенціал урожайності 42-45 ц/га. Вміст білку 39-42 %. Вміст олії 

20-22 %. Маса 1000 насінин 180-220 г. Висота рослини 70-90 см. У 

Державному сортовипробуванні в Україні найвища урожайність склала понад 
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4,5 т/га, вміст білка 39 % та вміст олії близько 22 %. Сорт рекомендований до 

вирощування у зоні Лісостепу та Степу (рисунок 3.11). 

 
Рисунок 3.11. Соя сорт Сігалія 

 
Сорт Сінара – занесений до Реєстру сортів рослин України у 2014 році. 

Сорт середньостиглий, є одним із провідних сортів у своїй групі стиглості в 

Австрії. Вирізняється високим потенціалом урожайності та високим вмістом 

білка й олії. Сорту притаманні висока посухостійкість, добра стійкість до 

вилягання та осипання. Сорт характеризується доброю стійкістю до хвороб, у 

тому числі вірусних та бактеріальних. Боби крупні, добре виповнені, з 

високою масою тисячі насінин. Швидкий розвиток на ранніх стадіях дозволяє 

успішно вирощувати сорт в органічному сегменті. Потенціал урожайності 44 

-45 ц/га. Вміст білку 39-43 %. Вміст олії 20-22 %. Маса 1000 насінин 180-210 

г. Вегетаційний період: Лісостеп 120-130 днів, Степ 120-125 днів. Висота 

рослини 70-90 см. Висота прикріплення нижнього бобу 13-16 см. У 

Державному сортовипробуванні в Україні найвища урожайність склала понад 

4,5 т/га, вміст білка 39 % та вміст олії близько 22 %. Сорт рекомендований до 

вирощування у зоні Лісостепу та Степу. 

Сорт Опалін – вегетаційний період за роки випробувань в Україні: 

Полісся 129 днів, Лісостеп 116, Степ 107 днів. Сорт Опалін має ланцетну 

форму листа, що дає переваги в багатьох виробничих ситуаціях. Так на посівах 

сої 2015 року через надмірний розвиток вегетативної маси і затінення рослини 
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утворили менше бобів і насінин в бобі. Сорт Опалін у цьому році переважав 

сорти з яйцевидною формою листа на 18-22%. Стійкість сорту до 

температурних стресів на початкових стадіях виражається у незначному 

падінні врожайності при настанні стресу. Сорт прекрасно переносить холодні 

температури на початкових стадіях, а також має високу компенсаційну 

здатність, що допомагає в ситуаціях, коли посіви з тих чи інших причин 

зріджені. У державних випробуваннях 2013 року в Сумському державному 

експертному центрі сформував врожайність 49,4 ц/га, що стало рекордом за 

останні роки державних випробувань в Україні. Фактична урожайність 

становить 29-39 ц/га. Олійність складає 21,3-21,8%. Висота кріплення 

нижнього боба – 10,5-12,6 см. Адаптується до різноманітних грунтово-

кліматичних умов вирощування. Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання 

– 8 балів, до бактеріоспорозу – 7 балів, до вірусних хвороб – 7 балів, до 

склеротеніозу – 8 балів, до несправжньої борошнистої роси – 8 балів. 

Сорт Кассіді – вегетаційний період складає 110-120 днів. Висота 

кріплення нижнього боба – 12,5 см. Адаптується до різноманітних грунтово-

кліматичних умов вирощування. Характеризується високою енергією 

початкового росту. Дозрівання – 95% бобів, досягнувши свого кольору 

зрілості (коричневий). Необхідно 5-10 днів, щоб вологість бобів була нижчою 

15%. Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів, до розтріскування 

– 7 балів, до бактеріоспорозу – 9 балів, до пероноспорозу – 9 балів, 

до аскохітозу – 9 балів, до фузаріозу – 9 балів, до септоспоріозу – 9 балів. 

Сорт Кіото – вегетаційний період складає 120-128 днів. Олійність 

становить 21%. Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов 

вирощування. Високопридатний для прямого посіву. Стійкість до вилягання – 

8 балів, до осипання – 8 балів. Висока стійкість до основних хвороб (рисунок 

3.12). 
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Рисунок 3.12. Соя сорт Кіото 

 
Сорт Діадема Поділля - вегетаційний період складає 105-115 днів. 

Олійність становить 18,8%. Адаптується до різноманітних грунтово-

кліматичних умов вирощування. Стійкість до вилягання – 7 балів. Висока 

стійкість до основних хвороб. 

Сорт Софія – вегетаційний період складає 115-120 днів. Олійність 

становить 20,5-21,5%. Висота кріплення нижнього боба – 12 см. Адаптується 

до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Стійкість до 

вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів. Висока стійкість до основних 

хвороб. Соя даного сорту стійка до основних шкідників і спекотної 

посушливої погоди. Кущ може вирости від 112 до 120 см. Боби темно-

коричневі, в кожному знаходяться 3-4 овальних жовтих насіння середнього 

розміру. Маса 1000 насінин близько 160,7 г. Сорт відноситься до 

середньоранніх. Висока потенційна врожайність – 49-56 ц/га (рисунок 3.13). 
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Рисунок 3.13. Соя сорт Софія 

 
Сорт Кордоба – стійкий до хвороб і осипання. Має крупне зерно зі 

світлим рубчиком. Швидкі початкові темпи росту. Пластичність, стабільність 

та продуктивність перевірена практикою. 

Сорт Мілленіум - вегетаційний період складає 105-110 днів. Висота 

кріплення нижнього боба – 15-20 см. Адаптується до різноманітних грунтово-

кліматичних умов вирощування. Характеризується високою енергією 

початкового росту. Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів. 

Висока стійкість до основних хвороб. Вирізняється високою потенційною 

врожайності(4,5-5,0 т/га) та стійкістю до вилягання і розтріскування. Висота 

рослини 70-90 см. Вміст білка 42-43%. Вміст олії 20-22%. Боби крупні, добре 

виповнені, з високою масою насінин (рисунок 3.14). 
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Рисунок 3.14. Соя сорт Мілленіум 

 
Сорт ДХ 618 – вегетаційний період складає 118-120 днів. Олійність 

становить 19,8%. Висота кріплення нижнього боба – 14 см. Адаптується до 

різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Характеризується 

високою енергією початкового росту. Стійкість до вилягання – 8 балів, до 

осипання – 8 балів, до основних хвороб – 8 балів (рисунок 3.15). 

 
Рисунок 3.15. Соя сорт ДХ 618 

 
Сорт ДХ 530 – вегетаційний період складає 118-123 днів. Олійність 

становить 19,8%. Висота кріплення нижнього боба – 15 см. Адаптується до 

різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Характеризується 

високою енергією початкового росту. Рекомендоване міжряддя при посіві 35 

см. Стійкість до вилягання – 8 балів, до основних хвороб – 8 балів Відмінна 

сила росту. Відмінний ріст протягом вегетаційного сезону. Врожайний сорт. 

Забарвлення квітки – фіолетове. Забарвлення опушення – коричневе. 
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Забарвлення рубчика – світло-жовте. Маса 1000 зерен – 230 грам. Вміст 

протеїну – 43%. Рекомендовані ґрунти – всі типи. Здатність до галуження – 

середня. Висота рослини – середня (рисунок 3.16). 

 
Рисунок 3.16. Соя сорт ДХ 530 

 
Сорт ОАЦ Каліпсо – вегетаційний період складає 120-125 днів. 

Олійність становить 21,2%. Висота кріплення нижнього боба – 15 см. 

Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. 

Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів (рисунок 3.17). 

 
Рисунок 3.17. Соя сорт ОАЦ Каліпсо 
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Сорт Аріса – вегетаційний період складає 115-125 днів. Олійність 

становить 22%. Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов 

вирощування. Характеризується високою енергією початкового росту. 

Високопридатний для механізованого збирання. Стійкість до вилягання – 9 

балів, до розтріскування – 6 балів. 

Сорт Асука – вегетаційний період складає 110-120 днів.  Адаптується до 

різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Стійкість до 

вилягання – 8 балів, до осипання – 7 балів, до склеротеніозу – 7 балів. 

Сорт Амадеус – вегетаційний період складає 115 днів. Адаптується до 

різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Характеризується 

високою енергією початкового росту. Рекомендоване міжряддя – від 15 до 38 

см. Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів. Висока стійкість 

до основних хвороб. 

Сорт Нордіка – вегетаційний період складає 110-120 днів. Висота 

кріплення нижнього бобу – 10-13 см. Адаптується до різноманітних грунтово-

кліматичних умов вирощування. Характеризується високою енергією 

початкового росту. Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів. 

Висока стійкість до основних хвороб. 

Сорт Абеліна – розроблений для отримання високих врожаїв зерна, що 

має цінні господарські властивості за короткий вегетаційний період (100-105 

днів). За цей час сорт здатний сформувати врожайність на рівні 35-40 ц/га 

(потенційна врожайність). Призначений для вирощування адаптований в 

різних грунтово-кліматичних зонах країни де дає стабільно високі врожаї 

зерна високої якості. На протязі всієї вегетації у сорту зберігається відмінний 

фітосанітарний стан рослин. Цьому сприяє хороша стійкість до бактеріозу, 

переноспорозу та інших вірусних хвороб. Сорт добре почувається при 

весняному похолоданні та літній жарі із посухами. Висів насіння проводять в 

оптимальні терміни на глибину 3-4 см із шириною міжрядь 12,5-45 см. Густота 

рослин на час збору урожаю в залежності від зони вирощування повинна 

коливатись в межах 500-600 тис/га. На час цвітіння сорту, його рослини 
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сягають в висоту на 70-90 см. Формування бобів починається на висоті 12-15 

см. В сухому зерні сорту міститься 39-40 % білку та 19-20 % жиру, що 

перевищує показники деяких сортів своєї групи стиглості. 

Сорт Азимут – внесений в державний реєстр в 2019 році. Усереднена 

урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 16,7-22,9 ц/га. Урожайність 

сорту 14,7-23,8 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 109-125 діб. Висота 

рослини 70,5-81,6 см. Стійкість до вилягання 8-9 балів, до обсипання 8 балів, 

до посухи 8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, до 

бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 39,3 

-40,4%. Вміст олії 20,3-22,9%. 

Сорт ЕС Тенор – вегетаційний період складає 100-105 днів. Олійність 

становить 20,5%. Висота кріплення нижнього боба – 12 см. Адаптується до 

різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Характеризується 

високою енергією початкового росту. Стійкість до стресу – 8 балів, до 

вилягання – 9 балів, до розтріскування – 7 балів, до склеротеніозу – 8 балів. 

Основними характеристиками сорту є ранньостиглість, високий вміст білку та 

стійкість до вилягання. Раннє дозрівання в усіх кліматичних зонах України. 

Переваги: стійкість до вилягання, високий вміст білку, стійкість до осипання, 

високий потенціал урожайності. 

Сорт Марися – внесений в державний реєстр в 2019 році. Усереднена 

урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 16,7-22,9 ц/га. Урожайність 

сорту 14,2-24,2 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 112-123 діб. Висота 

рослини 63,6-77,5 см. Стійкість до вилягання 8 балів, до обсипання 8-9 балів, 

до посухи 8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, до 

бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка - 

39,2-41,2%. Вміст олії – 20,7-22,6%. Маса 1000 насінин 180-190 г. В насінні 

міститься 40-41% протеїну. Потенційна урожайність – 4,0-4,02 т/га Сорт 

стійкий до ураження найпоширенішими хворобами. Висота прикріплення 

нижніх бобів 10-14 см. 
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Сорт Переяславка – маса 1000 насінин 180-185 г. У насінні міститься 41-

42% протеїну і 19-21% жиру. Насіння овальне, жовте, рубчик жовтий, 

середній, овальний без «вічка». Висота рослин 95-100 см. Висота 

прикріплення нижніх бобів 13-15 см. Середньостиглий сорт, в умовах 

Київської області достигає за 115-117 днів. Стійкий до ураження 

найпоширенішими хворобами, а також до понижених температур у період 

цвітіння та плодоутворення. В конкурсному сортовипробуванні отримано 

врожай 4,4 т/га. Рекомендована норма висіву за широкорядного й рядкового 

способах сівби 650-700 тис. схожих насінин на гектар. 

Сорт Ясочка – маса 1000 насінин 175-180 г. В насінні міститься 41-42% 

протеїну і 18-19% жиру. Висота рослин 100-110 см. Висота прикріплення 

нижніх бобів 14-15 см. Середньостиглий сорт в умовах Київської області 

достигає за 120-125 днів. Стійкий до ураження найпоширенішими хворобами, 

а також до понижених температур у період цвітіння та плодоутворення. 

Потенційний урожай насіння 4,5 т/га. 
Сорт Вишиванка – внесений до Реєстру сортів рослин України на 2019 

рік. Тривалість періоду вегетації складає 110 днів, потенційна урожайність 3,5-

3,7 т/га, уміст білка 40%, має велике насіння – маса 1000 насінин становить 

200-210 г, стійкий до найпоширеніших хвороб і розтріскування бобів. 

Усереднена урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 18,6-22,4 ц/га. 

Урожайність сорту 14,4-24,9 ц/га. Висота рослини 68,5-82,5 см. Стійкість до 

вилягання 8-9 балів, до обсипання 8 балів, до посухи 8 балів, до пероноспорозу 

9 балів, до аскохітозу 9 балів, до бактеріозу 8-9 балів, до септоріозу 9 балів, до 

фузаріозу 9 балів. Вміст олії 21,8-22,9%. 

Сорт Сіверка – в державному реєстрі з 2013 року. Світле насіння без 

рубчика. В насінні міститься 41-42% протеїну і 20-21% жиру. Висота рослин  

87-95 см. Висота прикріплення нижніх бобів 10-13 см. Скоростиглий сорт, в 

умовах Київської області достигає за 95-97 днів. Стійкий до ураження 

найпоширенішими хворобами, а також до понижених температур у період 

цвітіння та плодоутворення. Сорт рекомендується для вирощування в 
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лісостепових і поліських районах України в основних та поукісних посівах. 

