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Наведені результати аналізу мінливості та стабільності колекційних 
зразків сої. Виділено джерела стабільного прояву морфологічних ознак сої, 
що характеризують відношення зразків до зернокормового напряму 
використання: високорослі (більше 90 см) -  25 зразків, з тонкою кореневою 
шийкою (6,1—8,0 см) -  3 зразки, з товстим стеблом (8,0—12,0 мм) -  
18 зразків, з кількістю гілочок на рослині більше 2,5 шт. -  7 зразків, кількість 
листків на рослині більше 19 шт. -  11 зразків, з кількістю бобів на рослині -
2 зразки, за комплексом оптимального поєднання вище названих ознак -  
8 зразків. Ці колекційні зразки рекомендуємо використовувати при створенні 
нових сортів зернокормового напряму використання.

Ключові слова: соя, зерноукісний напрям використання, морфологічні 
ознаки, стабільність, мінливість.

Виробництво багатих рослинним білком кормів є актуальною задачею 
вітчизняного кормовиробництва. Збалансувати концентровані корми за 
протеїном можна за рахунок високобілкового зерна і шротів сої, що особливо 
важливо при годівлі високопродуктивних тварин. Високу кормову якість має 
сіно кормової сої. У 100 кг сіна міститься 51 кормова одиниця та 15 кг 
перетравного білка [1]. За загальною поживністю, перетравним протеїном та 
білком воно перевищує сіно конюшини та люцерни. Сіно кормової сої у 10 
разів більше містить кальцію, ніж сіно лучних трав: в 1 кг соєвого сіна 
міститься 11,6 г кальцію [2]. Силос та зелена маса з сої гарно поїдається 
тваринами, легко перетравлюється, містить багату каротином масу. 
Виготовлена з неї трав’яна мука є важливим вітамінним кормом та добрим 
замінником концентратів [3].

Для одержання високих урожаїв сої на корм, для ефективного 
використання її у виробництві та для раціонального землекористування, 
необхідне створення спеціалізованих сортів, пристосованих до конкретних
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еколого-кліматичних умов.
Зерноукісні сорти мають бути відносно високими, індетермінантного 

типу росту з високим прикріпленням гілочок, стійкими проти затемнення, з 
не грубою та багатою протеїном, цукрами, мінеральними речовинами та 
вітамінами зеленою масою, здатними до інтенсивного нарощування маси та 
відростання після скошування, з повільно старіючим листям. Сорти для 
виготовлення сіна та трав’яної муки повинні відрізнятись більшим виходом 
сухої речовини і протеїну у період оптимального строку скошування, 
тонкими, але не витягнутими стеблами, значним гілкуванням та 
облистяністю, слабким опушенням, дрібним листом, яке добре утримується 
на рослині, швидким висиханням маси. Силосні сорти також мають 
забезпечувати великий вихід зеленої маси та сухих речовин, відрізнятись 
збільшеним вмістом протеїну та цукрів, рівномірним розміщенням бобів на 
ярусах. Стебло силосних сортів може бути товстіше та грубіше, ніж у сінних, 
але неодмінно стійким до вилягання та обламування [4].

Матеріали та методика. На 01. 06. 2016 р. базова колекція сої 
Національного центру генетичних ресурсів рослин України налічувала 2240 
зразків. З них було зроблено вибірку -  52 зразки, які за своїми 
морфологічними ознаками підпадали під характеристику зернокормового 
напряму використання [4] і представлені стародавніми, сучасними 
комерційними вітчизняними та закордонними сортами та лініями, 
походженням з 14 країн світу. Найбільше різноманіття було з України -  
20 %, Югославії -  14, США -  12, Німеччини -  10 %.

Дослідження проводилися в 2010—2012 рр., які можна 
охарактеризувати наступним чином: вегетаційний період сої 2010 р. -  слабко 
посушливий та теплий (ГТК за травень-вересень становив 1,07); 2011 р. за 
гідротермічним коефіцієнтом -  оптимальний (1,38), але розподіл опадів 
протягом періоду вегетації був дуже нерівномірним; 2012 р. -  дуже 
посушливий та спекотний (ГТК -  0,66).

Польові досліди проведено в колекційному розсаднику лабораторії 
генетичних ресурсів зернобобових і круп’яних культур наукової сівозміни 
Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН згідно методики польового 
досліду [5]. Агротехніка -  загальноприйнята для зони при вирощуванні 
зернобобових культур. Попередник -  озима пшениця. Посів проводили 
ручними саджалками, стандартним методом, облікова площа -  1 м2, схема 
посіву: 10 х 30 см. Стандарти розташовані через 20 номерів.

Вивчення колекційних зразків сої проводили згідно «Методических 
указаний ВИР по изучению зернобобовых культур» [6], морфологічний опис 
зразків, їх класифікація за господарськими ознаками -  за класифікатором 
роду Glycine max.(L.) Merr [7].

