
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО 
 

 
№ 1 • 2021 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 

 
 

 
 
 
 
original article    UDC 635.655:631.526.32    doi: 10.31210/visnyk2021.01.16 
 
DROUGHT-RESISTANT SOYBEAN VARIETIES FOR STEPPE AND FOREST-STEPPE  
OF UKRAINE  
 
L. H. Biliavska* ORCID  0000-0003-3856-7718 
Yu. V. Biliavskyi ORCID  0000-0002-8909-5127 
A. A. Diyanova  ORCID  0000-0003-2635-3659 
N. V. Mirny  
 
Poltava State Agrarian Academy, 1/3, Skovorody str., Poltava, 36003, Ukraine  
*Corresponding author  
E-mail: Bilyavska@ukr.net 
 

How to Cite 
Biliavska, L. H., Biliavskyi, Yu. V., Diyanova, A. A., & Mirny, N. V. (2021). Drought-

resistant soybean varieties for Steppe and Forest-Steppe of Ukraine. Bulletin of  
Poltava State Agrarian Academy, (1), 135–140. doi: 10.31210/visnyk2021.01.16 

 
The article presents the results of analyzing the current state of soybean production. The best companies 

producing soybean seeds in Ukraine have been identified “Soievyi Vik” scientific seed breeding company, the 
National Scientific Centre the “Institute of Arable Farming of the National Academy of Agrarian Sciences”, 
Plant Breeding and Genetics Institute – the National Centre for Seed Breeding and Cultivar Studying of the 
National Academy of Agrarian Sciences, and Poltava State Agrarian Academy have a high rating among the 
national scientific breeding institutions. Indicators of soybean yield in all regions of Ukraine have been 
given. In connection with global climate change, it is necessary to test varieties of different ecological and 
geographical origin in production conditions, to determine their peculiarities, economically valuable 
features that characterize compliance with specific climatic zones of Ukraine. It has been established that 
climatic characteristics of Poltava region, which is located in the Forest-Steppe of Ukraine, have become 
more arid according to the analysis of many-year meteorological observations. The dynamics of indicators of 
soybean gross harvest in Poltava region for the period of 2002–2020 has been analyzed taking into account 
the amount of precipitation during the growing season. In the modern conditions of market transformations 
and innovation processes in the agro-industrial complex, the problems concerning further strategy of 
developing and increasing the effectiveness of the national system of soybean production in Ukraine has 
remained unsolved. The number of certified farms for soybean seed production in Ukraine is decreasing. The 
following soybean varieties have been created in the research laboratory of Breeding, seed production and 
varietal agro-technology of soybean at Poltava State Agrarian University: Almaz, Antratsyt, Adamos, 
Aleksandryt, Akvamaryn and Avantiuryn. These varieties are included in the State Register of Plant Varieties 
Suitable for Spreading in Ukraine. Indicators of agricultural suitability of these varieties and their 
advantages have been presented. Varieties of Poltava selection are drought-resistant, resistant to diseases 
and pests, do not lodge, and beans do not crack at seed maturing. The peculiarities of the varieties are rapid 
moisture transmission at the time of seed maturation, high protein and oil content. These varieties are 
guaranteed preceding crops for winter crops in the Steppe and Forest-Steppe of Ukraine. According to the 
results of production testing on “Hryha” farm in Poltava district of Poltava region, it has been established 
that the varieties of Poltava State Agrarian Academy compete well with new varieties of foreign selection. 
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СОРТИ СОЇ ДЛЯ СТЕПУ ТА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 
 
Л. Г. Білявська, Ю. В. Білявський, А. О. Діянова, М. В. Мирний 
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна  

 
У статті наведено результати аналізу сучасного стану виробництва сої. Виявлено кращі 