Сіверка зареєстрована у Великій Британії та посідає там перше місце за 

площею посівів. 
Сорт Корона – внесений в державний реєстр в 2018 році. Усереднена 

урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 15,2-22,1 ц/га. Урожайність 

сорту 14,0-24,0 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 110-126 діб. Висота 

рослини 72,3-87,1 см. Стійкість до вилягання 8-9 балів, до обсипання 8-9 балів, 

до посухи 8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, до 

бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 40,0 

-40,3%. Вміст олії 21,0-22,5%. 

        Сорт Віола – внесений в державний реєстр в 2017 році. Урожайність 

сорту 14,2-20,6 ц/га. Висота рослини 62,6-78,7 см. Стійкість до вилягання 8,4- 

9,0 балів, до обсипання 8,4-8,7 балів, до посухи 8,0-8,2 балів, до пероноспорозу 

8,7-9,0 балів, до аскохітозу 8,7-9,0 балів, до бактеріозу 8,6-8,8 балів, до 

септоріозу 8,7-9,0 балів, до фузаріозу 8,5-9,0 балів. Вміст білка 40,2-42,1%. 

Вміст олії 21,2-23,0%. Усереднена урожайність сорту за п'ять попередніх років 

склала 15,2-21,4 ц/га. Вегетаційний період складає 125-155 днів. Олійність 

становить 21-23%. Висота кріплення нижнього бобу 10 см. Адаптується до 

різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування (рисунок 3.18). 

 
Рисунок 3.18. Соя сорт Віола 
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Сорт Скульптор – ранній, стійкий до вилягання, стабільний по 

врожайності. Світлий колір зародку, висока маса 1000 насінин. Високий вміст 

протеїну. Високе розміщення нижніх бобів. 

Сорт ДШ 401 – внесений в державний реєстр в 2017 році. Усереднена 

урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 15,2-22,1 ц/га. Урожайність 

сорту 11,5-22,2 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 106-122 діб. Висота 

рослини 59,8-76,0 см. Стійкість до вилягання 8-9 балів, до обсипання 8-9 балів, 

до посухи 8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, до 

бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 45,2 

-45,3%. Вміст олії 19,9-21,1%. 
Сорт ДШ 863 – відзначається раннім дозріванням з швидким 

висиханням. Відмінний потенціал врожайності. Висока толерантність до 

склеротиніозу. Забарвлення квітки фіолетове. Ширина міжряддя при сівбі 15-

35 см. Забарвлення опушення – світло-коричневе. Забарвлення рубчика – 

світло-жовте. Маса 1000 зерен – 197 грам. Вміст протеїну 45%. Вміст олії 

18,5%. Рекомендовані ґрунти – всі типи. Здатність до галуження – середня. 

Висота рослини – середня. Вегетаційний період складає 106-123 днів. Висота 

кріплення нижнього боба 11-15 см. Адаптується до різноманітних грунтово-

кліматичних умов вирощування. Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання 

– 8 балів, до пероноспорозу – 9 балів, до аскохітозу – 9 балів, до 

бактеріоспорозу – 9 балів, до септоспоріозу – 9 балів, до фузаріозу – 9 балів. 

Сорт Емперор – внесений в державний реєстр в 2017 році. Усереднена 

урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 15,2-22,1 ц/га. Урожайність 

сорту 11,9-23,4 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 115-127 діб. Висота 

рослини 61,8-79,9 см. Стійкість до вилягання 8-9 балів, до обсипання 8-9 балів, 

до посухи 8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, до 

бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 42,5 

-42,8%. Вміст олії 20,5-22,4%. 
Сорт ОАЦ Прескот – внесений в державний реєстр в 2017 році. 

Усереднена урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 17,6-23,0 ц/га. 
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Урожайність сорту 14,3-24,6 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 110-128 

діб. Висота рослини 72,1-89,9 см. Стійкість до вилягання 8-9 балів, до 

обсипання 8-9 балів, до посухи 8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 

9 балів, до бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст 

білка 40,0-40,8%. Вміст олії 21,2-23,5%. Вегетаційний період складає 110-128 

днів. Висота кріплення нижнього боба 15 см. Адаптується до різноманітних 

грунтово-кліматичних умов вирощування (рисунок 3.19). 

 
Рисунок 3.19. Соя сорт ОАЦ Прескот 

 
Сорт ОАЦ Морден – вегетаційний період складає 108-119 днів. 

Олійність становить 22,5%. Висота кріплення нижнього боба 11-15 см. 

Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. 

Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів, до пероноспорозу – 9 

балів, до аскохітозу – 9 балів, до бактеріоспорозу – 9 балів, до септоспоріозу – 

9 балів, до фузаріозу – 9 балів. Сорт ОАЦ Морден внесений в державний 

реєстр в 2017 році. Урожайність сорту 12,5-28,6 ц/га. Висота рослини 65,9- 

86,9 см. Стійкість до вилягання 8 - 9 балів. Вміст білка 40,4-40,8%. 

Сорт ОАЦ Страйв – вегетаційний період складає 112-124 днів. Олійність 

становить 21,2-23,0%. Висота кріплення нижнього боба – 10-13 см. 

Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. 
Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів, до пероноспорозу – 9 

балів, до аскохітозу – 9 балів, до бактеріоспорозу – 9 балів, до септоспоріозу – 

9 балів, до фузаріозу – 9 балів. Сорт ОАЦ Страйв внесений в державний реєстр 
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в 2017 році. Усереднена урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 

17,6-23,0 ц/га. Урожайність сорту 12,6-25,5 ц/га. Висота рослини 67,6-92,2 см. 

Вміст білка 42,2-42,5% (рисунок 3.20).  

 
Рисунок 3.20. Соя сорт ОАЦ Страйв 

 
Сорт Алєкса – внесений в державний реєстр в 2019 році. Усереднена 

урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 18,6-22,4 ц/га. Урожайність 

сорту 11,8-28,4 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 108-123 діб. Висота 

рослини 61,4-78,0 см. Стійкість до вилягання 8-9 балів, до обсипання 5-8 балів, 

до посухи 7-8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, до 

бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 37,7 

-41,4%. Вміст олії 20,9-23,1%. 
Сорт Еверест – вегетаційний період складає 113-118 днів. Олійність 

становить 23,1-24,0%. Висота кріплення нижнього боба 12 см. Адаптується до 

різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Стійкість до 

вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів, до пероноспорозу – 9 балів, до 

аскохітозу – 9 балів, до бактеріоспорозу – 9 балів, до септоспоріозу – 9 балів, 

до фузаріозу – 9 балів. Сорт Еверест внесений в державний реєстр в 2018 році. 

Урожайність сорту 13,3-25,4 ц/га. Висота рослини 70,3-73,1 см. Вміст білка 

39,3-39,7%.  

Сорт РЖТ Свіла – внесений в державний реєстр в 2017 році. 

Урожайність сорту 11,8-23,5 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 113-122 

діб. Висота рослини 63,7-80,7 см. Стійкість до вилягання 8-9 балів, до 

обсипання 8 балів, до посухи 8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 
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9 балів, до бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст 

білка 43,1-43,6%. Вміст олії 20,7-23,1%. 

Сорт РЖТ Сфорза – внесений в державний реєстр в 2017 році. 

Усереднена урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 15,2-22,1 ц/га. 

Урожайність сорту 10,7-23,2 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 109-121 

діб. Висота рослини 64,3-82,1 см. Стійкість до вилягання 9 балів, до обсипання 

8 балів, до посухи 7-8 балів. Стійкість проти пероноспорозу 9 балів, до 

аскохітозу 9 балів, до бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 

балів. Вміст олії 19,9-21,7%. 

Сорт ЕС Командор – вегетаційний період складає 110-115 днів. 

Олійність становить 20,6-22,9%. Висота кріплення нижнього боба – 13 см. 

Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. 

Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів, до пероноспорозу – 9 

балів, до аскохітозу – 9 балів, до бактеріоспорозу – 9 балів, до септоспоріозу – 

9 балів, до фузаріозу – 9 балів. Сорт внесений в державний реєстр в 2018 році. 

Усереднена урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 16,9-22,0 ц/га. 

Урожайність сорту 11,9-26,6 ц/га. Висота рослини 59,9-74,8 см. Вміст білка 

42,0-42,7%.  

Сорт СГ Кеа – внесений в державний реєстр в 2018 році. Урожайність 

сорту 13,1-26,8 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 109-122 діб. Висота 

рослини 64,7-76,4 см. Стійкість до вилягання 8-9 балів, до обсипання 8 балів, 

до посухи 8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, до 

бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 41,0 

-41,4%. Вміст олії 21,1-23,8% (рисунок 3.21). 
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Рисунок 3.21. Соя сорт СГ Кеа 

 
Сорт СГ Анзер – має дуже високий потенціал врожайності в своїй групі 

стиглості. Висока маса 1000 насінин. Відмінна стійкість до основних хвороб 

та осипання. Високий вміст білку в зерні. Сорт СГ Анзер внесений в 

державний реєстр в 2018 році. Усереднена урожайність сорту за п'ять 

попередніх років склала 15,2-22,1 ц/га. Урожайність сорту 10,7-25,5 ц/га. 

Триваліть періоду вегетації складає 104-121 діб. Висота рослини 72,9-78,6 см. 

Стійкість до вилягання 8-9 балів, до обсипання 8 балів, до посухи 7-8 балів, до 

пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, до бактеріозу 9 балів, до 

септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 40,0-40,5%. Вміст олії 21,6 

-24,0% (рисунок 3.22). 

 
Рисунок 3.22. Соя сорт СГ Анзер 
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Сорт Амадеа – внесений в державний реєстр в 2018 році. Усереднена 

урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 16,9-22,0 ц/га. Урожайність 

сорту 10,0-27,7 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 107-122 діб. Висота 

рослини 69,9-77,0 см. Стійкість до вилягання 8-9 балів, до обсипання 8 балів, 

до посухи 7-8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, до 

бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 39,9 

-40,8%. Вміст олії 21,6-23,4% (рисунок 3.23). 

 
Рисунок 3.23. Соя сорт Амадеа 

 
Сорт Сільвія ПЗО – вегетаційний період складає 101-120 днів. Олійність 

становить 21,6-24,1%. Висота кріплення нижнього боба 11-14 см. Адаптується 

до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Стійкість до 

вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів, до пероноспорозу – 9 балів, до 

аскохітозу – 9 балів, до бактеріоспорозу – 9 балів, до септоспоріозу – 9 балів, 

до фузаріозу – 9 балів. Сорт Сільвія ПЗО внесений в державний реєстр в 2018 

році. Усереднена урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 17,6-23,0 

ц/га. Урожайність сорту 11,9-29,3 ц/га. Висота рослини 69,1-83,4см. Вміст 
білка 38,6-38,8% (рисунок 3.24).  
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Рисунок 3.24. Соя сорт Сільвія ПЗО 

Сорт Ленка – вегетаційний період складає 110-119 днів. Олійність 

становить 22,0%. Висота кріплення нижнього боба 12-14 см. Адаптується до 

різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Стійкість до 

вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів, до пероноспорозу – 9 балів, до 

аскохітозу – 9 балів, до бактеріоспорозу – 9 балів, до септоспоріозу – 9 балів, 

до фузаріозу – 9 балів. Сорт Ленка внесений в державний реєстр в 2017 році. 

Урожайність сорту 13,0-27,5 ц/га. Висота рослини 68,6-81,7 см. Вміст білка 

42,9-43,1% (рисунок 3.25).  

 
Рисунок 3.25. Соя сорт Ленка 
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Сорт Вольта – вегетаційний період складає 109-119 днів. Олійність 

становить 21,1-22,9%. Висота кріплення нижнього боба 10-13 см. Адаптується 

до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Стійкість до 

вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів, до пероноспорозу – 9 балів, до 

аскохітозу – 9 балів, до бактеріоспорозу – 9 балів, до септоспоріозу – 9 балів, 

до фузаріозу – 9 балів. Сорт Вольта внесений в державний реєстр в 2017 році. 

Урожайність сорту 13,0-25,1 ц/га. Висота рослини 71,0-84,8 см. Вміст білка 

40,5-41,0% (рисунок 3.26). 

 
Рисунок 3.26. Соя сорт Вольта 

 
Сорт Таурус – внесений в державний реєстр в 2017 році. Усереднена 

урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 17,6-23,0 ц/га. Урожайність 

сорту 12,2-28,3 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 108-120 діб. Висота 

рослини 73,9-89,3 см. Стійкість до вилягання 8-9 балів, до обсипання 8-9 балів, 

до посухи 8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 8-9 балів, до 

бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 44,1 

-44,9%. Вміст олії 20,0-22,4%. 

Сорт СБ 142 – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 107-123 діб. Висота рослини 64,9-87,4 см. Стійкість 

до вилягання 8-9 балів, до обсипання 8-9 балів, до посухи 7-8 балів, до 

пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, до бактеріозу 9 балів, до 
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септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 39,2-42,5%. Вміст олії 20,4 

-23,9%. 

Сорт Сопрана – внесений в державний реєстр в 2019 році. Усереднена 

урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 16,7-22,9 ц/га. Урожайність 

сорту 13,6-29,3 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 108-120 діб. Висота 

рослини 62,4-77,9 см. Стійкість до вилягання 8-9 балів, до обсипання 8-9 балів, 

до посухи 7-8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, до 

бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 38,2 

-39,4%. Вміст олії 22,4-23,0%. 

Сорт ЕС Адвайзер – внесений в державний реєстр в 2019 році. 

Усереднена урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 16,7-22,9 ц/га. 

Урожайність сорту 16,0-31,5 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 111-125 

діб. Висота рослини 64,9-92,1 см. Стійкість до вилягання 8 балів, до обсипання 

8-9 балів, до посухи 8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, 

до бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 

39,9-40,7%. Вміст олії 22,4-22,8%. 

