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Постановка проблеми. Сумщина традиційно 
є регіоном із вирощування зернових культур, тому 
виникає потреба в економічно привабливому й агро-
технічно обґрунтованому попереднику, яким може 
стати соя в сучасних коротко ротаційних сівозмінах. 
Вона за досить короткий період вегетації здатна 
сформувати два врожаї – олії та білка, а також зали-
шити після себе в ґрунті симбіотичний азот. Основна 
частина вирощуваної в Україні сої переробляється 
в олійній, м’ясній та кондитерській промисловості. 
У тваринництві та птахівництві соєвий шрот вико-
ристовується для виробництва комбікормів.

Збільшення потреб переробної та харчової про-
мисловості у соєвій сировині спонукає дослідників 
до вивчення та адаптування різних груп сортів сої 
до певних ґрунтово-кліматичних умов. Останнім 
часом на районування поставлено багато нових 
перспективних сортів сої інтенсивного типу. В Укра-
їні є досить великий сортовий склад сої.

Сучасні високопродуктивні сорти сої можуть 
дати високий врожай під час оптимального підбору 
для них тих елементів технології, які б створювали 
можливість для реалізації закладеного в них потен-
ціалу і були узгоджені з ґрунтово-кліматичними умо-
вами [1; 2].

Актуальними стають питання вивчення особли-
востей росту і розвитку сортів сої різних груп сти-
глості та їх агроекологічна адаптивність до умов 
Північно-східного Лісостепу України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед світового генофонду сої існує істотна варіа-
бельність за морфологічними та біологічними озна-
ками, які найбільше впливають на її харчові влас-
тивості.

Водночас сорти сої відрізняються вузьким еко-
логічним пристосуванням. Більшість із них адап-
товані до умов конкретної зони і вирощуються в 
досить вузькому географічному діапазоні. Вста-
новлено, що зміна широти (навіть на один градус) 
впливає на проходження фенофаз у сортів сої, осо-
бливо групи пізньостиглих, які сильно реагують на 
тривалість днів. Тому на кожних 160 км за широтою 
(або на 1 градус) потрібно мати свій сорт. За такої 
умови спостерігається найвища реалізація генетич-
ного потенціалу продуктивності сорту [3; 4].

Хоча проблема оптимізації взаємовідносин між 
генотипом сорту і ґрунтово-кліматичними умовами 
регіону давно має наукове обґрунтування, проте й 
досі залишається повністю не вивченою. Причиною 
цього є непередбачуваність впливу на вегетацію 
рослин абіотичних факторів конкретного року [5].

Численні дані свідчать про те, що завдяки адап-
тивному підбору, розміщенню видів і сортів сої, а 
також селекції на стійкість до абіотичних і біотичних 
стресів удається істотно зменшити залежність агро-
ценозів від нерегульованих факторів навколиш-
нього середовища, поліпшити якість рослинницької 
продукції, знизити витрати непоновлюваних ресур-
сів на її виробництво.

Для вирощування сої за кордоном, зокрема в 
США, здійснюють підбір сортів і їх розміщення в 
різних ґрунтово-кліматичних зонах залежно від 
тривалості світлового дня. В Україні, де ліміту-
вальним фактором вирощування сої є тепло, а 
в деяких регіонах і волога, сорти сої поділені на 
групи стиглості, тобто за тривалістю вегетаційного 
періоду [6; 7; 8].

Рекомендації щодо поширення певного сорту в 
різних зонах соєсіяння визначають за тривалістю 
вегетаційного періоду. Численними науковими 
дослідженнями з’ясовано, що тривалість вегетацій-
ного періоду залежить не лише від біологічних осо-
бливостей сорту, а й від географічних зон та погод-
них умов років вирощування [9].

Сучасні сорти сої українського різновиду харак-
теризуються високим прикріпленням бобів ниж-
нього ярусу, насіння має високі якісні показники. 
Також основним серед селекційних напрямів є вро-
жайність [10; 11].

Важливим елементом у технології вирощу-
вання є добір перспективних сортів, які би були 
більш стійкими до несприятливих умов та ефек-
тивно використовували наявні запаси продуктив-
ної вологи ґрунту [12].

