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Мета статті – встановлення рівня мінливості господарсько-цінних ознак у генотипів сої в умо-
вах Лівобережного Лісостепу України. Для результативності роботи, спрямованої на створення 
високопродуктивних сортів, необхідно удосконалювати методи селекції. При цьому важливе значен-
ня має встановлення рівня мінливості у сортів та сортозразків сої. 

Методика дослідження. Для наукового обґрунтування мети і реалізації встановлених завдань та 
узагальнення результатів дослідження застосовували наступні методи: загальнонаукові (визначення 
напряму дослідження, планування і закладка досліду, проведення спостережень); спеціальні (польо-
вий – для спостереження за фенологічними фазами розвитку та станом рослин; лабораторний (ви-
мірювально-ваговий) – для визначення структурних показників та продуктивності рослин, виявлення 
господарсько цінних ознак рослин); математично-статистичний (для обробки експериментальних 
даних, визначення параметрів мінливості ознак і визначення достовірності одержаних результатів). 

Результати дослідження. У статті наведено результати досліджень з вивчення мінливості го-
сподарсько-цінних ознак у сої в умовах Лівобережного Лісостепу України. З’ясовано, що високий рі-
вень мінливості мають ознаки «маса насіння з рослини» (V = 22,8 %) і «кількість бобів на рослині» 
(V = 22,9 %). Середнім рівнем мінливості характеризувалися ознаки «кількість насіння з рослини» 
(V = 16,4 %), «маса 1000 насінин» (V = 11,1 %), «висота рослини» (V = 13,4 %), «висота прикріплення 
нижнього бобу» (V = 17,1 %). 

Елементи наукової новизни. Доведено, що на основі детального вивчення мінливості кількісних 
ознак у генотипів сої можливо ефективно проводити селекційну роботу зі створення високопродук-
тивних сортів. У селекційному процесі необхідно орієнтуватися на стабільні показники кількісних 
ознак. У наших дослідженнях це «кількість насіння з рослини», «маса 1000 насінин», «висота росли-
ни», «висота прикріплення нижнього бобу». 

Практична значущість. Вивчення мінливості господарсько-цінних ознак сої забезпечує резуль-
тативне ведення селекції. 

Ключові слова: соя, сорт, мінливість, господарсько-цінна ознака, вихідний матеріал. 
Білявська Людмила Григорівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор ка-

федри селекції, насінництва і генетики, Полтавська державна аграрна академія, вул. Сковороди, 1/3, 
м. Полтава, 36003, Україна, е-mail: bilyavska@ukr.net, ORCID ID: 0000-0003-3856-7718. 

Рибальченко Анна Михайлівна – асистент кафедри селекції, насінництва і генетики, Полтавська 
державна аграрна академія, вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003, Україна, е-mail: 
stryzhak.am@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-2308-7853. 

 

Постановка проблеми. Основним критерієм 
оцінки ефективності вирощування зернобобових 
культур є урожайність. Проте показники уро-
жайності можна досить точно визначити лише 
при вирощуванні сорту на значній площі. Селек-
ціонер має справу із продуктивністю окремої 
рослини, або невеликою їхньою кількістю, і че-
рез значне модифікаційне варіювання такого по-
казника не можна досить чітко ідентифікувати 
генотипи. У селекційній популяції генотипічні 
відмінності за продуктивністю рослин досягають 
20 %, тоді як коефіцієнт модифікаційної мінли-
вості за цим показником може бути на рівні  

50–60 % [8].  
Отже, селекційно-цінні генотипічні відхи-

лення маскуються модифікаціями. Найбільш то-
чна ідентифікація генотипів можлива за показ-
никами, що мають низьку екологічну дисперсію, 
оскільки в цьому випадку практично вся фено-
типічна мінливість визначається генотипічними 
відмінностями [1]. Дослідження ступеню варіа-
бельності ознак – елементів структури врожаю в 
конкретних ѓрунтово-кліматичних умовах має 
велике значення для створення високопродукти-
вних сортів [3]. Мінливість рослинного організ-
му обумовлена генетичною схильністю і зале-
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жить від особливостей періоду вегетації [13]. 
У проведенні досліджень велике значення 