Сорт Слобода – внесений в державний реєстр в 2019 році. Усереднена 

урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 18,6-22,4 ц/га. Урожайність 

сорту 15,6-24,7 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 100-116 діб. Висота 

рослини 56,4-73,8 см. Стійкість до вилягання 7-9 балів, до обсипання 8-9 балів, 

до посухи 8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, до 

бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, фузаріозу 9 балів. Вміст білка 39,1- 

40,8%. Вміст олії 20,3-22,5%. Оригінатор Інститут рослинництва імені В.Я. 

Юр’єва НААН. Рекомендовані зони вирощування Полісся і Степ. 

Різновидність ukrainika. Опушення жовто-коричневе, квітки фіолетові, 

насіння овально-кулясте, жовте, рубчик темно-коричневий з вічком. Маса 

1000 насінин 140-170 г. Висота прикріплення нижнього бобу – 16 см. Стійкість 

до вилягання рослин, осипання насіння висока. Посухостійкість висока. 

Стійкість до хвороб висока. Потенційна врожайність до 4,5 т/га. Максимальна 

врожайність сорту по зонах становила: у Поліссі 2,96 т/га (Волинський 
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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.). 

Сорт Аврора – внесений в державний реєстр в 2019 році. Усереднена 

урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 16,7-22,9 ц/га. Урожайність 

сорту 16,1-26,6 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 112-123 діб. Висота 

рослини 70,9 см. Стійкість до вилягання 6-9 балів, до обсипання 8-9 балів, до 

посухи 8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, до бактеріозу 

9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 40,7-41,1%. 

Вміст олії 21,3-22,0%. 

Сорт Південна Зоря – внесений в державний реєстр в 2020 році. 

Триваліть періоду вегетації складає 113-123 діб. Висота рослини 65,8-93,6 см. 

Стійкість до вилягання 6-9 балів, до обсипання 8-9 балів, до посухи 7-8 балів, 

до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, до бактеріозу 9 балів, до 

септоріозу 9 балів. Вміст білка 40,0-40,6%. Вміст олії 20,2-22,2%. 

Сорт Граф – внесений в державний реєстр в 2020 році. Усереднена 

урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 16,7-22,9 ц/га. Урожайність 

сорту 15,2-32,1 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 111-124 діб. Висота 

рослини 72,5-91,7 см. Стійкість до вилягання 7-8 балів, до обсипання 8-9 балів, 

до посухи 8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, до 

бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 39,8 

-41,4%. Вміст олії 21,6-22,6%. 

Сорт Браун – внесений в державний реєстр в 2019 році. Усереднена 

урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 16,7-22,9 ц/га. Урожайність 

сорту 15,6-29,8 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 108-127 діб. Висота 

рослини 69,9-93,0 см. Стійкість до вилягання 7-9 балів, до обсипання 8-9 балів, 

до посухи 8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, до 

бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 37,4 

-41,0%. Вміст олії 22,6-23,8%. 
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Сорт Регіна – внесений в державний реєстр в 2019 році. Усереднена 

урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 18,6-22,4 ц/га. Урожайність 

сорту 15,5-33,4 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 101-115 діб. Висота 

рослини 56,3-73,6 см. Стійкість до вилягання 9 балів, до обсипання 8-9 балів, 

до посухи 8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, до 

бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 39,5 

-41,2%. Вміст олії 21,8-23,3%. Відмінне поєднання ранньостиглості та 

урожайності. Високий вміст протеїну в зерні. Інтенсивний розвиток на 

початкових етапах. Компактна висота рослини та повна відсутність вилягання. 

Чудова стікість до розтріскування та вірусних хвороб. Стійкість до хвороб та 

стресових факторів. 

Сорт Стайн 09І36 – внесений в державний реєстр в 2019 році. 

Усереднена урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 16,7-22,9 ц/га. 

Урожайність сорту 14,3-31,0 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 114-126 

діб. Висота рослини 68,1-89,6 см. Стійкість до вилягання 8-9 балів, до 

обсипання 8-9 балів, до посухи 8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 

9 балів, до бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст 

білка 37,5-39,4%. Вміст олії 22,0-23,0%. 

Сорт Стайн 07Ж22 – внесений в державний реєстр в 2019 році. 

Усереднена урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 18,6-22,4 ц/га. 

Урожайність сорту 17,4-36,5 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 111-119 

діб. Висота рослини 62,5-85,7см. Стійкість до вилягання 8 балів, до обсипання 

8-9 балів, до посухи 8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, 

до бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 

37,0-40,1%. Вміст олії 20,6-24,4%. 

Сорт Моцарт – ранньостиглий, у поєднанні з активним початковим 

розвитком, дає можливість рослинам швидко закрити поверхню ґрунту 

листям, зменшити непродуктивне випаровування вологи та максимально 

ефективно використати продуктивні запаси води. Це сприяє формуванню 

високої потенційної врожайності до настання високих температур, які 
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негативно впливають на кінцеву урожайність. Сорт здатний формувати зерно 

з високою масою тисячі насінин, що свідчить про високу індивідуальну 

продуктивність окремо взятої рослини. Високе прикріплення нижніх бобів –

від 10 до 13 см, синхронність дозрівання бобів на рослині, стійкість до 

розтріскування та вилягання роблять сорт максимально придатним для 

успішного комбайнування. Сорт характеризується високою стійкість до 

основних хвороб (пероноспорозу, аскохітозу, бактеріозу, септоріозу, 

фузаріозу), що дає можливість повністю реалізувати закладений генетичний 

потенціал культури. Сорт рекомендовано для висіву від середньоранніх до 

середньопізніх термінів, при температурі грунту вище 8 °С на глибині 10 см. 

Сорт Моцарт внесений в державний реєстр в 2019 році. Усереднена 

урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 16,7-22,9 ц/га. Урожайність 

сорту 12,3-30,4 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 111-122 діб. Висота 

рослини 69,6-84,3 см. Стійкість до вилягання 8-9 балів, до обсипання 8-9 балів, 

до посухи 7-8 балів, до пероноспорозу 9 балів, до аскохітозу 9 балів, до 

бактеріозу 9 балів, до септоріозу 9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 38,5 

-42,8%. Вміст олії 20,0-23,0% (рисунок 3.27). 

 
Рисунок 3.27. Соя сорт Моцарт 

 
Сорт Астор – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 106-112 діб. Висота рослини 55,8-80,8 см. Стійкість 
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до вилягання 8-9 балів, до обсипання 8 балів, до посухи 7-8 балів, до 

пероноспорозу 8-9 балів, до аскохітозу 8-9 балів, до бактеріозу 8-9 балів, до 

септоріозу 8-9 балів, до фузаріозу 8-9 балів. Вміст білка 36,5-40,6%. Вміст олії 

22,3-24,2% (рисунок 3.28). 

 
Рисунок 3.28. Соя сорт Астор 

 
Сорт Нептун – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 114-126 діб. Висота рослини 71,5-89,3 см. Стійкість 

до вилягання 8-9 балів, до обсипання 8 балів, до посухи 7-8 балів, до 

пероноспорозу 8 балів, до аскохітозу 8-9 балів, до бактеріозу 8-9 балів, до 

септоріозу 8-9 балів, до фузаріозу 8-9 балів. Вміст білка 35,1-39,9%. Вміст олії 

22,0-24,3%. 

Сорт Тала – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть періоду 

вегетації складає 117-132 діб. Висота рослини 74,5-95 см. Стійкість до 

вилягання 8 балів, до обсипання 8 балів, до посухи 8 балів, до пероноспорозу 

8-9 балів, до аскохітозу 9 балів, до бактеріозу 8-9 балів, до септоріозу 8-9 балів, 

до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 34,2-39,3%. Вміст олії 22,0-23,8%. 

Сорт Сіпресс – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 116-129 діб. Висота рослини 65,8-94,3 см. Стійкість 
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до вилягання 8-9 балів, до обсипання 8 балів, до посухи 7-8 балів, до 

пероноспорозу 8-9 балів, до аскохітозу 8-9 балів, до бактеріозу 8-9 балів, до 

септоріозу 8-9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 33,9-40,6%. Вміст олії 

21,0-23,5%. 

Сорт Еліна – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть періоду 

вегетації складає 104-111 діб. Висота рослини 58,8-94,0 см. Стійкість до 

вилягання 8 балів, до обсипання 8-9 балів, до посухи 8-9 балів, до 

пероноспорозу 8-9 балів, до аскохітозу 8-9 балів, до фузаріозу 6 балів. 

Сорт Віталіна – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 115-121 діб. Висота рослини 101,9-84,2 см. Стійкість 

до вилягання 7-9 балів, до обсипання 8 балів, до посухи 7-8 балів, до 

пероноспорозу 8-9 балів, до аскохітозу 8-9 балів, до бактеріозу 8-9 балів, до 

септоріозу 8 балів, до фузаріозу 8-9 балів. Вміст білка 34,9-38,3%. Вміст олії 

22,8-23,7%. 

Сорт Беттіна – внесений в державний реєстр в 2019 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 107-113 діб. Висота рослини 64,5-90,1 см. Стійкість 

до вилягання 8-9 балів, до обсипання 8-9 балів, до посухи 8 балів, до 

пероноспорозу 8-9 балів, до аскохітозу 8-9 балів, до бактеріозу 8-9 балів, до 

септоріозу 8-9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 35,9-38,0%. Вміст олії 

22,5-23,8%. 

Сорт Ауреліна – внесений в державний реєстр в 2019 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 106-111 діб. Висота рослини 62,8-94,0 см. Стійкість 

до вилягання 8-9 балів, до обсипання 8 балів, до посухи 8 балів, до 

пероноспорозу 8 балів, до аскохітозу 9 балів, до бактеріозу 8-9 балів, до 

септоріозу 8-9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 39,8-41,9%. Вміст олії 

21,4-23,4%. Раннє достигання та відмінна врожайність. Високий вміст 

протеїну. Світлий рубчик та крупне зерно. Відмінна стійкість до 

розтріскування бобів.  

Сорт Алтона – внесений в державний реєстр в 2019 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 109-116 діб. Висота рослини 67,8-98,5 см. Стійкість 
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до вилягання 7-9 балів, до обсипання 8 балів, до посухи 8 балів, до 

пероноспорозу 8 балів, до аскохітозу 8-9 балів, до бактеріозу 8-9 балів, до 

септоріозу 8-9 балів, до фузаріозу 8-9 балів. Вміст білка 34,3-39,1%. Вміст олії 

22,2-25,1%. Новий сорт-рекордсмен, який продовжує встановлювати все нові 

рекорди з урожайності, як у державних офіційних випробуваннях в Австрії, 

так і в Україні. Запорукою надвисоких врожаїв та феноменальних результатів 

є стійкість до несприятливих погодних умов та відмінне здоров’я рослин. Не 

дивлячись на те, що рослини є досить високорослими, сорту Алтона 

притаманна висока стійкість до вилягання, що обумовлена її генетикою. 

Знижена чутливість до дефіциту вологи в період формування генеративних 

органів робить сорт ще більш привабливим для вирощування (рисунок 3.29). 

 
Рисунок 3.29. Соя сорт Алтона 

Сорт Сірелія – внесений в державний реєстр в 2019 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 106-111 діб. Висота рослини 54,4-85,5 см. Стійкість 

до вилягання 8-9 балів, до обсипання 8-9 балів, до посухи 7-8 балів, до 

пероноспорозу 8-9 балів, до аскохітозу 8-9 балів, до бактеріозу 9 балів, до 

септоріозу 8-9 балів, до фузаріозу 8-9 балів. Вміст білка 34,7-39,0%. Вміст олії 

22,7-24,3%. Тип росту – індетермінантний. Маса тисячі зерен – до 220 г. 
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Висота кріплення нижнього боба – 12-13 см. Колір квітки – фіолетовий. 

Насіннєвий рубчик – чорного кольору (рисунок 3.30). 

 
Рисунок 3.30. Соя сорт Сірелія 

 
Сорт Інгуз – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть періоду 

вегетації складає 116-131 діб. Висота рослини 68,4-88,6 см. Стійкість до 

вилягання 8 балів, до обсипання 8 балів, до посухи 8 балів, до пероноспорозу 

8 балів, до аскохітозу 8-9 балів, до бактеріозу 8-9 балів, до септоріозу 8 балів, 

до фузаріозу 8-9 балів. Вміст білка 34,0-38,3%. Вміст олії 21,6-23,4%. 

Сорт Джейд – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 114-119 діб. Висота рослини 74,8-89,6 см. Стійкість 

до вилягання 8-9 балів, до обсипання 8 балів, до посухи 8 балів, до 

пероноспорозу 8-9 балів, до аскохітозу 8-9 балів, до бактеріозу 8-9 балів, до 

септоріозу 8 балів, до фузаріозу 8-9 балів. Вміст білка 33,0-36,8%. Вміст олії 

22,9-24,7%. 

Сорт Ангеліка – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 113-129 діб. Висота рослини 72,9-90,3 см. Стійкість 

до вилягання 8-9 балів, до обсипання 7-9 балів, до посухи 6-8 балів, до 

пероноспорозу 6-8 балів, до аскохітозу 7-9 балів, до бактеріозу 6-9 балів, до 
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септоріозу 7-8 балів, до фузаріозу 8-9 балів. Вміст білка 37-41%. Вміст олії 

20,9-23,4% (рисунок 3.31). 

 
Рисунок 3.31. Соя сорт Ангеліка 

 
Сорт Атакама – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 113-125 діб. Висота рослини 69,6-77,8 см. Стійкість 

до вилягання 7-9 балів, до обсипання 7-9 балів, до посухи 7-8 балів, до 

пероноспорозу 7-9 балів, до аскохітозу 7-9 балів, до бактеріозу 5-9 балів, до 

септоріозу 7-9 балів, до фузаріозу 8-9 балів. Вміст білка 35,9-40,3%. Вміст олії 

21,4-24,0%. Соя має світлий рубчик та є однією із найпоширеніших сортів в 

Австрії у 2020 році.  