Результати досліджень. Успадкування та мінливість цінних ознак сої 
(елементів продуктивності, ознак структури урожаю та інше) значною мірою 
залежать як від генетичних відмінностей, так і від модифікуючих чинників 
середовища [8]. Для визначення стабільності та мінливості прояву
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морфологічних ознак сої було проведено аналіз коефіцієнта варіації. 
Найбільш стабільними були: висота рослини (V = 13,7 %), висота 
прикріплення нижнього ярусу бобів (V = 12,5 %) та діаметр стебла 
(V = 12,8 %). Найбільш мінливими -  кількість на рослині гілочок 
(V = 42,4 %), листя (V = 45,5 %) та бобів (V = 53,6 %). При аналізі мінливості 
вище названих ознак за роками було визначено, що найбільш стабільними 
ознаки були в 2012 р., який характеризувався дуже посушливими умовами та 
підвищеним температурним режимом (ГТК -  0,66).

Окремі дослідники стверджують, що частка впливу генетичного 
фактору на прояв ознаки «висота рослини» складає 32 % [9]. Результати 
наших досліджень показали [10], що висота рослини зразків сої залежить від 
умов вирощування і значно змінюється за роками. Серед зразків різних груп 
стиглості найбільшою мінливістю у всі роки висота рослин була у зразків сої 
скоростиглої групи (V = 23,5 %), найменшою -  середньостиглої (V = 10,7 %).

За групами стиглості виділено зразки зі стабільною висотою рослин 
(коефіцієнт варіації -  3,72—8,35 %, при 3,5—8,3 стандартному відхиленні): 
скоростигла група -  один зразок (Харьківська зернокормова з України); 
середньостигла -  10 зразків: Волгоградка 1 з Росії, Maluch з Чехії, Felado № 3 
з Угорщини та інші); пізньостиглої -  14 зразків (ISZ 12 з Угорщини, Naim з 
Канади та інші).

Для селекції сої зерноукісного напряму використання значний інтерес 
мають високорослі зразки (більше 90 см) зі стабільним проявом цієї ознаки 
не залежно від метеорологічних умов. Виділено 10 високорослих зразків, у 
яких коефіцієнт варіації не піднімався вище 9 % (В 337-5 з України, NS 18 з 
Югославії, Semu 60146 з Німеччини та інші).

Товщина стебла у прикореневій шийці позитивно корелює з 
урожайністю насіння, чим більше цей показник, тим вище урожайність [11]. 
Вивчені зразки сої характеризувались значним різноманіттям за проявом цієї 
ознаки від 7,2 мм до 11,3 мм. Найбільш стабільний прояв ознаки «товщина 
стебла у прикореневій шийці» (V = 0— 1,6 %, при 0,0—0,8 стандартному 
відхиленні) була у зразків: походженням з США -  Hendricks (8,8 мм); NS 18 
(9,1 мм); Frans Colonial з Чехії (8,9 мм).

За даними М. О. Бурляєвої [12], зразки з тонкою кореневою шийкою 
(6,1—8,0 см) рекомендується використовувати для одержання сіна та 
трав’яної муки. Виділено джерела зі стабільним проявом цього рівня ознаки: 
Харківська зернокормова з України (7,8 см); Line 12 з Нідерландів (7,9 см) та 
Semu 8106 з Німеччини (7,5 см). Зразки з більш товстим стеблом (8,0—
12,0 мм) використовують для виготовлення силосу [12, 13]. Виділено 
джерела зі стабільним проявом цього рівня ознаки: Подільська 1 з України 
(9,9 мм); Кубанская 33 з Росії (8,6 мм); Maluch з Чехії (10,1 мм) та інші.

Аналіз зразків за кількістю гілочок на рослині показав, що середня 
кількість гілочок за роки досліджень була в межах 2,2—5,9 шт. Мінливість 
кількості гілочок за роками склала 22,9—31,8 %, стандартне відхилення 
0,78— 10,9. Виділено 6 зразків, які мали більшу за еталон Харківська
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зернокормова (3,2—5,2 шт.) кількість гілочок на рослині: Semu 0780 з 
Німеччини; Toyasuzu з Японії;

Кубанская 33 з Росії; Оріана з України; КС 5 з України; Brun gestoronest 
з Чехії. Коефіцієнт варіації кількості гілочок на рослині змінювався від 4 до 
95,8 %, при середньому значенні -  42,8 %. Зі стабільним проявом цієї ознаки 
виділено три зразки: Узколистная з Китаю -  4,4 шт. (V = 0 %), Vinton 81 Soy з 
США -  3,1 шт. (V = 4,56 %); Г оризонт з України -  2,5 шт. (V = 5,66 %).

Встановлено, що кількість гілочок на рослині має значну мінливість, 
залежно від погодних умов року. Виділено три джерела стабільного прояву 
ознаки кількості гілочок за роками на рослині: Узколистная з Китаю (4,4 шт.,
V = 0); Vinton 81 Soy з США (3,1 шт., V = 4,56); Горизонт з України (2,5 шт.,
V = 5,66).