Мета статті – в умовах Північно–східного Лісо-
степу України на чорноземах типових малогумусних 
провести агроекологічне випробування сортів сої. 
Встановити адаптивність та придатність вирощу-
вання сої сортів різних груп стиглості в умовах зони 
нестійкого зволоження.
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Матеріали та методика досліджень. Досліди 
із соєю проводили в умовах Північно-східного Лісо-
степу України в короткоротаційній польовій сівозміні 
Інституту сільського господарства Північного Сходу 
НААН. Ґрунти дослідних ділянок представлені чор-
ноземами типовими малогумусними, слабовилу-
гуваними, крупнопилувато-середньосуглинковими 
на лесі. Орний шар характеризується такими осно-
вними агрохімічними показниками, як уміст гумусу – 
4,2–4,36 %, рН сольове – 5,4–5,6, сума ввібраних 
основ – 31 мг–екв., вміст (Чирикову) рухомих форм 
фосфору – 17,6–18,3 мг/100 г ґрунту, обмінного 
калію – 9,2 мг/100 г ґрунту, вміст легкогідролізова-
ного азоту за Корнфілдом – 11,2 мг/100 г.

Погодні умови 2016 року характеризувались під-
вищеними середньодобовими температурами пові-
тря порівняно із середніми багаторічними показни-
ками і нерівномірним розподілом опадів протягом 
вегетації. Так, за весняний період випало опадів 
249 мм, що становить 189% за умов багаторічного 
показника 132 мм, а в літній період – 251 мм, що 
становить 125% за умов багаторічного показника 
200 мм. Найбільше опадів випало в травні – 153 мм 
(283%) та в серпні – 125 мм (219%) за умов багато-
річного показника 54 мм і 57 мм відповідно.

В умовах 2017 року за весняний період серед-
ньодобова температура повітря становила 9,6°С, 
що вище на 1,5°С за багаторічну (8,1°С). Опа-
дів випало 54,4 мм – 41% за умов багаторічного 
132 мм. Середньодобова температура повітря за 
літній період становила 21,1°С, що на 1,7°С вище 
за середній багаторічний показник. Опадів випало 
126 мм, що становило 63% за норми 200 мм.

Загалом, вегетаційний період 2016–2017 років 
за комплексом гідротермічних умов можна охарак-
теризувати як жаркий, адже середньодобові темпе-
ратури перевищували багаторічні показники.

Погодні умови 2018 року характеризувались під-
вищеними середньодобовими температурами пові-
тря порівняно із середніми багаторічними показни-
ками і нерівномірним розподілом опадів протягом 
вегетації. Так, за весну цього року випало опадів 
150,6 мм – 114% за умов багаторічного показника 
132 мм. У період «сівба-сходи» 2018 року спостері-
гались приморозки на поверхні ґрунту від мінус 1°С 
до 0°С. Останній приморозок на поверхні ґрунту 
зареєстровано 29 травня. За весняний період 
середньодобова температура повітря становила 
9,2°С, що вище на 1,1°С за багаторічну (8,1°С).

Стійкий перехід середньодобової температури 
повітря через +15°С у бік підвищення відбувся 
29 квітня. Середньодобова температура повітря за 
літній період була встановлена 22,4°С, що на 3°С 

вище середнього багаторічного показника. Всього 
за літній період було 14 днів з опадами. Вегета-
ційний період 2018 року за комплексом гідротер-
мічних умов можна охарактеризувати як жаркий і 
сухий, адже середньодобові температури переви-
щували багаторічні. Опадів за весь період випало 
164,8 мм, що становить 47,9% від багаторічного 
показника.

В умовах 2016 року для досліджень викорис-
тано 51 сорт сої різних груп стиглості як вітчизняної, 
так і закордонної селекції, у 2017 році – 48 сортів, 
2018 року – 42. Спосіб сівби звичайний рядковий із 
міжряддям 15 см. Згідно з програмою досліджень 
повторність у досліді триразова, площа однієї посів-
ної ділянки – 132 м2. Основні елементи технології 
вирощування сої загальноприйняті для зони Пів-
нічно-східного Лісостепу України, окрім тих питань, 
які досліджуються.

Планування, проведення польових дослідів, 
спостереження та облік здійснювали за Б.О. Доспє-
ховим [13]. Для обробки отриманих даних викорис-
товували методи математичної статистики. Ста-
тистична обробка врожайних даних проводилась 
методом дисперсійного аналізу з використанням 
пакета прикладних програм Statistica for Windows, 
Microsoft Excel. Супутні спостереження, обліки та 
аналізи проводили за «Методикою Державного 
сортовипробування сільськогосподарських куль-
тур» [14; 15].