Сорт Акардія – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 113-124 діб. Висота рослини 68,2-82,5 см. Стійкість 

до вилягання 7-9 балів, до обсипання 8-9 балів, до посухи 7-8 балів, до 

пероноспорозу 6-9 балів, до аскохітозу 7-8 балів, до бактеріозу 6-9 балів, до 

септоріозу 8-9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 34,7-38,3%. Вміст олії 

21,6-24,0%. Середньопізній за дозріванням сорт є одним з найбільш 

врожайних сортів у всіх регіонах Австрії. Сорт краще справляється з 

найрізноманітнішими стресовими погодними умовами за останні роки і тому  

цілком виправдано можна назвати дуже стабільним з точки зору врожайності 

сортом. Має швидкий стартовий розвиток і не демонструє втрат зерна навіть 

128



129 
 
за несприятливих умов дозрівання. Також має яскраво виражений «Stay green» 

ефект, який триває майже до збирання врожаю (рисунок 3.32). 

 
Рисунок 3.32. Соя сорт Акардія 

Сорт Віста – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть періоду 

вегетації складає 107-118 діб. Висота рослини 70,3-82,9 см. Стійкість до 

вилягання 8-9 балів, до обсипання 8 балів, до посухи 8 балів, до пероноспорозу 

8-9 балів, до аскохітозу 8-9 балів, до бактеріозу 8-9 балів, до септоріозу 8-9 

балів, до фузаріозу 8-9 балів. Вміст білка 35,1-39,8%. Вміст олії 21,5-24,3%. 

Сорт Азюра – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 114-119 діб. Висота рослини 71,3-89,5 см. Стійкість 

до вилягання 8 балів, до обсипання 8 балів, до посухи 7-8 балів, до 

пероноспорозу 8 балів, до аскохітозу 8 балів, до бактеріозу 8-9 балів, 

септоріозу 8 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 37,2-41,8%. Вміст олії 21,3 

-24%. 

Сорт Сіберія – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 106-114 діб. Висота рослини 61,8-79,0 см. Стійкість 

до вилягання 8-9 балів, до обсипання 7-8 балів, до посухи 7-8 балів, до 

пероноспорозу 8 балів, до аскохітозу 8-9 балів, до бактеріозу 8-9 балів, до 

септоріозу 8-9 балів, до фузаріозу 8-9 балів. Вміст білка 34,2-39,7%. Вміст олії 

20,8-24,4%. 

Сорт Езра – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть періоду 

вегетації складає 116-126 діб. Висота рослини 69,0-94,6 см. Стійкість до 
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вилягання 8-9 балів, до обсипання 8 балів, до посухи 7-8 балів, до 

пероноспорозу 8-9 балів, до аскохітозу 8-9 балів, до бактеріозу 8-9 балів, до 

септоріозу 8 балів, до фузаріозу 8-9 балів. Вміст білка 33,7-37,2%. Вміст олії 

22,2-24,5%. Рекомендована зона до вирощування степ, лісостеп, полісся. Сорт 

середньостиглий. Високоврожайний сорт з потенційною урожайністю 45-50 

ц/га. Висота рослини 75-80 см; Боби світло-коричневі, три-чотири насіннєві. 

Насіння овальної форми, середнього розміру з світло-коричневим рубчиком. 

Маса 1000 насінин 192,8 грам, рекомендована густота посіву 500-600 тис. 

штук на 1 га. Олійність складає 22,2-24,5%. Адаптується до різноманітних 

грунтово-кліматичних умов вирощування. Висока стійкість до розтріскування, 

вилягання, окремих видів шкідників. 

Сорт ДХ4173 – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 116-130 діб. Висота рослини 74,1-84,3 см. Стійкість 

до вилягання 9 балів, до обсипання 8-9 балів, до посухи 7-8 балів, до 

пероноспорозу 8-9 балів, до аскохітозу 8-9 балів, до бактеріозу 8-9 балів, до 

септоріозу 8-9 балів, до фузаріозу 8-9 балів. Вміст білка 35,8-39,4%. Вміст олії 

21,2-23,6%. 

Сорт Чураївна – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 109-124 діб. Висота рослини 69,0-84,6 см. Стійкість 

до вилягання 7-9 балів, до обсипання 8 балів, до посухи 7-8 балів, до 

пероноспорозу 6-8 балів, до аскохітозу 7-9 балів, до бактеріозу 7-9 балів, до 

септоріозу 7-9 балів, до фузаріозу 8-9 балів. Вміст білка 35,8-40,0%. Вміст олії 

21,3-23,8%. 

Сорт Титан – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть 

періоду вегетації складає 112-123 діб. Висота рослини 66,7-80,6 см. Стійкість 

до вилягання 8-9 балів, до обсипання 7-9 балів, до посухи 7-8 балів, до 

пероноспорозу 8-9 балів, до аскохітозу 7-9 балів, до бактеріозу 7-9 балів, до 

септоріозу 7-9 балів, до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 37,7-42,3%. Вміст олії 

20,9-23,5%. Потенціал урожайності 5,5 т/га. Господарські та морфо-біологічні 

характеристики: тип росту рослини – детермінантний. Опушення рослини – 
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коричневе. Квітка – біла. Насіння овальне, жовте, рубчик коричневий, 

середній, овальний без «вічка». Маса 1000 насінин 160-235 г. Сорт 

рекомендуємо вирощувати при нормах висіву при широкорядному 600-650 і 

рядковому способі сівби – 650-700 тис. схожих насінин на га. Сорт 

рекомендується для вирощування в північному степі, лісостепових та 

поліських районах України в основних посівах (рисунок 3.33). 

 
Рисунок 3.33. Соя сорт Титан 

 
Сорт Якарі – внесений в державний реєстр в 2020 році. Триваліть періоду 

вегетації складає 110-125 діб. Висота рослини 72,3-80,8 см. Стійкість до 

вилягання 8-9 балів, до обсипання 8 балів, до посухи 7-8 балів, до 

пероноспорозу 8-9 балів, до аскохітозу 7-9 балів, до бактеріозу 7-8 балів, до 

септоріозу 7-9 балів, до фузаріозу 8-9 балів. Вміст білка 36,6-40,9%. Вміст олії 

20,6-23,1% (рисунок 3.34.). 
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Рисунок 3.34. Соя сорт Якарі 

Сорт Витязь 50 – вегетаційний період складає 116-122 днів. Олійність 

становить 21-24%. Висота кріплення нижнього боба – 14-16 см. Адаптується 

до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Стійкість до 

вилягання – 8 балів, до розтріскування – 7 балів, до пероноспорозу – 7 балів, 

до склеротеніозу – 7 балів. 

Сорт Ізумрудна – тривалість вегетаційного періоду 115-125 днів, 

середньостиглий. Висота закладки бобів нижнього ярусу 14-18 см. 

Пластичний, стійкий до посухи, вилягання, осипання. Якість зерна: 

вміст сирого протеїну в насінні 40-42%. Вміст жиру в насінні 20-22%. 

Апробаційні ознаки: апробаційна група сордіда. Рослини індетермінантного 

типу росту, високорослі (120-140 см), інтенсивне руде опушення стебла і 

бобів, біле забарвлення квіток, насіння з жовтою оболонкою без пігментації, 

овальне з коричневим рубчиком, підвищеною кількістю добре озернених бобів 

(3-2 насінини) в плодоносному вузлі рослини. Форма куща напівстисла, 

гілястість середня, форма листків широко яйцевидна. Маса 1000 насінин – 140-

160 г. Оригінатор: Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна 

станція НААН. У Реєстрі сортів рослин України з 1995 р. Пропонується для 

вирощування на насіння, кормові та харчові цілі, а також в сумішках з 

середньоранніми і середньо-стиглими гібридами кукурудзи. Господарські та 

біологічні характеристики: урожайність сорту 3,0-3,2 т/га. Маса 1000 насінин 

– 140-160 г. 

132



133 
 

Сорт Деймос – вегетаційний період складає 120-124 днів. Олійність 

становить 20,5-24,0%. Висота кріплення нижнього боба – 14-16 см. 

Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. 

Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів. Висока стійкість до 

основних хвороб. 

Сорт Чернівецька 9 – вегетаційний період складає 111-117 днів. 

Олійність становить 21-22%. Висота кріплення нижнього боба – 10-12 см. 

Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. 

Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів. Висока стійкість до 

основних хвороб та шкідників. Заявник – Чернівецька державна 

сільськогосподарська дослідна станція, Інститут землеробства НААН. 

Апробаційна група – сордіда. Форма рослин компактна, стебло зелене з рудим 

опушенням і прямим закінченням, заввишки 62-69 см. Суцвіття - китиця, 7-8 

квіток на квітконіжці. Квітка велика, фіолетова. Біб коричневий, слабко-

зігнутий, кількість насінин у бобі 3-4. Насінина округла, жовта. Рубчик 

коричневий з вічком. Детермінантний тип росту, гілки розміщені на стеблі під 

гострим кутом. Середня врожайність 18,9-23,8 ц/га. Вміст сирого протеїну 

36,3%. Рекомендовано для Степу і Лісостепу. У державному реєстрі з 2000 

року. 

Сорт Артеміда – вегетаційний період складає 115-125 днів. Підвид – 

маньчжурський, апробаційна група – абенаріа. Олійність складає 22,2%. 

Висота кріплення нижнього боба – 11-13 см. Адаптується до різноманітних 

грунтово-кліматичних умов вирощування. Стійкість до вилягання – 6 балів, до 

осипання – 6 балів. Середня стійкість до основних хвороб. Рекомендовані зони 

вирощування: Степ. Заявники – Інститут кормів НААН, Красноградська 

дослідна станція. Сорт створений шляхом індивідуального відбору із сорту 

Красноградська 86. Стебло зелене з білим і рідким опушенням і верхівкою 

висотою 78-90 см, що в'ється. Суцвіття - китиця, 12-14 квіток на квітконіжці. 

Квітка дрібна, фіолетова. Біб світло-пісочний, зігнутий, на кінці з дзьобиком, 

середня кількість насінин у бобі 2,6, максимальна – 4. Насінина овальна, 

133



134 
 
середнього розміру, жовта. Рубчик світло-коричневий, середнього розміру, 

овальної форми. Маса 1000 насінин 132,5 г. Середня урожайність за роки 

випробування в зоні Степу 24,7 ц/га. Вміст сирого протеїну 39,7%. У 

державному реєстрі з 2001 року. 

Сорт Оксана – вегетаційний період складає 120-130 днів. Олійність 

становить 21,4%. Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов 

вирощування. Біб рудий, опуклий, на кінці з дзьобиком, середня кількість 

насінин у бобі 3,5, максимальна – 4. Насінина середнього розміру округлої 

форми, жовте з чорно-коричневою пігментацією. Рубчик чорний з вічком, 

середній, овальної форми. Характеризується високою вирівняністю зерна та 

енергією початкового росту. Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 

балів. Висока стійкість до основних хвороб. Рекомендовані зони вирощування: 

Степ. Заявники – Інститут кормів УААН, Інститут зрошуваного землеробства 

УААН. Сорт створений шляхом індивідуального відбору із гібридної 

комбінації Вілкін + Білосніжка. Підвид - маньчжурський, апробаційна група - 

цінерада. Форма рослин компактна, стебло зелене з рудим і рідким 

опушенням, висотою 150-165 см. Суцвіття-китиця, 12-14 квіток на 

квітконіжці. Квітка дрібна, біла. Біб рудий, опуклий, на кінці з дзьобиком. 

Насінина середнього розміру округлої форми, жовта з чорно-коричневою 

пігментацією. Рубчик чорний з вічком, середній, овальної форми. Маса 1000 

насінин 138,9 г. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу (на 

зрошенні) -18,8 ц/га. Вміст сирого протеїну 37,6%. У державному реєстрі з 

2001 року. 

Сорт Київська 98 – вегетаційний період складає 108-110 днів. Олійність 

становить 21-23%. Висота кріплення нижнього боба – 10-14 см. Апробаційна 

група – agr. Oculata (Mikh). Тип росту – проміжний. Адаптується до 

різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Характеризується 

високою енергією початкового росту. Стійкість до вилягання – 8 балів, до 

осипання – 8 балів. Висока стійкість до основних хвороб. Оригінатор-інститут 

землеробства УААН, інститут фізіології рослин та генетики НАН України. 
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Висота рослин 95-100 см. Облиствленість добра. Суцвіття – багатоквіткова 

китиця, на квітконосі 9-14 фіолетових квіток. Боби грубоволокнисті, опушені, 

з 2-3 насінинами. Стебло з прямим закінченням, темно-коричневе, з рудим 

опушенням. Листки трійчасті, широкояйцеподібні, цільнокраї, із загостреним 

кінчиком. Насіння овальне, жовте, рубчик коричневий, середній, овальний. 

Маса 1000 насінин 150-160 г. У державному реєстрі з 2001 року (рисунок 3.35). 

 
Рисунок 3.35. Соя сорт Київська 98 

 
Сорт Спринт – вегетаційний період складає 80-84 днів. Олійність 

становить 22-23%. Висота кріплення нижнього боба – 10 см. Адаптується до 

різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування (рисунок 3.36). 

 
Рисунок 3.36. Соя сорт Спринт 
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Стійкість до вилягання – 8 балів, до розтріскування – 7 балів, до 

бактеріоспорозу – 8 балів, до вірусної мозаїки – 8 балів. Сорт скоростиглої 

групи, придатний для вирощування на зерно. Рослини висотою 83 см. Форма 

куща напівщільна, облистяність середня. Суцвіття - китиця з 4-6 білими 

квітками на квітконіжці. Боби мечовидні, з загостреним кінчиком, опушення 

бобів густе, рудого кольору. Насіння жовте, кулясто-сплощене, рубчик 

коричневий. Маса 1000 насінин – 100-130 г. У насінні міститься 36-38% білка. 