За даними російських вчених [14, 15], ознаку «кількість листків на 
рослині» можна використовувати в якості індикаторної для непрямої оцінки 
зразків за врожайністю зеленої маси. За роки досліджень виділено зразки з 
підвищеною кількістю листя на рослині у фазі «початок наливу бобів»: КС 5 
з України -  24,3 шт., Frans Colonial з Чехії -  39,8 шт., Semu НС 8008 з 
Німеччини -  40,4 шт., Poppelsdorfer 25 з Чехії - 43 шт. Зі стабільним проявом 
цієї ознаки було виділено один зразок: Vinton 81 Soy з США -  0,7 %, при 
стандартному відхиленні 0,3. Середню мінливість мали два зразки 
українського походження: Фея -  12,54%, при стандартному відхиленні 4,1 та 
еталон Харківська зернокормова -  17,47 %, при стандартному відхиленні 4,4. 
Виділено три джерела стабільного прояву цієї ознаки: Vinton 81 Soy з США 
(38 шт., V = 0,74); Фея з України (32,7 шт., V = 12,54) та Харківська 
зернокормова з України (25,1 шт., V = 17,47 %).

Ознака «кількість бобів на рослині» нестабільна і значно змінюється, як 
за роками так і в залежності від генотипу сорту. Зі стабільним проявом цієї 
ознаки виділено два зразки: Vinton 81 Soy з США -  V = 0,43 %, при 
стандартному відхиленні 0,3 та Toyasuzu з Японії -  V = 7,67 % при 
стандартному відхиленні 3,5; середньою -  один зразок: Ізумрудна з України -
V = 14,1 %, при стандартному відхиленні 9,3. Більшість зразків (49 шт. або 
94 %) мали значну мінливість.

Проведений аналіз кореляційних зв’язків урожайності з 
морфологічними ознаками сої дав змогу встановити певний їх характер між 
основними елементами структури урожаю зеленої маси. Урожайність зеленої 
маси мала суттєву позитивну залежність від -  маси листя (г = 0,94), маси 
гілочок (г = 0,87), маси гілочок без листя та бобів (г = 0,81), маси бобів 
(г = 0,70); середню від маси стебла (г = 0,66) та кількості листя (г = 0,66), 
діаметра стебла (г = 0,56); висоти рослини (г = 45) кількості бобів (г = 0,44) та 
висоти прикріплення нижнього ярусу бобів (г = 0,38); незначна від -  
кількості гілочок (г = 0,09).

Таким чином, при створенні сортів зерноукісного напряму 
використання необхідно добирати вихідний матеріал з високою масою листя, 
гілочок та бобів. Проведений структурний аналіз показав, що в якості

Корми і кормовиробництво. 2Q17. Bun. SS 21



вихідного матеріалу найбільш цінними є зразки сої з поєднанням 
вищеназваних ознак. Виділено 8 джерел з комплексом високого та 
оптимального прояву цих ознак (табл.).

Джерела комплексу морфологічних ознак сої для створення сортів 
зернокормового напряму використання
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1Ю0200992 Україна 80,4 7,8 4,2 25,1 76,7
1Ю0200774 Україна 96,0 7,6 2,5 19,7 55,5
1Ю0201562 Україна 84,1 1 0 , 0 4,4 32,7 62,9
1Ю0201657 Україна 57,9 7,7 5,4 23,8 50,0
1 Ю0 2 0 1 2 1 1 Чехія 65,0 7,2 5,9 36,8 69,1
1Ю0200905 Японія 47,7 1 0 , 1 4,8 27,3 46,1
1Ю0201785 США 97,0 1 0 , 1 ЗД 38,0 65,8
1Ю0200996 США 80,0 8,5 3,9 28,4 56,1
НІР 2 , 6 0,32 0,41 3,8 3,0
ЭТО, ± 3,5—28,9 ,53,1,00, ,2

7
,00, 0,3—21,8 0,3—56,3

У, % 1,5—28,9 0,0—34,5 0,0—29,77 0,74—50,7 0,43—74,7

Висновки. При проведенні аналізу мінливості та стабільності 
колекційних зразків сої було виділено джерела стабільного прояву 
морфологічних ознак сої, що характеризують відношення зразків до 
зернокормового напряму використання: високорослі (більше 90 см) -  25 
зразків, з тонкою кореневою шийкою (6,1—8,0 см) -  3 зразки, з товстим 
стеблом (8,0— 12,0 мм) -  18 зразків, з кількістю гілочок на рослині більше
2,5 шт. -  7 зразків, кількість листків на рослині більше 19 шт. -  11 зразків, з 
кількістю бобів на рослині -  2 зразка, за комплексом оптимального 
поєднання вище названих ознак -  8 зразків. Ці колекційні зразки 
рекомендуємо використовувати при створенні нових сортів зернокормового 
напряму використання.
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