має інформація про характер прояву мінливості 
кількісних ознак, що характеризують генотипи, 
які мають потрібне їх поєднання. Для цього ви-
користовується аналіз сили мінливості кількіс-
них ознак сої зі встановленням її інтенсивності 
[4, 9, 12]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 
яких започатковано розв'язання проблеми. 
Ефективність добору значною мірою залежить 
від ознак, які слабко модифікують під впливом 
факторів вирощування. Одним із найбільш до-
ступних методів оцінки продуктивності рослин у 
селекційному процесі є ідентифікація генотипів 
за кількісними ознаками [6]. 

Реалізація селекційних програм, спрямованих 
на створення сортів сільськогосподарських 
культур з високим та сталим рівнем насіннєвої 
продуктивності, потребує вивчення генотипових 
відмінностей та добору на цій основі вихідного 
матеріалу за пластичністю та стабільністю про-
яву господарсько-цінних ознак рослини [11].  

Проблема отримання сталих врожаїв є актуа-
льною і для такої культури, як соя. Відомо, що 
зміна умов вирощування рослин сої може суттє-
во позначитися не тільки на формі прояву конк-
ретної кількісної морфологічної ознаки, але й на 
характері зв'язку її з іншими ознаками, що може 
спричиняти суттєві відмінності між сортами за 
кінцевою урожайністю зерна. Необхідно зазна-
чити, що зменшення негативного впливу чинни-
ків зовнішнього середовища, що лімітують рі-
вень урожайності сої, є добір сортів, пластич-
ність яких щонайбільше відповідає конкретній 
зоні вирощування [10]. 

Мінливість як норма реакції на зміну умов 
середовища, ступінь її успадкування є основою 
для адаптивних пристосувань організму, які у 
процесі природного добору зберігаються в поко-
ліннях. Зміни, що успадковуються в тих чи тих 
умовах, можуть виражати ступінь адаптивного 
пристосування до зміни умов вирощування. Чим 
більший діапазон мінливості, тим більш ефекти-
вним є добір, спрямований на виживання, поши-
рення виду, тобто на адаптацію до нових умов 
середовища [1].  

Генофонд сої характеризується значною ге-
терогенністю форм за здатністю пристосовува-
тися до умов вирощування, про що свідчить різ-
ний ступінь мінливості кількісних ознак. Знання 
закономірностей мінливості прояву господарсь-

ко-цінних ознак є важливим моментом при ство-
ренні нових сортів, оскільки дозволяє виявити 
екологічно стійкі форми зі стабільним виявом 
ознаки в різних умовах вирощування [2].  

У зв'язку з цим були проведені дослідження 
мінливості кількісних ознак у генотипів сої в 
умовах Лівобережного Лісостепу України. 

Мета досліджень. Головною метою дослі-
дження було встановлення рівня мінливості гос-
подарсько-цінних ознак у генотипів сої в умовах 
Лівобережного Лісостепу України. Завдання до-
сліджень полягало в оцінці мінливості основних 
господарсько-цінних ознак у сої і визначенні 
параметрів вияву цієї мінливості шляхом мате-
матично-статистичних методів.  

Матеріали і методи досліджень. Польові 
дослідження проводилися у 2013–2015 рр. на 
дослідному полі Полтавської державної аграрної 
академії, що за зональним розподілом належить 
до центральної підзони Лісостепу України. 
Грунт дослідної ділянки – чорнозем опідзолений 
на лесі, вміст гумусу в орному шарі 0–20 см – 
3,95–4,36 %. Кількість гідролізованого азоту в 
орному шарі становить 5,96 мг, доступного для 
рослин фосфору 9,5 мг, калію 14,2 на 100 г  
ґрунту.  