Урожайність сорту в степовій зоні 2,0 т/га, в зоні Лісостепу – 2,5 т/га. Сорт 

стійкий до вилягання рослин, при перестої боби не розтріскуються. Слабо 

уражується бактеріозом та вірусної мозаїкою. Рекомендується для 

вирощування в південних і східних областях України. Рекомендується для 

вирощування в основних і повторних посівах і як страхова культура при 

загибелі озимих культур. У державному реєстрі з 2003 року. 
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Розділ 4. СЕРЕДНЬОСТИГЛІ СОРТИ СОЇ 
 

4.1. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СЕРЕДНЬОСТИГЛИХ СОРТІВ СОЇ 
Зростання посівних площ і валових зборів насіння сої в Україні останніми 

роками значною мірою вимагає впровадження у сільськогосподарське 

виробництво нових, адаптованих до конкретних ґрунтово-кліматичних умов, 

з високою стійкістю до несприятливих чинників довкілля, 

високотехнологічних сортів. Сучасні сорти сої, крім високої урожайності, 

повинні відзначатися високим вмістом білка і жиру, оптимальною тривалістю 

вегетаційного періоду, стійкістю до хвороб, шкідників та інших 

несприятливих чинників навколишнього середовища, технологічністю при 

вирощуванні, здатністю фіксувати значні обсяги симбіотичного азоту. 

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. 

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 господарствах кілька сортів різних 

груп стиглості.  

Середньостиглі сорти сої мають вегетаційний період 126–135 днів та 

можуть бути доповнюючим компонентом сортів сої при її вирощуванні у 

Лісостепу та Степу України, а середньо пізньостиглі сорти з тривалістю 

вегетаційного періоду 136–145 днів – обов’язковим компонентом для Степу. 

Потенціал урожайності середньостиглих і середньо пізньостиглих сортів 

сої становить 40–50 ц/га та є найвищим серед інших груп стиглості сої в 

Україні. Проте, частка цієї групи сортів у посівах українських аграріїв 

становить не більше 20%. Потенціал урожайності сучасних сортів сої 

використовується тільки на 35–50%. Для повної реалізації закладеного 

потенціалу середньостиглих і середньо пізньостиглих сортів сої необхідно 
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провести їх порівняльну оцінку за показниками екологічності, 

технологічності, продуктивності та якості урожаю, що і визначає актуальність 

досліджень. 

Середньостиглі сорти сої в Державному реєстрі сортів рослин, придатних 

для поширення в Україні на 2021 рік представлені 31 сортом. Висота 

прикріплення нижніх бобів сортів сої цієї групи стиглості становить 12–21 см. 

Найвище були прикріплені нижні боби у середньостиглих сортів сої КСБ 938 

– 21 см, Маша – 20 см, Сава – 18 см, НС Вулкан, Тена, ЕС Палладор, Стайн 

14Ф06 – по 17 см. Найнижче прикріплені нижні боби у сортів сої Кент, 

Амфора, Малага, Банжо КС, Ольвія – по 12 см (табл. 4.1). 

 Таблиця 4.1. 

Показники технологічності середньостиглих сортів сої 

Сорт Тривалість 

вегетацій-

ного 

періоду, 

діб 

Висота 

прик-

ріплення 

нижнього 

боба, см 

Висота 

рослини, 

см 

Стійкість 

до 

вилягання, 

бал 

Стійкість 

до 

осипа-

ння 

насіння, 

бал 

Валентія 126 14 80 8 6 

Васильківська  128 16 90 8 8 

Полтава 130 16 82 8 8 

НС Вулкан 133 17 86 8 8 

Маша 130 20 101 9 9 

Ірина 130 16 82 9 9 

КСБ 938 130 21 80 9 9 

Моравія 128 13 108 8 8 

Кент 130 12 80 9 9 

Рапсодія 126 13 84 8 9 

Амфор 127 12 73 9 9 
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Малага 130 12 85 9 9 

Бісер 126 14 80 8 9 

Банжо КС 126 12 74 8 8 

СГ Айдер 130 14 95 8 8 

СГ СР Пікор 130 13 75 9 9 

Сайдіна 130 14 78 9 9 

Феєрія 128 14 78 8 8 

Златослава 130 13 68 8 9 

НС Аурора 130 16 87 8 9 

Сава 129 18 82 8 8 

Тена 130 17 88 9 8 

Ольвія 131 12 86 7 8 

Панонка 127 15 89 8 8 

ЕС Палладор 133 17 94 8 8 

Стайн 11Х02 128 15 84 8 8 

Стайн 14Ф06 130 17 86 8 8 

Стайн 17Ж32 128 14 85 8 8 

Стайн 15І63 128 14 83 7 8 

Стайн 13Ж23 128 14 83 7 8 

Аполон 130 15 93 8 8 

 
Висота рослин середньостиглих сортів сої становить 68–108 см. 

Найвищими були сорти Моравія – 108 см, Маша – 101 см, СГ Айдер – 95 см, 

ЕС Палладор – 94 см та Аполон – 93 см. Найнижчими були сорти Златослава 

– 68 см, Амфор – 73 см, Банжо КС – 74 см та СГ СР Пікор – 75 см. 

Стійкість до вилягання середньостиглих сортів сої складає 7–9 балів. 

Найвищою стійкістю до вилягання відзначалися сорти Маша, Ірина, КСБ 938, 

Кент, Амфор, Малага, СГ СР Пікор, Сайдіна, Тена, а найнижчою – Ольвія, 

Стайн 15І63 та Стайн 13Ж23. 
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Стійкість до осипання насіння середньостиглих сортів сої складає 6–9 

балів. Найвищою стійкістю відзначалися сорти Маша, Ірина, КСБ 938, Кент, 

Рапсодія, Амфор, Малага, Бісер, СГ СР Пікор, Сайдіна, Златослава та НС 

Аурора. Найменш стійким до осипання насіння був сорт Валентія. Решта 

сортів сої мали бал стійкості до осипання насіння 8. 

Посухостійкість середньостиглих сортів сої становила 6–9 балів. 

Найбільш посухостійкими були сорти Сандіна, Панонка, ЕС Палладор, а 

найменш посухостійкими – Валентія, КСБ 938 – по 6 балів, Полтава – 7 балів. 

Стійкість до хвороб досліджуваних сортів сої становила 7–9 балів. 

Найстійкішими до хвороб виявилися сорти НС Вулкан, Маша, Ірина, КСБ 938, 

Кент, Рапсодія, Малага, СГ Айдер, СГ СР Пікор, Сайдіна, Феєрія, Златослава, 

НС Аурора, Сава, Тена, Ольвія, Панонка, ЕС Палладор, Стайн 11Х02, Стайн 

14Ф06, Стайн 17Ж32, Стайн 15І63, Стайн 13Ж23, а найменш стійкими – сорти 

Васильківська та Аполон (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2. 

Показники агроекологічної стійкості, урожайності та якості насіння 
середньостиглих сортів сої 

Сорт Посухо-

стійкість, 

бал 

Стійкість 

до хвороб, 

бал 

Урожайність 

насіння, ц/га 

Вміст 

білка в 

насінні, 

% 

Вміст 

жиру в 

насінні, 

% 

Валентія 6 8 20,2 35,7 24,3 

Васильківська 8 7 22,0 36,1 23,5 

Полтава 7 8 25,7 39,2 22,4 

НС Вулкан 8 9 23,1 37,1 22,8 

Маша 8 9 22,3 36,0 22,2 

Ірина 8 9 20,1 39,0 20,6 

КСБ 938 6 9 25,0 39,8 20,9 

Моравія 8 8 20,0 41,0 21,2 
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Кент 8 9 20,4 40,6 21,1 

Рапсодія 8 9 24,1 38,4 21,6 

Амфор 8 8 32,0 41,6 20,5 

Малага 8 9 22,5 38,5 21,0 

Бісер 8 8 25,0 41,0 20,5 

Банжо КС 8 8 18,0 41,5 21,8 

СГ Айдер 8 9 20,0 41,0 22,0 

СГ СР Пікор 8 9 23,1 41,5 20,9 

Сайдіна 9 9 24,1 42,1 21,6 

Феєрія 8 9 22,2 40,3 22,3 

Златослава 8 9 21,7 38,9 22,2 

НС Аурора 8 9 24,1 39,5 22,8 

Сава 8 9 24,8 39,5 22,0 

Тена 8 9 28,0 37,8 23,4 

Ольвія 8 9 29,7 38,8 20,6 

Панонка 9 8 25,2 39,3 22,2 

ЕС Палладор 9 8 34,6 39,8 20,2 

Стайн 11Х02 8 9 28,5 41,4 20,8 

Стайн 14Ф06 8 9 34,1 39,7 20,2 

Стайн 17Ж32 8 9 33,6 41,6 19,9 

Стайн 15І63 8 9 32,6 41,0 21,0 

Стайн 13Ж23 8 9 32,6 39,1 20,8 

Аполон 8 7 21,8 34,0 23,2 

 

Урожайність насіння середньостиглих сортів сої становить 18,0–34,6 ц/га. 

Найбільш урожайними були сорти ЕС Палладор – 34,6 ц/га, Стайн 14Ф06 – 

34,1 ц/га, Стайн 17Ж32 – 33,6 ц/га, Стайн 15І63, Стайн 13Ж23 – по 32,6 ц/га, 

Амфор – 32,0 ц/га. Найнижчою урожайністю відзначалися сорти Банжо КС – 
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18,0 ц/га, СГ Айдер, Моревія – по 20,0 ц/га, Ірина – 20,1 ц/га, Валентія – 20,2 

ц/га, Кент – 20,4 ц/га. 

Найвищий вміст білка у насінні мали сорти сої Сайдіна – 42,1%, Амфор, 

Стайн 17Ж32 – по 41,6%, Банжо КС, СГ СР Пікор – по 41,5%, Стайн 11Х02 – 

41,4%. Найнижчий вміст білка у насінні мали сорти Аполон – 34,0%, Валентія 

– 35,7%, Маша – 36,0%, Васильківська – 36,1%. 

Найвищий вміст жиру у насінні мали середньостиглі сорти сої Валентія – 

24,3%, Васильківська – 23,5%, Тена – 23,4%, Аполон – 23,2%. Найменше жиру 

містилося у насінні сортів Стайн 17Ж32 – 19,9%, ЕС Палладор, Стайн 14Ф06 

– по 20,2%.    

Між вмістом білка та жиру у насінні середньостиглих сортів сої 

виявлений сильний негативний кореляційний зв'язок (r = – 0,665), тобто чим 

вищий вміст білка у насінні середньостиглих сортів сої – тим нижчий у ньому 

вміст жиру. 

Рівняння регресії, коефіцієнт детермінації (R2) та діаграма залежності між 

вмістом білка та жиру у насінні середньостиглих сортів сої представлені на 

рисунку 4.1. 

Між урожайністю насіння середньостиглих сортів сої та вмістом у ньому 

жиру встановлений середній негативний кореляційний зв'язок (r = – 0,535), 

тобто чим вища урожайність середньостиглих сортів сої, тим нижчий  вміст 

жиру у насінні. 

Поряд із встановленими кореляційно-регресійними залежностями, 

виявлені окремі поєднання екологічних чинників у середньостиглих сортів сої. 

Зокрема сорт ЕС Палладор поєднав високу урожайність з високим 

прикріпленням нижніх бобів, великою висотою рослин та найвищим балом 

посухостійкості і стійкості до хвороб; сорт Амфор поєднав високу 

урожайність із високою стійкістю рослин до вилягання та осипання насіння; 

сорти Стайн 11Х02, Стайн 14Ф06, Стайн 17Ж32, Стайн 15І63, Стайн 13Ж23 

поєднали високу урожайність з найвищим балом стійкості до хвороб. В той же 
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час сорти Амфор і Стайн 17Ж32 поєднали високу урожайність та високий 

вміст у насінні білка. 

 
Рисунок 4.1. Кореляційно-регресійна залежність між вмістом білка 

(х) та жиру (у) у насінні середньостиглих сортів сої 
 

Отже, серед 31 середньостиглого сорту сої, що внесений до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних до вирощування в Україні у 2021 році, 

найвищою урожайністю відзначалися сорти ЕС Палладор, Стайн 14Ф06, 

Стайн, Стайн 15І63, Стайн 13Ж23, Амфор. Найвищий вміст білка у насінні був 

виявлений у сортів Сайдіна, Амфор, Стайн 17Ж32, Банжо КС, СГ СР Пікор, 

Стайн 11Х02, жиру – Валентія, Васильківська, Тена, Аполон. Найбільш 

посухостійкими були сорти Сандіна, Панонка, ЕС Палладор. 
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4.2. ОПИС СЕРЕДНЬОСТИГЛИХ СОРТІВ СОЇ 
 

Сорт Васильківська – вегетаційний період складає 95-115 днів. 

Олійність – 21-22%. Висота кріплення нижнього боба – 13-15 см. Адаптується 

до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Стійкість до 

вилягання – 8 балів; до розтріскування – 6 балів; до переноспорозу – 8 балів; 

до септоспоріозу – 8 балів; до аскохітозу – 8 балів. Оригінатори: Селекційно-

генетичний інститут, Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ, Інститут 

землеробства. Апробаційні ознаки: різновид – сордіда. Рослини 

детермінантного типу росту, заввишки 80-90 см. Кущ стиснутий, опушення 

стебел і стулок бобів руде. Підсімʼядольне коліно з чітко вираженою 

антоціановою пігментацією. Форма листків овальна, розмір – середній. Колір 

квіток фіолетовий. Боби бурі, великі, багатонасінні. Насіння видовжене, 

жовте, блискуче, без пігментів. Рубчик великий, темно-коричневий, без вічка. 

Маса 1000 зерен – 170-200 г. Сорт стійкий до вилягання, осипання, 

середньостійкий проти ураження хворобами. Середня урожайність в 

Лісостепу 22 ц/га. Вміст сирого протеїну 35,6-36,6%. Рік реєстрації 2003 р 

(рисунок 4.1). 