компанії-виробники насіння сої в Україні. Показано, що серед національних наукових селекційних 
установ, високий рейтинг мають Наукова селекційно-насінницька фірма «Соєвий вік», Національний 
науковий центр Інститут землеробства НААН, Селекційно-генетичний інститут – Національний 
центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН та Полтавська державна аграрна академія МОН. 
Надано показники врожайності сої в усіх областях України через глобальні зміни клімату необхідно 
випробовувати сорти різного еколого-географічного походження у виробничих умовах, 
встановлювати їхні особливості та господарсько-цінні ознаки, які характеризують відповідність до 
конкретних кліматичних зон України. За результатами аналізу багаторічних метеоспостережень 
встановлено, що кліматичні характеристики Полтавської області, яка розташована в Лісостепу 
України, стали більш посушливими. Проаналізована динаміка показників валових зборів сої в 
Полтавській області за період 2002–2020 рр. на тлі кількості опадів за вегетаційний період. У 
сучасних умовах ринкових перетворень та інноваційних процесів у агропромисловому комплексі 
залишаються проблеми з подальшою стратегією розвитку та підвищення ефективності 
національної системи насінництва сої в Україні. Зменшується кількість паспортизованих 
господарств із виробництва насіння сої в Україні. У науково-дослідній лабораторії «Селекції, 
насінництва та сортової агротехніки сої» Полтавської державної аграрної академії створено сорти 
сої Алмаз, Антрацит, Адамос, Александрит, Аквамарин, Авантюрин, які занесені до Державного 
Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Представлені показники 
сільськогосподарської придатності цих сортів та їхні переваги. Сорти полтавської селекції 
вирізняються посухостійкістю, стійкістю до хвороб і шкідників, не вилягають, при достиганні 
насіння боби не розтріскуються. Особливістю сортів є швидка віддача вологи на час достигання 
насіння, високий вміст протеїну та олії. Ці сорти є гарантованими попередниками для озимих 
культур у Степу і Лісостепу України. За результатами виробничого випробування в умовах ФГ 
«Грига», що в  Полтавському районі Полтавської області, встановлено, що сорти ПДАУ добре 
конкурують з новими сортами іноземної селекції  

Ключові слова: селекція, сорти, насінництво, урожайність, посівні площі, валовий збір, виробни-
цтво насіння. 

 
Вступ 
На 2020 рік у Державному реєстрі сортів рослин, придатних до поширення в Україні, зареєстрова-

но 247 сортів сої [Glycine max (L.) Merrill]. Сорти української селекції становлять 80 % [1]. Для ефек-
тивного використання біологічного і генетичного потенціалу сортів їх потрібно висівати в найбільш 
сприятливих ґрунтово-кліматичних умовах. Через зміни клімату відбуваються зміни й у так званому 
«соєвому поясі». Значно зросли площі та урожайність цієї культури в Поліссі. Це пов’язано з оптима-
льним водним, світловим і тепловим режимом [2, 3]. Відповідно зростає частка рекомендованих сор-
тів для Полісся та скорочується – для зони Степу. Зміни клімату спонукають українських селекціоне-
рів створювати сорти сої, максимально пристосовані до екстремальних (стресових) умов зон  
вирощування [4].  

Вибираючи сорти для Степу та Лісостепу України, обов’язково слід враховувати їхню чутливість 
до строків сівби, стійкість до несприятливих умов, вилягання, розтріскування та здатність максима-
льно реалізовувати генетичний потенціал у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах [5–7].  

До «соєвого поясу» можна віднести регіони, де вегетацiйний перiод становить 100–140 діб, випа-
дає 450–600 мм опадів, сума ефективних температур (СЕТ>10 °С) 1400–1800 °С, сума активних тем-
ператур – у межах 2000–3000 °С.  

Сорт є надзвичайно важливим фактором у виробництві сої і найбільш доступним та дешевим 
засобом підвищення врожайності [8–10]. Більшість сучасних сортів характеризується вузькою 
екологічною пристосованістю та придатні для вирощування у ґрунтово-кліматичних умовах певної 
географічної широти [11]. Вирощування їх в інших зонах соєсіяння може призвести до зміни 
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вегетаційного періоду, зниження урожайності та погіршення хімічного складу насіння, стійкості 
проти шкідливих організмів та ін. Генетичний потенціал сучасних сортів необхідно використовувати 
раціонально в усіх зонах соєсіяння [1, 12].  