Результати досліджень. Агроекологічне випро-
бування сортів сої супроводжується отриманням 
результатів за біометричними параметрами вро-
жайності та їх економічною оцінкою. В умовах 
2016 року для досліджень використано 51 сорт сої 
різних груп стиглості як вітчизняної, так і закордон-
ної селекції, 2017 року – 48 сортів, 2018 року – 41. Ці 
дослідження показали, що сорти сої мали відмінні 
біометричні ознаки, які не завжди збігалися з харак-
теристикою та описом установи-оригінатора.

Основні біометричні показники рослин сої сор-
тів різних груп стиглості в умовах 2016–2018 років 
представлені в таблицях 1 і 2.

В умовах звітного року висота рослин сої варі-
ювала від 56 см до 104 см. Найнижчими в досліді 
були рослини сорту Авантюрин (56 см), Антрацити 
(58 см), Алмаз і Еврідіка (58 см), а висота сортів сої 
Монарх і Ювілейна була вищою за 100 см.

Висота прикріплення нижніх бобів є досить важ-
ливим показником, від якого залежить величина 
втрат врожаю під час збирання. Більшість сортів сої 
мали прикріплення нижніх бобів вище 0,10 м. Вище 
30 см нижні боби мали прикріплення у сорту Луна та 
Меркур (табл. 1).

Таблиця 1 – Біометричні показники рослин сої сортів різних груп стиглості, 2016–2018 рр.

Сорт Група стиглості Висота рослин, м Висота прикріплення 
нижніх бобів, м

2016 2017 2018 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8

Хуторяночка скоростиглий 1,05 - 0,78 0,17 - 0,12
КиВін ранньостиглий 1,09 - - 0,19 - -
Вежа ранньостиглий 1,04 - - 0,16 - -
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1 2 3 4 5 6 7 8
Золотиста ранньостиглий 0,86 - - 0,13 - -
Діадема Поділля ранньостиглий 1,02 - 0,89 0,18 - 0,11
Війні середньостиглий 1,21 - - 0,18 - -
Денні ранньостиглий 0,95 0,67 0,74 0,14 0,16 0,12
Галі скоростиглий 1,05 0,78 0,69 0,13 0,13 0,11
Шарм середньоранній 1,10 0,90 0,75 0,19 0,24 0,14
Рапсодія ранньостиглий 1,30 1,37 - 0,21 0,21 -
Медея ранньостиглий 0,72 0,76 - 0,13 0,20 -
Валюта середньоранній 1,52 1,13 - 0,30 0,33 -
Ізумрудна середньоранній 1,41 1,12 - 0,19 0,28 -
Ювілейна ранньостиглий 1,08 1,02 1,04 0,20 0,18 0,15
Золушка скоростиглий 1,25 - 0,97 0,18 - 0,18
Знахідка скоростиглий 1,27 - - 0,17 - -
Писанка ранньостиглий 0,57 - 0,66 0,09 - 0,10
Естафета скоростиглий 0,72 0,74 - 0,13 0,25 -
Спритна скоростиглий 0,75 0,70 0,72 0,10 0,15 0,10
Кобза скоростиглий 0,79 0,78 0,81 0,15 0,29 0,12
Байка скоростиглий 0,84 0,84 0,86 0,14 0,26 0,16
Діона ранньостиглий 1,00 0,82 0,95 0,09 0,15 0,10
Монарх скоростиглий 1,11 1,00 1,01 0,23 0,40 0,19
Авантюрин скоростиглий 0,75 0,53 0,56 0,11 0,11 0,10
Аквамарин скоростиглий 0,83 0,72 0,67 0,10 0,23 0,14
Антрацит скоростиглий 0,87 0,62 0,58 0,09 0,09 0,10
Александрит скоростиглий 0,69 0,67 - 0,08 0,19 -
Адамос скоростиглий 0,79 0,50 - 0,16 0,11 -
Кент середньостиглий 1,01 0,74 - 0,18 0,17 -
Ліссабон ранньостиглий 0,89 0,63 - 0,13 0,12 -
Мерлін ранньостиглий 0,99 - - 0,17 - -
Кордоба середньоранній 1,15 0,83 - 0,17 0,13 -
Абеліна середньоранній 1,16 - - 0,25 - -
Кардіфф середньостиглий 1,03 0,78 - 0,12 0,14 -
Алігатор скоростиглий 0,92 - - 0,16 - -
ЕС Ментор ранньостиглий 0,85 - - 0,24 - -
ЕС Сенатор скоростиглий 1,16 - - 0,18 - -
Черемош ранньостиглий 1,07 - - 0,17 - -
Хорол скоростиглий 0,93 - - 0,13 - -
Либідь скоростиглий 0,87 - - 0,12 - -
Сінара середньостиглий 1,30 - 0,86 0,21 - 0,14
Султана середньостиглий 0,81 - 0,80 0,18 - 0,12
Сігалія середньостиглий 1,30 - 0,97 0,23 - 0,17
Сортозразок №1 у випробуванні 1,21 - - 0,21 - -
Сортозразок №2 у випробуванні 1,13 - - 0,20 - -
Ромашка середньостиглий - 0,94 0,89 - 0,28 0,20
Ранок скоростиглий - 0,69 0,67 - 0,18 0,14
Перлина скоростиглий - 0,81 0,76 - 0,28 0,18
Мальвіна ранньостиглий - 0,82 0,80 - 0,32 0,23
Подяка ранньостиглий - 1,08 - - 0,31 -
Даная середньостиглий - 0,95 - - 0,41 -
Софія середньостиглий - 0,98 - - 0,41 -
Аратта середньоранній - 1,09 0,95 - 0,25 0,21
Сіверка скоростиглий - 0,85 - - 0,18 -
Сузір’я ранньостиглий - 0,89 - - 0,09 -
Арніка скоростиглий - 0,65 - - 0,13 -
Муза скоростиглий - 0,79 - - 0,19 -