 
Рисунок 4.1. Соя сорт Васильківська 

 
 Сорт Полтава – вегетаційний період складає 115-125 днів. Олійність – 

21-23%. Висота кріплення нижнього боба – 12-15 см. Адаптується до 

різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Вирівняність зерна 
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складає 99%. Стійкість до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів; до 

переноспорозу – 8 балів; до аскохітозу – 8 балів; до септоспоріозу – 8 балів; до 

бобової вогнівки – 9 балів. 

Сорт НС Вулкан – вегетаційний період складає 120-133 днів. Олійність 

становить 22,8-34,6%. Висота кріплення нижнього боба – 13 см. Адаптується 

до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Стійкість до 

вилягання – 8 балів; до осипання – 8 балів; до переноспорозу – 9 балів; до 

аскохітозу – 9 балів; до бактеріоспорозу – 9 балів; до септоспоріозу – 9 балів; 

до фузаріозу – 9 балів (рисунок 4.2). 

 
Рисунок 4.2. Соя сорт НС Вулкан 

Сорт Маша – зернового напрямку. Заявник – Інститут олійних культур 

НААН. Гіпокотиль з антоціаном. Тип росту індетермінантний. Форма куща 

напівстиснута. Рослина за висотою від середньої до високої (91-110 см), з 

сірим опушенням. Листок темно зелений, пухирчастість помірна. Середній 

листочок овальний, за формою верхівки загострений, за розміром середній. 

Квітка фіолетова. Біб світлий (пісочний), за довжиною середній (40,0-50,0 мм), 

за шириною вузький (<9,0 мм), слабкозігнутий. Насінина округло-випукла, 

жовта, рубчик світло-коричневий, овальний. Час початку цвітіння середній. 

Маса 1000 насінин – 107,5 г. Середня врожайність за роки випробування в зоні 

Лісостепу – 22,3 ц/га; Полісся – 21,8 ц/га. Вміст жиру – 22,2 %, білка – 36,0 %. 
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Висота прикріплення нижнього бобу – 20,0 см. Рекомендований для зон 

Лісостепу та Полісся з 2006 року. 

Сорт Ірина – зареєстровано з 2009 р. Рекомендована зона вирощування: 

Степ. Напрям використання – зерновий. Середня врожайність за роки 

випробування у зоні Степу – 20,1 ц/га з вмістом жиру 20,6%, білку – 39,0%. 

Висота прикріплення нижнього бобу – 16,3 см. Маса 1000 насінин – 162,4 г. 

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами. 

Гіпокотиль у рослин сорту з відсутнім антоціановим забарвленням. Рослини 

за висотою від середньої до високої, мають індетермінантний тип росту, сіре 

опушення, відсутній або дуже слабкий ступінь завивання стебла, проміжну 

форму куща, середні час початку і повного цвітіння, достигання з наявним 

опадання листя. Стебло середньої товщини з середньою кількістю вузлів, 

нефасційоване. Листок помірно зеленого кольору зі слабким ступенем 

пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, має овальну форму та 

заокруглену форму верхівки. Квітка біла. Біб світлий (пісочний), має 

серповидну форму та середні довжину і ширину. Насінина кулястої форми з 

основним жовтим забарвленням оболонки та жовтим рубчика. Рубчик лінійної 

форми без вічка та малюнка (смужок) навколо нього. Висота кріплення 

нижнього боба – 13,6 см. Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних 

умов вирощування. Стійкість до вилягання – 8 балів; до осипання – 8 балів. 

Висока стійкість до основних хвороб. 

Сорт КСБ 938 – олійність складає 20,9%. Висота кріплення нижнього 

боба – 20,9 см. Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов 

вирощування. Стійкість до вилягання – 8 балів; до осипання – 8 балів. Висока 

стійкість до основних хвороб (рисунок 4.3). 

146



147 
 

 
Рисунок 4.3. Соя сорт КСБ 938 

Сорт Моравія – вегетаційний період складає 122-135 днів. Олійність 

становить 20,5-22%. Висота кріплення нижнього боба – 12,1-13,2 см. 

Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. 

Володіє високою енергією початкового росту. Стійкість до вилягання – 8 

балів; до осипання – 8 балів; до бактеріоспорозу – 8,5 балів; до переноспорозу 

– 8 балів; до ринхоспоріозу – 8 балів; до фузаріозу – 8 балів; до септоспоріозу 

– 8 балів. Сорт сої Моравія витримує посушливі сезони, стійкий до вилягання, 

розтріскування бобів та осипання зерна. Добре витримує загущенні посіви, 

ідеальний для родючих та удобрених ґрунтів, легко збирається. Володіє 

підвищеною стійкістю проти білої та сірої гнилей. Сорт зарекомендував себе 

високими стабільними результатами врожайності та гарною якістю зерна. 

Рекомендовані зони вирощування: Полісся, Лісостепова і Степ. Термін посіву 

– ранній. Період дозрівання – середньостиглий. Висота рослин – 85-95 см. 

Врожайність – 35-40 ц/га. Потенційна врожайність – 42-45 ц/га. Маса тисячі 

насінин – 235 г. Норма висіву –  640 тис. сх. нас./га. Вміст білка – 38-41 % 

(рисунок 4.4). 
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Рисунок 4.4. Соя сорт Моравія 

 
Сорт Кент – відноситься до середньостиглої групи. Перевагою сорту є 

високий потенціал врожайності – 55,0 ц/га. Володіє високою стійкістю до 

вилягання та високим вмістом білку (38,8-42,0%), високою масою 1000 зерен 

– 190-220 грам. Вміст олії становить 21,1 %. Стійкість до хвороб, зокрема 

бактеріозу та пероноспорозу вище середнього. Напрям використання 

зерновий. Рекомендований для вирощування в степовій, лісостеповій та 

південних регіонах поліської зони. Рекомендована норма висіву становить 

600-650 тис. штук схожих зерен на 1 гектар. Сорт достигає на 90-105 день.  

Сорт Амфор – вегетаційний період складає 126-129 днів. Олійність 

становить 20,5%. Висота кріплення нижнього боба – 12 см. Характеризується 

хорошою енергією початкового росту. Стійкість до вилягання – 9 балів; до 

осипання – 9 балів; до розтріскування – 7 балів; до склеротеніозу – 8 балів 

(рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.5. Соя сорт Амфор 

 
Сорт Малага – високоврожайний сорт. Має дуже крупне зерно. Відмінна 

стійкість до хвороб та осипання зерна. Зерно зі світлим насіннєвим рубчиком. 

Висока стійкість до стресових умов, гарно гілкується (рисунок 4.6). 

 
Рисунок 4.6. Соя сорт Малага 

 
Сорт Бісер – вегетаційний період складає 120-133 днів. Олійність 

становить 20-21%. Висота кріплення нижнього боба – 13-15 см. Адаптується 

до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Велика кількість 

бокових гілок на основному стеблі. Пластичний та стабільний сорт. Стійкість 

до вилягання – 8 балів; до осипання – 9 балів; до бактеріоспорозу – 8 балів; до 
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переноспорозу – 8 балів; до фузаріозу – 7 балів; до септоспоріозу – 8 балів; до 

аскохітозу – 8 балів (рисунок 4.7). 

 
Рисунок 4.7. Соя сорт Бісер 

 
Сорт Банжо КС – внесений в державний реєстр в 2017 році. Урожайність 

сорту 13,2-22,5 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 115-138 діб. Висота 

рослини 66,6-82,8 см. Стійкість до вилягання 7-8 балів; до обсипання 8 балів; 

до посухи 7-8 балів; до пероноспорозу 9 балів; до аскохітозу 9 балів; до 

бактеріозу 9 балів; до септоріозу 9 балів до фузаріозу 9 балів. Вміст білка 41,4 

-41,7%, олії – 21,1-22,5%. 

Сорт СГ Айдер – має відмінний потенціал врожайності. Рівномірне 

достигання зерна, високий вміст білку та жиру. Сильне гілкування, дуже добра 

покривна здатність. Потужна та гарно збалансована рослина. 

Високоврожайний сорт сої СГ Айдер австрійської селекції SAATBAU. 

Заявлений виробником потенціал врожайності 50 ц/га, при дослідженнях 

реальний урожай становив 40 ц/га. 

Сорт СГ СР Пікор – відзначається високою врожайністю та стійкістю до 

склеротиніозу. Підходить для розміщення в сівозмінах насичених 

соняшником, ріпаком та цукровими буряками. Висока маса 1000 насінин. 

Сильне гілкування та гарна покривна здатність. Підходить для бідних грунтів. 

СГ СР Пікор високоврожайний, стабільний і пластичний сорт сої австрійської 

селекції SAATBAU. Потенціал врожайності 50 ц/га, реальний показник на 

рівні 40 ц/га (рисунок 4.8). 
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Рисунок 4.8. Соя сорт СГ  СР Пікор 

 
Сорт Сайдіна – середньоранній високопродуктивний сорт з високим 

вмістом білку. Характеризується стійкістю до вилягання та осипання. Маса 

1000 насінин – до 240 г. Середня висота рослини 80-85 см. Висота кріплення 

нижнього боба 13-14 см. Сорт толерантний до аскохітозу та переноспорозу, а 

також високотолерантний до септоріозу. Сорт сої Сайдіна придатний для 

вирощування у всіх областях України. Тип росту – напівдетермінантний. 

Вегетаційний період – 115 днів. Вміст протеїну 43-45% Колір квітки – 

фіолетовий. Насіннєвий рубчик – чорного кольору (рисунок 4.9). 

 
Рисунок 4.9. Соя сорт Сайдіна 

 
Сорт Феєрія – зона вирощування – Степ, Лісостеп. Пропонується для 

вирощування на насіння, кормові та харчові цілі. Господарські та біологічні 
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характеристики: Урожайність сорту 2,7-3,5 т/га, вегетаційний період 111-120 

діб, висота кріплення нижнього бобу 15-21 см. Стійкий до посухи, вилягання, 

осипання. Якість зерна: вміст сирого протеїну 39-40 %, вміст олії – 22-23 %. 

Апробаційні ознаки: апробаційна група glandacea Mikh. Тип росту рослин – 

детермінантний. Форма куща проміжна. Висота рослин – 70-90 см. 

Підсім’ядольне коліно – фіолетове. Колір стебла і опушення – світле, сіре. 

Облистняність рослин середня. Листок – трійчастий яйцевидної форми 

заокруглений. Суцвіття – китиця, квітка – фіолетова. Кількість продуктивних 

вузлів – 16-22 шт. Форма насіння – округло-опукла. Колір насіння жовтий. 

Рубчик – овальний. Забарвлення рубчика коричневий. Маса 1000 насінин – 

130-150 г. Середньостиглий сорт зерно-кормового (універсального) та 

харчового призначення. Виведений Інститутом сільського господарства Степу 

НААН України. Стійкий до переноспорозу, септоріозу, бактеріозу, фузаріозу, 

вірусної мозаїки, пошкодження шкідниками. У Державному Реєстрі сортів 

рослин України з 2015 року. 

Сорт Златослава – середньостиглий, вегетаційний період 90-105 

діб. Форма куща напівстиснута. Висота рослин 90-115 см, висота 

прикріплення нижнього бобу 12-15 см. Колір стебла і опушення світло-

коричневий. Боби світло-коричневі, кількість насінин у бобі частіше 

чотири.  Насіння округле, жовте. Маса 1000 насінин 165-167,5 г. Сорт 

Златослава стійкий до ураження збудниками стеблових гнилей, 

бактеріозу, септоріозу, вірусної мозаїки, а також до пошкодження основними 

шкідниками. Сорт є жаростійким, стійким до вилягання та розтріскування 

бобів. Високе кріплення нижніх бобів сприяє мінімалізації втрат під час збору 

врожаю. Потенційна врожайність сорту 50-60 ц/га. Зона вирощування – Степ, 

Лісостеп, Полісся України. Пропонується для вирощування на насіння, 

кормові та харчові цілі. Господарські та біологічні характеристики:  

урожайність сорту 2,5-3,0 т/га. Вміст сирого протеїну 39-40 %. Вміст олії – 22-

23 %. Апробаційні ознаки: апробаційна група glaucaKors. Підсім’ядольне 

коліно – фіолетове. Забарвлення стебла і опушення світле, пісочне. 
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Облистняність рослин середня – до 60 %. Листок – трійчастий, яйцевидної 

форми заокруглений. Суцвіття – китиця, квітка – фіолетова. Кількість 

продуктивних вузлів – 15-28 шт. Форма насіння – округло-видовжена. 

Забарвлення насіння – жовте. Рубчик – овальний. Забарвлення рубчика – 

жовтий з білим вічком.  

Сорт НС Аурора – вегетаційний період складає 115-130 днів. Олійність 

становить 19,4-21,4%. Висота кріплення нижнього бобу – 8-13 см. Адаптується 

до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. Стійкість до 

вилягання – 8 балів; до осипання – 8 балів; до пероноспорозу – 9 балів; до 

аскохітозу – 9 балів; до бактеріоспорозу – 9 балів; до септоспоріозу – 9 балів; 

до фузаріозу – 9 балів. 

Сорт Сава – внесений в державний реєстр в 2018 році. Урожайність сорту 

11,9-24,8 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 118-131 діб. Висота рослини 

– 75,0-85,8 см. Стійкість до вилягання 8-9 балів; до обсипання 8-9 балів; до 

посухи 8 балів;  до пероноспорозу 9 балів; до аскохітозу 9 балів; до 

бактеріозу 9 балів; до септоріозу 9 балів; до фузаріозу 9 балів. Вміст білка – 

39,5-39,9%, олії – 21,4-23,1%. Висота кріплення нижнього боба – 14-16 см. 

Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов вирощування. 

Середньостиглий сорт з високим потенціалом урожаю (рисунок 4.10). 