Агротехніка вирощування сої – загально-
прийнята для зони. Зразки сої вивчали згідно із 
загальноприйнятими методиками [5, 7, 14]. 

Матеріалом для проведення досліджень слу-
гували 145 колекційних зразків, які відрізнялися 
біологічними, морфологічними та господарсь-
кими ознаками. Вихідний матеріал був предста-
влений зразками з України, Росії, США, Канади, 
Китаю, Японії, Польщі, Франції, Чехії, Білорусі, 
Казахстану, Австрії, Молдови, Сербії.  

Визначення ГТК при аналізі погодних умов 
вегетаційного періоду сої проводили за форму-
лою, запропонованою Г. Г. Селяніновим, спів-
відношенням температурного режиму і волого-
забезпечення (рис. 1).  

Аналіз мінливості ознак проводився у про-
грамі Microsoft Office Excel за такими показни-
ками: 

1) середнє арифметичне   = іх

n
 , де хі – 

значення ознаки, варіанти; n – число всіх варіан-
тів (обсяг вибірки); 

2) коефіцієнт варіації S
V

х
 100 , де S – 

стандартне відхилення;  
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Рис. 1. Погодні умови вегетаційного періоду сої, 2013–2015 рр. 

Джерело: авторські дослідження. 
 

При вивченні мінливості визначали коефіці-
єнт варіації (V), стандартне відхилення, вираже-
не у відсотках до середньої арифметичної даної 
сукупності. Мінливість вважають незначною, 
якщо коефіцієнт варіації не перевищує 10 %, се-
редньою, якщо V вище 10 %, але менше 20 %, і 
значною, якщо коефіцієнт варіації більше 20 %. 

Результати досліджень. Важливою селек-
ційною ознакою, що пов'язана з основними мор-
фологічними і біологічними характеристиками 
сої, є висота рослин.  

У селекційній практиці дуже важливо знати 
характер мінливості цієї ознаки. Від висоти рос-
лини залежить продуктивність загалом.  

Ознака «висоти рослини» слабомінлива 
(V = 13,4 %). В ультраскоростиглій групі стигло-
сті коефіцієнт варіації становив 11,3 %; скоро-
стиглій – 12,9 %; середньостиглій – 10,8 %; піз-
ньостиглій – 8,0% (див. табл. 1).  

Висота прикріплення нижнього бобу є озна-
кою, що визначає придатність сорту до механі-
зованого збирання. Втрати врожаю досягають 
15–20 % в разі низького прикріплення нижнього 
бобу. Ознака «висота прикріплення нижнього 
бобу» слабомінлива. Генотиповий коефіцієнт 
варіації – 17,1 %. Коефіцієнт варіації в ультра-
скоростиглій групі стиглості становив 14,8 %; 
скоростиглій – 17,5 %; середньостиглій – 13,5 %. 
У середньому за роки досліджень у пізньостиг-
лій групі коефіцієнт варіації був найменшим і 
становив 9,9 % (табл. 2).  

За ознакою «кількість бобів на рослині» кое-
фіцієнт варіації в ультраскоростиглій та скоро-
стиглій групі стиглості був значним і становив 
відповідно 23,9 та 21,2 %. У середньостиглій та 
пізньостиглій – 17,3 та 15,1 % Генотиповий кое-
фіцієнт варіації – 22,9 % (табл. 3).  

 
 

1. Параметри мінливості ознаки «висота рослини», 2013–2015 рр. 

2013 2014 2015 За 3 роки 
Група стиглості 

 , см V, %  , см V, %  , см V, %  , см V, % 
Ультраскоростиглі 80,4 11,6 78,3 10,9 75,4 11,6 78,0 11,3 
Скоростиглі 87,8 13,7 88,3 12,3 85,2 12,7 87,1 12,9 
Середньостиглі 97,2 11,7 96,4 10,4 91,4 10,5 95,0 10,8 
Пізньостиглі 100,1 8,1 102,4 7,0 96,4 8,9 99,6 8,0 
Середнє по колекції 90,6 13,9 90,9 13,2 87,0 13,3 89,5 13,4 
Max значення 117,8 118,3 110,5 115,5 
Міn значення 66,4 67,4 63,2 65,6 

 

Джерело: авторські дослідження. 
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2. Параметри мінливості ознаки «висота прикріплення нижнього бобу», 2013–2015 рр. 