За даними Українського інституту експертизи сортів рослин, максимальну урожайність за період 
2010–2017 рр. мали лише 5 сортів сої: «Sigalia» (Франція) – 5,4 т/га, «Kofu» (Канада) – 5,03 т/га,  
«Естафета» (Україна) – 5,07 т/га, «Терек» (Україна) – 5,06 т/га та «Авантюрин» (Україна) – 5,11 т/га. 
У 2013 р. сорт «Аквамарин» сформував урожайність 4,62 т/га [13].  

Метою наших досліджень є створення високоврожайних сортів сої для Степу та Лісостепу 
України.  

 
Матеріали і методи досліджень 
Дослідження проведені в умовах ФГ «Грига» Полтавської області (2017–2019 рр.). Ґрунт – чорно-

зем опідзолений легкосуглинковий. Кислотність ґрунту слабокисла (рН 6,0). Спостереження та облі-
ки проводили згідно із загальноприйнятими методиками відповідно до Державних стандартів Украї-
ни та методичних вказівок Державної комісії із сортовипробування [14–18].  

 
Результати досліджень та їх обговорення 
В Україні посіви сої до 2014 р. були сконцентровані в зоні Лісостепу (66 %), у Степу – 19 %, у  

Поліссі – 15 % (рис. 1 а.). За період з 2016–2020 рр. відбулося збільшення посівних площ у Поліссі та 
скорочення – у Степу вдвічі (рис. 1 б.). 

 

19%

66%

15%

Степ Лісостеп Полісся
    

а.                                                           б. 
Рис. 1. Структура посівних площ сої в Україні: а – 2009–2014 рр., б – 2015–2020 рр. 

 

У Лісостепу спостерігається збільшення врожайності культури. Швидкі темпи збільшення валових 
зборів відмічено у Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Сумській, Житомирській областях. Ско-
рочення посівних площ під соєю в областях України порівняно з 2017 р., відмічено в Луганській на 
59,1 %, у Дніпропетровській – на 47,7 %, у Миколаївській на 43,2 %, у Харківській – на 36,5 %, Оде-
ській – на 29 %, у Кіровоградській – на 27,3 %. Головна причина цього явища – доповнення до Закону 
України № 2245-VIII від 21 грудня 2017 року, згідно з якими з 1 вересня 2018 року до 31 грудня 
2021 року скасовується бюджетне відшкодування ПДВ при експорті сої [19]. Це жорстко вплинуло на 
скорочення посівних площ, а головне – на зменшення частки сортів традиційної селекції. Внаслідок 
цього зменшився попит на сорти національної селекції, що негативно вплинуло на ефективність наці-
ональної системи насінництва. Виробництво сої в Україні доволі нестабільне (рис. 2 а.). Її врожай-
ність за період 1992–2020 рр. коливалось у межах 1,7–2,4 т/га. Серед національних селекційних уста-
нов високий рейтинг (2017–2018 рр.) мають лише 4: Селекційно-насінницька фірма «Соєвий вік», 
Національний науковий центр Інститут землеробства НААН, Селекційно-генетичний інститут – На-
ціональний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН та Полтавська державна аграрна академія 
МОН [20]. Але їх частка з кожним наступним роком поступово зменшується (рис. 2 б.).  
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а.                                                           б. 

Рис. 2. Динаміка виробництва сої 1992–2020 рр. (а.) та кращі селекційні компанії-виробники на-
сіння сої в Україні 2017–2018 рр. (б.) 

 

2020 року в областях України отримані наступні врожаї (рис. 3). На їх варіювання впливали пого-
дні умови [3, 21] (рис. 4).  

 

 
Рис. 3 Показники урожайності сої по областях у кліматичних зонах України, 2020 р. 

 
Зокрема на Полтавщині кількість опадів за вегетаційний період коливалась у межах 220–430 мм, 

за середньої багаторічної – 268 мм. За останні 17 років спостережень клімат Полтавської області стає 
більш посушливим. Це вимагає від селекціонерів створення сортів, які краще адаптовані до посушли-
вих умов вирощування, мають важливі господарсько-цінні ознаки і властивості та формують високий 
урожай. 