 
Рисунок 4.10. Соя сорт Сава 
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Сорт Тена – виділяється своїм міцним стеблом, широким листом, а також 

великими і міцними бобами з рівномірним дозріванням насіння. Сорт Тена має 

відмінну адаптивність для всіх типів грунтів та забезпечує високу врожайність 

у стресових ситуаціях.Висока стійкість до вилягання з гарною стійкістю до 

основних хвороб сої. 

Сорт ЕС Палладор – внесений в державний реєстр в 2019 році. 

Усереднена урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 16,7-22,9 ц/га. 

Урожайність сорту 17,6-34,6 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 115-133 

діб. Висота рослини – 110-93,8 см. Стійкість до вилягання 8-9 балів; до 

обсипання 8-9 балів; до посухи 8-9 балів; до пероноспорозу 9 балів; до 

аскохітозу 9 балів; до бактеріозу 9 балів; до септоріозу 9 балів; до фузаріозу 9 

балів. Вміст білка – 37,7-39,8%, олії – 20,2-22,6%. 
Сорт Аполон – висота прикріплення нижніх бобів – 8 см. Висота рослини 

75-85 см, забарвлення насіння жовте без пігментації, рубчик чорний з білим 

оком. Стійкий до ураження фузаріозом, переноспорозом. Боби переважно 

великі – 4-6 см завдовжки, як правило, стійкі до розтріскування. Вміст олії 19-

20%. Адаптується до різноманітних грунтово-кліматичних умов 

вирощування. Стійкість до вилягання – 8 балів; до осипання – 8 балів; до 

пероноспорозу – 7 балів; до фузаріозу – 7 балів. 
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Розділ 5. СЕРЕДНЬОПІЗНЬОСТИГЛІ СОРТИ СОЇ 
 

5.1. ЕКОЛОГІЧНІСТЬ І ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ 
СЕРЕДНЬОПІЗНЬОСТИГЛИХ СОРТІВ СОЇ 

Середньопізньостиглих сортів сої у Державний реєстр сортів рослин, 

придатних для поширення на 2021 рік внесено лише 4. Серед них найвище 

прикріплені нижні боби у сортів Святогор – 18 см і Крістіна – 17 см, а 

найнижче – у сортів Ананда – 15 см та Стайн 20Ф26 – 16 см. Найвищим були 

сорти Святогор – 101 см та Крістіна – 94 см, а найнижчими – Ананда та Стайн 

20Ф26 – по 86 см (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1. 

Показники технологічності середньопізньостиглих сортів сої 

Сорт Тривалість 

вегетацій-

ного 

періоду, діб 

Висота 

прик-

ріплення 

нижнього 

боба, см 

Висота 

рослини, 

см 

Стійкість 

до 

вилягання, 

бал 

Стійкість 

до осипа-

ння 

насіння, 

бал 

Святогор 145 18 101 9 9 

Крістіна  144 17 94 9 9 

Ананда 137 15 86 8 9 

Стайн 

20Ф26 

137 16 86 8 8 

 

Стійкість  до вилягання у сортів Святогор та Крістіна була найвища – по 

9 балів, а у сортів Ананда та Стайн 20Ф26 – по 8 балів. Найнижчу стійкість до 

осипання насіння мав сорт Стайн 20Ф26 – 8 балів, а решта сортів мали 

стійкість по 9 балів. 

Найбільш посухостійким був середньо пізньостиглий сорт Святогор – 9 

балів, решта сортів мали бал посухостійкості 8. Усі середньопізньостиглі 

сорти сої були високо стійкими до хвороб із балом стійкості 9. 
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Найбільш урожайним був середньо пізньостиглий сорт сої Стайн 20Ф26 

– 29,4 ц/га. Найнижчою урожайністю відзначалися сорти Святогор – 22,6 ц/га 

та Крістіна – 23,7 ц/га (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2. 

Показники агроекологічної стійкості, урожайності та якості насіння 
середньопізньостиглих сортів сої 

Сорт Посухо-

стійкість, 

бал 

Стійкість 

до хвороб, 

бал 

Урожайність 

насіння, ц/га 

Вміст 

білка в 

насінні, 

% 

Вміст 

жиру в 

насінні, 

% 

Святогор 9 9 22,6 37,3 21,2 

Крістіна 8 9 23,7 39,0 20,7 

Ананда 8 9 25,4 39,7 22,0 

Стайн 20Ф26 8 9 29,4 38,6 20,9 

 
Найвищий вміст білка був у насінні сортів Ананда – 39,7% та Крістіна – 

39,0%, а найменший – у сорту Святогор – 37,3%. Найвищий вміст жиру – 

22,0% мав сорт Ананда, а найменший вміст жиру був у сортів Крістіна – 20,7% 

та Стайн 20Ф26 – 20,9%. 
 
5.2. ОПИС СЕРЕДНЬОПІЗНЬОСТИГЛИХ СОРТІВ СОЇ 
Сорт Святогор – середньостиглий сорт, дає стабільно високі врожаї в 

середній смузі України. Ідеальний для Полісся, підходить для вирощування в 

лісостепових і степових областях. Максимальна висота куща – 100-110 см; 

нижній біб кріпиться на висоті 20-25 см; стебло тонке, багатовузлове; боби 

коричневі, середніх розмірів, слабо зігнуті, з трьома, рідше чотирма 

насінинами всередині; насіння жовте, округлої форми; період вегетації – від 

95 до 110 діб. Господарські характеристики сорту: потенційна врожайність – 

5,0-5,6 т/га; маса 1000 зернин – 168,5 г; харчова цінність: вміст протеїну – 11,8-

12,4%, жиру – 19-22% (середньолійний). Сорт легко адаптується до різних 
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грунтово-кліматичних умов. Соя Святогор стійка до спеки і посухи, вилягання, 

розтріскування і осипання насіння. Культура не схильна до основних хвороб і 

ураження шкідниками, стійка до дії універсального гербіциду Раундап, про що 

свідчить маркування RR-2 в назві сорту. Хороший результат дає зрошення 

посівів, особливо в посушливий період. Стійкість сорту Святогор до хвороб та 

стресових факторів: до вилягання – 8 балів, до осипання – 8 балів. Висока 

стійкість до основних хвороб (рисунок 5.1). 

 
Рисунок 5.1. Соя сорт Святогор 

Сорт Ананда – внесений в державний реєстр в 2018 році. Усереднена 

урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 16,1-23,2 ц/га. Урожайність 

сорту 13,0-25,4 ц/га. Триваліть періоду вегетації складає 124-137 діб. Висота 

рослини – 74,7-86,1 см. Стійкість до вилягання 8 балів. Стійкість до обсипання 

8-9 балів. Стійкість до посухи 7-8 балів. Стійкість проти пероноспорозу 9 

балів. Стійкість проти аскохітозу 9 балів. Стійкість до бактеріозу 9 балів. 

Стійкість проти септоріозу 9 балів. Стійкість проти фузаріозу 9 балів. Вміст 

білка 39,6-39,8%. Вміст олії 21,9-22,1%. 
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Розділ 6. ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА АГРОЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ГРУП 

СОРТІВ СОЇ ЗА СТИГЛІСТЮ 
 

Соя, як культура, що може забезпечити людство доступним рослинним 

білком для харчування, кормом для тваринницької галузі та сировиною для 

технічних потреб, відзначається постійним нарощуванням її посівних площ. 

Найбільші країни виробники сої – США, Бразилія і Аргентина, вирощують її 

переважно на родючих ґрунтах, із сприятливими  вологозабезпеченістю і 

тепловим режимом, у так званому соєвому поясі.  

Україна має суттєвий потенціал для нарощування як посівних площ, так і 

урожайності сої. Сприятливими регіонами 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.  

При подальшій посушливості клімату в Україні із підвищенням суми 

позитивних та активних температур впродовж вегетаційного періоду, 

зменшенням  кількості опадів, поширенням ґрунтової і повітряної посухи, 

істотно зростатиме роль сортів сої у збереженні її стабільної продуктивності 

та подальшому підвищенні їх урожайності.  

Зростання посівних площ і валових зборів насіння сої в Україні останніми 

роками значною мірою вимагає впровадження у сільськогосподарське 

виробництво нових, адаптованих до конкретних ґрунтово-кліматичних умов, 

з високою стійкістю до несприятливих чинників довкілля, 

високотехнологічних сортів. Сучасні сорти сої, крім високої урожайності, 

повинні відзначатися високим вмістом білка і жиру, оптимальною тривалістю 

вегетаційного періоду, стійкістю до хвороб, шкідників та інших 

несприятливих чинників навколишнього середовища, технологічністю при 

вирощуванні, здатністю фіксувати значні обсяги симбіотичного азоту. 
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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. 

Сучасні сорти сої повинні відзначатися високими адаптивними 

властивостями. Також важливою складовою сортового складу сої має бути 

якість урожаю, екологічна стійкість до несприятливих чинників 

навколишнього середовища та економічна доцільність вирощування.   

При виборі сорту сої необхідно враховувати природно-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 продуктивних 

вузлів на стеблі. Рослина повинна бути компактною, із закінченим типом 

росту. Також достиглий і готовий до збирання сорт не повинен 

розтріскуватися і обсипатися. 

Проте, на сьогодні існує ряд об’єктивних обставин, які не дозволяють 

швидкими темпами підвищити продуктивність сої. Серед них – 

невідповідність сортової політики до наявного асортименту сортів сої різних 

груп стиглості, які були б придатні до вирощування у конкретних ґрунтово-

кліматичних умовах України. 

При виборі сорту сої, важливою його характеристикою є інтенсивність 

росту на початкових етапах. Сорти, які характеризуються високою енергією 

початкового росту, швидко закривають поверхню грунту та зумовлюють 

менше випаровування вологи з грунту. Також важливою характеристикою 

сортів сої має бути їх висока посухостійкість, зокрема це мають бути сорти, 

які рекомендовані до вирощування у Степу України. Це дозволить ефективно 

зберігати та використовувати незначні запаси вологи за рахунок зменшення 

випаровування та повного покриття грунту листовим апаратом, що буде 

повільніше реагувати на дефіцит вологи. 

В Україні достатньо великий сортимент сої різних груп стиглості: ультра 

скоростиглі, ранньостиглі, середньо ранньостиглі, середньостиглі та середньо 

пізньостиглі. В умовах інтенсивного землеробства з екстремальними 
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погодними умовами важливо вирощувати у господарствах кілька сортів різних 

груп стиглості. Проте визначальним чинником при структурному розподілі 

між цим групами сортів мають бути показники продуктивності, якості 

урожаю, технологічності і стійкості до несприятливих умов. 

В Україні придатні до вирощування сорти сої, що належать до п’яти груп 

стиглості: ультраскоростиглі – 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 реєстру 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. 6.1). 

Таблиця 6.1. 

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 

 
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 
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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 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 урожаю при мінімальних втратах, тому саме у сортів середньо 

пізньостиглої групи висота прикріплення нижніх бобів є найкращою для 

механізованого збирання (табл. 6.2). 

Найнижчу середню висоту рослин мали ультра скоростиглі сорти сої – 75 

см. Ранньостиглі і середньо ранньостиглі сорти сої були на 6 см вищі за 

ультраскоростиглі 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. 

Таблиця 6.2. 

Показники технологічності груп стиглості сортів сої в Україні 

№ Група стиглості 

сортів 

Трива-

лість 

вегета-

ційного 

періоду, 

діб 

Висота 

прик-

ріплен-

ня ниж-

нього 

боба, см 

Висота 

росли-

ни, см 

Стій-

кість 

до 

виля-

гання, 

бал 

Стій-

кість до 

осипа-

ння 

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 
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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 

найнижчою висотою рослин, порівняно з сортами сої інших груп стиглості, то 

сорти середньо пізньостиглої групи були найвищими серед усіх груп. У цієї 

групи сортів висока стійкість рослин до вилягання стебла забезпечується 

високою міцністю стебла через його великий діаметр, порівняно 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 осипання 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 забезпечується коротким 

вегетаційним періодом та формуванням 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 найнижчий бал 

посухостійкості – 7,9, а ранньостиглі та середньо ранньостиглі сорти – 8,0 

балів. Таким чином, найбільш стійкими до посухи виявилися сорти сої груп 

ультра скоростиглі і середньо пізньостиглі (табл. 6.3). 

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. 
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Ультраскоростиглі сорти мали середній бал стійкості до хвороб 8,8, середньо 

ранньостиглі і середньостиглі – по 8,6 балів, а ранньостиглі – 8,5 балів. 

Таблиця 6.3. 

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

№ Група стиглості 

сортів 

Посухо-

стій-

кість, 

бал 

Стій-

кість 

до 

хвороб, 

бал 

Урожай-

ність 

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 

 
Визначальним показником усіх груп сортів сої за стиглістю є їх середня 

урожайність. Найвища урожайність встановлена у сортів середньо 

ранньостиглої групи – 2,73 т/га. Ранньостиглі сорти сої мали урожайність 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 

сортів 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 урожайність середньо ранньостиглої групи. 

Найвищий середній вміст білка у насінні мали сорти ультра скоростиглої 

групи – 40,7%. У середньо ранньостиглої групи вміст білка у насінні був на 

0,4% менший – 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.  
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Середній вміст жиру у насінні сортів сої усіх груп стиглості був 

приблизно однаковим і становив 21,0–21,6%. Найвищий середній вміст жиру 

мали сорти середньостиглої групи, а найменший – ультра скоростиглої. 

Аналіз отриманих показників засвідчує, що середньо ранньостиглі сорти 

сої, які відзначаються найвищою середньою урожайністю насіння, є найбільш 

чисельними за кількістю. Середньо пізньостиглі сорти сої мали найбільшу 

висоту прикріплення нижніх бобів, найбільшу висоту рослин, найвищі бали 

стійкості до вилягання рослин, осипання насіння, до хвороб, але мали 

найменший вміст білка у насінні. Середньостиглі сорти сої мали найбільший 

вміст жиру у насінні, але найменший бал посухостійкості. 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, найменший вміст жиру у насінні та найменшу висоту 

рослин. 