2013 2014 2015 За 3 роки 
Група стиглості 

 , см V, %  , см V, %  , см V, %  , см V, % 
Ультраскоростиглі 12,1 14,2 11,2 14,6 10,4 15,6 11,2 14,8 
Скоростиглі 12,8 17,6 12,8 17,3 12,0 17,7 12,5 17,5 
Середньостиглі 14,6 12,6 14,1 15,4 12,9 12,7 13,9 13,5 
Пізньостиглі 14,6 11,1 15,1 7,6 13,8 11,0 14,5 9,9 
Середнє по колекції 13,3 16,6 13,2 17,4 12,2 17,2 12,9 17,1 
Max значення 18,6 17,8 17,1 17,8 
Міn значення 7,9 8,5 7,2 7,8 

 

Джерело: авторські дослідження. 
 

3. Параметри мінливості ознаки «кількість бобів на рослині», 2013–2015 рр. 

2013 2014 2015 За 3 роки 
Група стиглості 

 , см V, %  , см V, %  , см V, %  , см V, % 
Ультраскоростиглі 46,4 25,7 43,5 21,6 38,8 24,4 42,9 23,9 
Скоростиглі 54,1 22,3 56,8 21,1 52,5 20,2 54,5 21,2 
Середньостиглі 60,8 16,4 62,4 18,0 56,2 17,7 59,8 17,3 
Пізньостиглі 71,9 14,0 70,3 15,1 62,6 16,4 68,2 15,1 
Середнє по колекції 57,2 23,5 58,4 22,8 53,2 22,5 56,3 22,9 
Max значення 90,4 94,2 85,6 90,0 
Міn значення 26,4 26,2 23,4 25,3 

 

Джерело: авторські дослідження. 
 

4. Параметри мінливості ознаки «кількість насіння з рослини», 2013–2015 рр. 

2013 2014 2015 За 3 роки 
Група стиглості 

 , шт. V, %  , шт. V, %  , шт. V, %  , шт. V, % 
Ультраскоростиглі 106,3 13,7 103,7 11,0 100,6 15,9 103,5 13,5 
Скоростиглі 111,9 18,3 113,6 15,4 110,0 15,7 111,8 16,4 
Середньостиглі 115,7 11,7 119,8 9,8 113,5 8,2 116,3 9,9 
Пізньостиглі 143,4 8,5 142,1 9,4 132,3 8,4 139,3 8,7 
Середнє по колекції 116,8 18,0 118,0 16,0 113,0 15,4 115,9 16,4 
Max значення 182,4 175,6 173,1 177,0 
Міn значення 58,1 68,5 54,6 60,4 

 

Джерело: авторські дослідження. 
 

5. Параметри мінливості ознаки «маса насіння з рослини», 2013–2015 рр. 

2013 2014 2015 За 3 роки 
Група стиглості 

 , г V, %  , г V, %  , г V, %  , г V, % 
Ультраскоростиглі 17,6 18,3 16,8 18,2 15,9 22,3 16,7 19,6 
Скоростиглі 19,8 19,7 20,4 18,3 19,4 16,6 19,9 18,2 
Середньостиглі 23,6 17,7 24,3 16,8 22,2 14,4 23,4 16,3 
Пізньостиглі 28,6 17,0 28,2 16,1 25,2 15,1 27,3 16,4 
Середнє по колекції 21,6 24,4 21,9 23,3 20,4 20,7 21,3 22,8 
Max значення 36,1 37,8 32,4 35,4 
Міn значення 10,8 11,5 10,4 10,9 

 

Джерело: авторські дослідження. 
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6. Параметри мінливості ознаки «маса 1000 насінин», 2013–2015 рр. 