 

 
Рис. 4. Динаміка показників валових зборів сої в Полтавській області (2002–2020 рр.) на тлі 

кількості опадів (мм) за вегетацію (4–8 місяці) 
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В умовах недостатнього зволоження протягом вегетаційного періоду важливим є використання 
дуже ранньостиглих і скоростиглих сортів. Полтавська державна аграрна академія єдина із закладів 
вищої освіти, яка веде селекційну роботу з унікальною культурою – соєю. Селекціонери лабораторії 
селекції, насінництва і сортової агротехніки створили низку сортів із високою адаптивністю та стабі-
льністю, які відрізняються показниками господарської придатності (табл.).  

Cорти сої, що занесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення  
в Україні, 1998–2015 рр. 

Сорт Зона 
вирощування* 

Тривалість вегетаційного 
періоду, діб 

Урожайність, 
т/га 

Вміст у насінні, % 
білка жиру 

Аметист СЛ 100–105 2,7–2,8 38–40 19–22 
Агат СЛ 135–150 2,7–3,2 39–41 22–23 
Артеміда С 120–125 2,2–2,7 38–39 19–20 
Алмаз Л 100–105 2,6–3,0 37–39 24–26 
Вінні СЛ 112–127 2,4–2,8 38–39 19–20 
Вежа С 104–120 2,4–2,7 39–40 19–20 
Антрацит С 95–105 3,0–4,0 37–39 24–26 
Александрит СЛП 95–100 2,7–3,3 37–39 19–22 
Адамос СП 95–100 3,2–3,5 38–40 22–25 
Авантюрин Л 98–100 3,0–3,2 38–39 21–22 
Аквамарин ЛП 98–100 3,0–3,2 42–43 21–22 

Примітки: *кліматична зона: С – Степ, Л – Лісостеп, П – Полісся. 
 

Найвищу цінність становлять скоростиглі сорти – Алмаз, Антрацит, Адамос, Александрит, Аква-
марин, Авантюрин. Згідно із даними державного сортовипробування, для Степу рекомендовано сорти 
Аметист, Антрацит, Адамос; для Лісостепу – Аметист, Алмаз, Авантюрин, Аквамарин.  

У ФГ «Грига», яке розташоване в Полтавському районі Полтавської області, з 2007 року щорічно 
проводять виробниче сортовипробування нових сортів сої. Узагальнення отриманих результатів по-
казало, що полтавські сорти перевищували стандарт Александрит у середньому на 0,1–0,2 т/га, сорти 
Інституту землеробства – на 0,05–0,1 т/га. Іноземні сорти перевищують стандарт на +0,14–0,31 т/га, 
але мають більший вегетаційний період і вищу збиральну вологість насіння. Це є доказом того,  що 
українські сорти складають гідну конкуренцію зарубіжним сортам. 

 
Висновки 
Державний реєстр сортів рослин, придатних до поширення в Україні, дає потенційному спожива-

чеві можливість вибору сортів сої для різних ґрунтово-кліматичних зон вирощування. Вдало підібра-
ний сорт значно компенсує негативний вплив на очікуваний урожай. Випробування нових сортів у 
виробничих умовах дає змогу вибрати з числа рекомендованих ті сорти, які найбільш відповідають 
виробничим потребам конкретного господарства. Сорти скоростиглої групи – Алмаз, Антрацит, Але-
ксандрит, Адамос, Авантюрин і Аквамарин – рекомендуємо для умов Степу та Лісостепу України.  

Перспективи подальших досліджень. Проведений аналіз статистичних даних та оцінювання ре-
зультатів селекційних інноваційних досягнень дасть змогу оптимально ефективно розміщувати й ви-
сівати перспективні і конкурентоспроможні українські сорти сої. Поширення сортів полтавської се-
лекції в зонах Степу та Лісостепу України дозволить одержувати стабільно високий урожай культури 
сої високої якості.  
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