Проведений математично-статистичний аналіз одержаних показників 

встановив, що між середньою тривалістю 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. 6.4).  

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 встановлений сильний негативний 

кореляційний зв'язок r = – 0,923. Тобто, чим більший вегетаційний період груп 

сортів сої, тим менший вміст білка у їх насінні.  
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Між середньою тривалістю вегетаційного періоду груп сортів сої та 

середнім вмістом жиру у їх насінні встановлений середній позитивний 

кореляційний зв'язок r = 0,607. Тобто, чим більший вегетаційний період груп 

сортів сої, тим більший вміст жиру у їх насінні.  

Таблиця 6.4. 

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 
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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 

 

Між середньою висотою прикріплення нижніх бобів груп сортів сої та 

середньою висотою їх рослин встановлений 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 стійкість до осипання насіння.  

Між середньою висотою прикріплення нижніх бобів груп сортів сої та їх 

середньою стійкістю до хвороб встановлений 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.  
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Між середньою висотою прикріплення нижніх бобів груп сортів сої та 

середнім вмістом білка у їх насінні встановлений 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 сильний 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 встановлений сильний позитивний 

кореляційний зв'язок r = 0,925. Тобто, чим більший бал стійкості груп сортів 

сої до вилягання, 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 посухостійкості встановлений сильний позитивний 

кореляційний зв'язок r = 0,778. Тобто, чим більший бал стійкості груп сортів 

сої до осипання насіння, тим більший їх бал посухостійкості. 
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 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 стійкості до хвороб. 

Між середнім балом стійкості рослин до осипання насіння груп сортів сої 

та їх середньою урожайністю насіння встановлений середній негативний 

кореляційний зв'язок r = – 0,602. Тобто, чим більший бал стійкості груп сортів 

сої до осипання насіння, тим менша їх урожайність. 

Між середнім балом посухостійкості рослин груп сортів сої та середнім 

балом їх стійкості до хвороб встановлений сильний позитивний кореляційний 

зв'язок r = 0,807. Тобто, чим більший бал посухостійкості груп сортів сої, тим 

більша їх стійкість до хвороб. 

Між середнім балом посухостійкості рослин груп сортів сої та їх 

середньою урожайністю насіння встановлений 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 сортів сої та середнім 

вмістом жиру у їх насінні встановлений сильний негативний кореляційний 

зв'язок r = – 0,821. Тобто, чим більший бал посухостійкості груп сортів сої, тим 

нижчий вміст жиру у їх насінні. 

Отже, 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. 
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ПІСЛЯМОВА 
 

Соя є рентабельною культурою, тому займає значну частку у структурі 

посівних площ більшості сільськогосподарських підприємств України. 

Причиною збільшення посівних площ сої в Україні є велика експортна потреба 

та висока ціна на світовому ринку через великий попит імпортерів на сою в 

світі. 

У 2016 р. Україна була рекордсменом зі зростання валового збору зерна 

сої та першою у світі за приростом експорту сої, випередивши світових 

виробників цієї культури – США і Бразилію. Виходячи з цього, у недалекому 

майбутньому Україна може експортувати великі обсяги сої за кордон і за 

рахунок цього істотно підвищити рентабельність вирощування цієї культури. 

Враховуючи зростання посівних площ сої в Україні останніми роками та 

доведення її посівів до 2 млн. га, виникає необхідність у пошуку 

перспективних сортів, які б відзначалися вищою продуктивністю, стійкістю до 

посухи, хвороб, шкідників, вилягання, осипання насіння із коротким 

вегетаційним періодом, високою якістю насіння та підвищеною 

азотфіксуючою здатністю. Саме правильно підібраний сорт сої може 

забезпечити непоганий прибуток. 

Однак, при цьому слід констатувати досить низький рівень урожайності 

сої, де реалізація генетичного потенціалу продуктивності сучасних сортів цієї 

культури у виробничих умовах складає 50% і менше. Причиною цього явища 

є, перш за все, порушення товаровиробниками технологічного процесу 

виробництва сої та коректування чітких науково- обґрунтованих рекомендацій 

щодо технології її вирощування на богарних землях.  

Технологія вирощування сої передбачає цілісний комплекс послідовних 

операцій, спрямованих на отримання високого урожаю насіння, і враховує 

біологічні особливості рослини відповідно до фаз її розвитку. 

Серед низки заходів, що спрямовані на реалізацію генетичного потенціалу 

високоврожайних сортів сої інтенсивного типу є, перш за все, ефективне 
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використання біокліматичного потенціалу регіону вирощування, оптимальне, 

з урахуванням гідротермічних ресурсів, сортового розміщення виробництва 

сої по Україні. Поряд з цим, впровадження у виробництво ефективних 

конкурентоспроможних, з високим рівнем окупності енергії, адаптованих до 

умов середовища технологій вирощування сої, які базуються на підборі 

інтенсивних, з відповідним ступенем реалізації генетичного потенціалу сортів, 

науково-обґрунтованому розміщенні у сівозміні, створенні посівів із 

раціональною оптико-біологічною структурою, науковому підході по 

визначенню строків сівби, системному обробітку ґрунту, раціональній, 

оптимізованій системі мінерального і бактеріального живлення із 

урахуванням потреби рослин в поживних речовинах за етапами органогенезу, 

а також ефективних методах боротьби з бур'янами, шкідниками і хворобами, 

забезпечить одержання високих і сталих урожаїв культури.  

Це буде важливим резервом для успішного розвитку тваринництва, 

підвищення родючості ґрунту, зміцнення економіки тощо 
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Мазур Віктор Анатолійович – 

кандидат сільськогосподарських наук, 

професор, ректор Вінницького національного 

аграрного університету, провідний науковий 

співробітник. Бібліографічні дані: у 1988 р. закінчив 

з відзнакою агрономічний факультет Вінницького 

філіалу Української сільськогосподарської академії 

і отримав кваліфікацію вченого агронома за 

спеціальністю «Агрономія». Віктор Мазур працює у 

Вінницькому національному аграрному 

університеті з 1992 р.  

У 1989-1992 рр. – навчався в аспірантурі Української 

сільськогосподарської академії за спеціальністю «Селекція і насінництво», у 

1994 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вихідний 

матеріал для селекцiї гібридів кукурудзи, вирощуваних по екологічно чистих 

технологіях» та здобув науковий ступінь кандидата сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 05.03.05 – селекція і насінництво. 
Тривалий час очолював агрономічний факультет та був проректором з 

науково-педагогічної та навчальної роботи. Основними напрямками наукової 

діяльності є розробка сучасних технологій вирощування основних 

сільськогосподарських культур.  

Мазур В.А. має 220 публікацій, з них 118 наукового та 1050 навчально-

методичного характеру, у тому числі 88 наукові праці, опубліковані у 

вітчизняних фахових і міжнародних рецензованих виданнях. Є співавтором 5 

навчальних посібників, 11 монографій, 1 методичного посібника, 1 

підручника, 1 електронного посібника, 4 колективних монографій, а також є 

співавтором 6 патентів на корисну модель. Під керівництвом професора 

захищено 5 кандидатських дисертації. 
Наукова діяльність вченого направлена на агроекологічне 

обґрунтування технологій вирощування сільськогосподарських культур та 
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екологізації технологій. Є членом Науково-методичної комісії з «Агрономії» 

при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, входить до 

складу експертів ДАК МОН України. Плідна багаторічна науково-педагогічна 

діяльність професора відзначена трудовою відзнакою «Знак пошани» та 

знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» другого ступеня, Почесною 

грамотою Міністерства аграрної політики та продовольства України та 

Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради. У 2015 р. – 

нагороджений Грамотою Верховної Ради України. 

Віктор Мазур приймав участь у міжнародних наукових заходах –  у січні 

2016 р. у міжнародній конференції (м. Братислава, Словаччина), у травні 2016 

р. в конгресі Мережі університетів Чорноморського регіону 12-й конференції 

ректорів (м. Тбілісі, Грузія), у вересні 2016 р. у зборах учасників 

Вишеградської асоціації університетів (м. Геделле, Угорщина), у жовтні 2017 

р. у церемоніях з нагоди 65-річчя Словацького аграрного університету (м. 

Нітра, Словаччина), у грудні 2017 р. в конференції у Технічному університеті 

м. Зволен (Словаччина), у 17 травні 2018 р. у міжнародному форумі (м. Яси, 

Румунія), у червні 2018 р. у конгресі (м. Салоніки, Греція), у вересні 2018 р. у 

конференції (м. Краків, Польща) та жовтні 2019 р. в конференції (м. Бухаресті, 

Румунія). Проходив міжнародне науково-педагогічне стажування (серпень 

2019, Польща). 
Мазур В.А. є керівником прикладного дослідження на тему: «Розробка 

методів удосконалення технології вирощування зернобобових культур з 

використанням біодобрив, бактеріальних препаратів, позакореневих 

підживлень та фізіологічно-активних речовин» (Мазур В.А., Дідур І.М., 

Іваніна В.Д., Ткачук О.П., Панцирева Г.В., Врадій О.І.), номер ДР 

0120U102034.  

Читає дисципліни: «Технічні культури», «Технологія виробництва 

продукції рослинництва», «Вступ до фаху». 
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Ткачук Олександр Петрович 
доктор с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри 

екології та охорони навколишнього середовища, 

провідний науковий співробітник Вінницького 

національного аграрного університету. Олександр 

Петрович є автором понад 130 наукових праць та 

107 методичних розробок, середних – 3 патенти, 2 

навчальних посібника, 4 монографій, 5 статей, що 

індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science. 
 Трудовий шлях розпочав у СТОВ «Малі Крушлинці» Вінницького 

району Вінницької області, де пропрацював на різних посадах агрономічної 

діяльності 7 років. З 2008 року почав займатися науковою та викладацькою 

діяльністю у Вінницькому національному аграрному університеті.  

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «кормовиробництво 

та луківництво», у 2018 році захистив дисертацію на здобуття наукового 

ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю «екологія». 

Коло наукових інтересів – агроекологія, охорона навколишнього 

середовища, бобові багаторічні трави, агрономія. За трудові здобутки О. 

Ткачук нагороджений грамотами та подяками факультету агрономії та 

лісівництва Вінницького національного аграрного університету.  

Ткачук О.П. є виконавцем прикладного дослідження на тему: «Розробка 

методів удосконалення технології вирощування зернобобових культур з 

використанням біодобрив, бактеріальних препаратів, позакореневих 

підживлень та фізіологічно-активних речовин» (Мазур В.А., Дідур І.М., 

Іваніна В.Д., Ткачук О.П., Панцирева Г.В., Врадій О.І.), номер ДР 

0120U102034.  

Викладає дисципліни: «Моніторингдовкілля», «Техноекологія», 

«Методи та засоби вимірювання параметрів довкілля». «Сучасні проблеми 

агроекології». 
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Панцирева Ганна Віталіївна  

кандидат сільськогосподарських  наук, доцент 

кафедри лісового, садово-паркового господарства, 

садівництва та виноградарства факультету агрономії та 

лісівництва, провідний науковий співробітник  

Вінницького національного аграрного університету.  

У 2012 році здобула повну вищу освіту на базі 

Вінницького національного аграрного університету і 

отримала кваліфікацію агронома-дослідника освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Магістр». У 2013 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Облік і 

аудит» на базі Інституту післядипломної освіти та дорадництва ВНАУ. У 2019 

р. здобула ступінь вищої освіти Магістр за спеціальністю «Садово-паркове 

господарство». 

Трудова діяльність  розпочата у 2013 р. з посади агронома фермерського 

господарства, а педагогічна у 2015 р. з посади асистента кафедри лісового, 

садово-паркового господарства та кормовиробництва агрономічного 

факультету Вінницького національного аграрного університету. 

У 2013-2015 рр. – навчалась в аспірантурі Вінницького національного 

аграрного університету на державній формі навчання за спеціальністю 

06.01.09 – рослинництво. 27 грудня 2017 року успішно захистила 

кандидатську дисертацію за темою «Формування зернової продуктивності 

люпину білого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах 

правобережного Лісостепу» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво під 

керівництвом к. с.-г. наук, професора Мазура В.А.  

У листопаді 2020 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри лісового, 

садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства Вінницького 

національного аграрного університету. Постановою президії Комітету з 

державних премій України в галузі науки і техніки Кабінету Міністрів 

України від 6 листопада  2020 року, Панциревій Ганні Віталіївні було 

призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених. 
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Панцирева Г.В. є основним виконавцем прикладного дослідження на 

тему: «Розробка методів удосконалення технології вирощування 

зернобобових культур з використанням біодобрив, бактеріальних препаратів, 

позакореневих підживлень та фізіологічно-активних речовин» (Мазур В.А., 

Дідур І.М., Ткачук О.П., Панцирева Г.В.), номер ДР 0120U102034.  

Ганна Віталіївна є автором близько 140 наукових праць, з яких 9 – 

вітчизняних і 5 зарубіжних монографій, 30 – статей у наукових журналах, що 

входять до міжнародних наукометричних баз Scopus / Web of Science, 3 

патенти на корисну модель. 

З 2020 року залучена до складу редакційної колегії наукового фахового 

видання категорії «Б» «Сільське господарство та лісівництво», в якому 

можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових 

ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії за 

галуззю аграрні науки.  З березня 2021 року виконує обов’язки голови 

Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених ВНАУ. 

Наукова діяльність присвячена розробці технологічних прийомів 

вирощування зернобобових культур на основі ресурсо- та енергобезпечності. 

Результати своїх наукових розробок Ганна Панцирева неодноразово 

презентувала на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях. За 

трудові здобутки Г. Панцирева нагороджена грамотами та подяками 

Вінницького національного аграрного університету. 

Ганна Панцирева приймає участь у міжнародних наукових заходах та 

проходила закордонне стажування на базі Університету Економіки в Кракові 

(Польща). 

Читає дисципліни: «Стандартизація і управління якістю продукції 

рослинництва», «Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва», 

«Екологічна стандартизація і сертифікація» та ін. 
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