2013 2014 2015 За 3 роки 
Група стиглості 

 , г V, %  , г V, %  , г V, %  , г V, % 
Ультраскоростиглі 147,8 9,2 141,3 8,6 139,4 10,9 142,8 9,6 
Скоростиглі 150,1 10,9 153,9 10,2 148,1 9,0 150,7 10,0 
Середньостиглі 164,8 9,4 167,9 8,8 159,2 8,6 164,0 8,9 
Пізньостиглі 176,4 7,1 175,6 6,7 166,1 7,5 172,7 7,1 
Середнє по колекції 156,6 11,7 158,4 11,2 152,0 10,3 155,7 11,1 
Max значення 193,0 195,0 188,0 192,0 
Міn значення 112,0 122,0 118,0 117,3 

 

Джерело: авторські дослідження. 
 

Ознака «кількість насіння з рослини» слабомі-
нлива (V = 16,4 %). У середньому за роки дослі-
джень у пізньостиглій (V = 8,7 %) та середньости-
глій (V = 9,9 %) групах стиглості коефіцієнт варі-
ації був найменшим. В ультраскоростиглій та 
скоростиглій групах становив відповідно 13,5 та 
16,4 % (табл. 4).  

Маса насіння з рослини є однією із головних 
ознак у структурі рослини, від якої залежить про-
дуктивність сорту. Генотиповий коефіцієнт варі-
ації становив 22,8 %. За результатами досліджен-
ня ознаки «маса насіння з рослини» в ультраско-
ростиглій групі коефіцієнт варіації становив – 
19,6 %; в скоростиглій – 18,2 %; середньостиг-
лій – 16,3 %; пізньостиглій – 16,4 % (табл. 5). 

Ознака «маса 1000 насінин» слабомінлива. 
(V = 11,1 %). В ультраскоростиглій групі стиглос-
ті коефіцієнт варіації – 9,6 %; скоростиглій – 
10,0 %; середньостиглій – 8,9 %; пізньостиглій – 
7,1 % (табл. 6).  

З метою успішного добору цінного вихідного 
матеріалу в селекційному процесі потрібно орієн-
туватися на стабільні показники кількісних ознак. 

Висновки. Результати дослідження свідчать, 
що високий рівень мінливості мають ознаки 
«маса насіння з рослини» (V = 22,8 %) і «кіль-
кість бобів на рослині» (V = 22,9 %).  

Середньомінливі: «кількість насіння з росли-
ни» (V = 16,4 %), «маса 1000 насінин» 
(V = 11,1 %), «висота рослини» (V = 13,4 %), 
«висота прикріплення нижнього бобу» 
(V = 17,1 %). Ознаки, які мають невисокий кое-
фіцієнт варіації, значною мірою детермінуються 
генотипом, що потрібно враховувати при відборі 
цінних форм. За цією ознакою добір буде перс-
пективний, якщо брати до уваги цей коефіцієнт 
при створенні нових сортів сої в умовах Лівобе-
режного Лісостепу України. 

Перспективи подальшої роботи у цьому 
напрямі. На основі детального вивчення мінли-
вості кількісних ознак у генотипів сої можливо 
більш ефективно проводити селекційну роботу зі 
створення нових високопродуктивних сортів. 
Вивчення мінливості господарсько-цінних ознак 
сої забезпечує результативне ведення селекції. 
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Белявская Л. Г., Рыбальченко А. М. Изменчивость хозяйственно-ценных признаков сои в усло-

виях Левобережной Лесостепи Украины 
 
Цель статьи – определение уровня изменчивости хозяйственно-ценных признаков у генотипов 

сои в условиях Левобережной Лесостепи Украины. Для результативности работы, направленной на 
создание высокопродуктивных сортов, необходимо совершенствовать методы селекции. При этом 
важное значение имеет установление уровня изменчивости у сортов и сортообразцов сои. 

Методика исследования. Для научного обоснования цели, реализации поставленных задач и обо-
бщения результатов исследования применяли следующие методы: общенаучные (определение напра-
вления исследования, планирование и закладка опыта, проведения наблюдений) специальные (полевой 
– для наблюдения за фенологическими фазами развития и состоянием растений; лабораторный (из-
мерительно-весовой) – для определения структурных показателей и продуктивности растений, вы-
явления хозяйственно-ценных признаков растений); математически-статистический (для обработ-
ки экспериментальных данных, определения параметров изменчивости признаков и определения до-
стоверности полученных результатов). 

Результаты исследования. В статье приведены результаты исследований по изучению изменчи-
вости хозяйственно-ценных признаков у сои в условиях Левобережной Лесостепи Украины. Устано-
влено, что высокий уровень изменчивости имеют признаки «масса семян с растения» (V = 22,8 %) и 
«количество бобов на растении» (V = 22,9 %). Средним уровнем изменчивости характеризовались 
признаки «количество семян с растения» (V = 16,4 %), «масса 1000 семян» (V = 11,1 %), «высота 
растения» (V = 13,4 %), «высота прикрепления нижнего боба» (V = 17,1%). 

Элементы научной новизны. Доказано, что на основе детального изучения изменчивости коли-
чественных признаков у генотипов сои можно эффективно проводить селекционную работу по соз-
данию высокопродуктивных сортов. В селекционном процессе следует ориентироваться на стаби-
льные показатели количественных признаков. В наших исследованиях это «количество семян с рас-
тения», «масса 1000 семян», «высота растения», «высота прикрепления нижнего боба». 

Практическая значимость. Изучение изменчивости хозяйственно-ценных признаков сои обеспе-
чивает результативное ведение селекции. 

Ключевые слова: соя, сорт, изменчивость, хозяйственно-ценный признак, исходный материал. 
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Biliavska L.H., Rybalchenko A.M. The variability of the economically-valuable characteristics of 

soybean in the conditions of the Left Bank Forest-Steppe of Ukraine 
 
The aim of the article is to establish the variability level of economically-valuable characteristics of soy-

bean genotypes under the conditions of the Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine. It is necessary to improve 
the selection methods for the efficient work, aimed at creating highly-productive varieties. Moreover, it is 
important to establish the variability level of soybean varieties and variety samples. 

Methods of the research. The following methods were used to substantiate scientifically the purpose, im-
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plement the established tasks and summarize the research results: general-scientific (studying the direction 
of the research, planning and carrying out the experiment; conducting observations); special (field – to ob-
serve phenological development stages and the condition of plants; laboratory (measuring-weighing) – to 
determine structural indices and plant productivity, to detect economically-valuable plant signs); mathe-
matical-statistical (to process experimental data, determine the parameters of variability signs and define 
the significance of the obtained results). 

The research results. The research results of studying the variability of economically-valuable charac-
teristics of soybean under the conditions of the Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine have been given in the 
article. It has been established that the following characteristics have a high level of variability: the seed 
weight per plant (V = 22.8 %) and the number of pods on a plant (V = 22.9 %). Such characteristics as the 
number of seeds per plant (V = 16.4 %), the weight of 1000 seeds (V = 11.1 %), plant height (V = 13.4 %), 
and also the height of the lower pod attachment (V = 17.1 %) are characterized by the average level of vari-
ability. 

The elements of scientific novelty. It has been proved that based on the detailed studying the quantitative 
signs’ variability of soybean genotypes, it is possible to conduct effectively the selection work in creating 
highly productive varieties. In the selection process one should be oriented at stable indices of quantitative 
signs. In our research these are: the number of seeds per plant, the weight of 1000 seeds, plant height, and 
the height of the lower pod attachment. 

Practical importance. Studying the variability of economically-valuable characteristics of soybean en-
sures the effective selection. 
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