Продовження табл. 1
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Таблиця 2 – Урожайність зерна сої сортів різних груп стиглості, 2016–2018 рр.
№
п/п Сорт Оригінатор Урожайність, т/га

2016* 2017 2018
1 2 3 4 5 6
1 Сузір’я ННЦ «Інститут землеробства» - 1,87 -
2 Сіверка - 1,91 2,21
3 Вільшанка - 1,82 -
4 Хвиля - 1,59 -
5 Арніка - 1,74 -
6 Муза - 2,08 -
7 Княжна Інститут кормів та сільського 

господарства Поділля
- - 1,84

8 КиВін 2,17 - -
9 Хуторяночка 2,28 - 1,84
10 Самородок - - 2,10
11 Вежа 2,03 - -
12 Монада - - 1,82
13 Золотиста 1,81 - -
14 Діадема Поділля 2,02 - 1,88
15 Тріада - - 1,78

Рівень урожаю досліджуваних сортів сої зале-
жав від багатьох чинників: по–перше, від індиві-
дуальної продуктивності рослин; по–друге, від 
маси насіння, погодно-кліматичних умов та густоти 
посіву, яка була в межах рекомендованої для цієї 

зони вирощування (табл. 2). Слід зазначити, що в 
умовах 2018 року (нерівномірність випадіння опа-
дів та наростання середньодобових температур 
повітря) деякі сорти сої не сформували повноцін-
ний урожай.

1 2 3 4 5 6 7 8
Хвиля скоростиглий - 0,75 - - 0,15 -
Вільшанка скоростиглий - 0,68 - - 0,13 -
Алмаз ранньостиглий - 0,54 0,58 - 0,19 0,16
Фортуна скоростиглий - 0,91 - - 0,39 -
Фаворит скоростиглий - 0,85 - - 0,16 -
Меркур № 1 скоростиглий - 0,94 0,87 - 0,35 0,32
Меркур № 2 скоростиглий - 0,96 - - 0,35 -
Луна ранньостиглий - 0,91 0,76 - 0,40 0,34
Амадеа скоростиглий - 0,74 - - 0,16 -
Ананда середньостиглий - 0,93 - - 0,42 -
Кеа середньоранній - 0,72 - - 0,15 -
Парадіз у випробуванні - 0,64 - - 0,12 -
Бетіна у випробуванні - 0,79 - - 0,19 -
Орфей ранньостиглий - - 0,64 - - 0,10
Південна зоря середньостиглий - - 0,67 - - 0,14
Аврора середньостиглий - - 0,61 - - 0,12
Еврідіка середньоранній - - 0,58 - - 0,11
Златослава скоростиглий - - 0,65 - - 0,14
Феєрія середньоранній - - 0,67 - - 0,16
Райдуга скоростиглий - - 0,73 - - 0,12
Криниця скоростиглий - - 0,78 - - 0,10
Етюд середньоранній - - 0,62 - - 0,10
Панна у випробуванні - - 0,72 - - 0,10
Тріада ранньостиглий - - 0,70 - - 0,14
Княжна скоростиглий - - 0,81 - - 0,12
Самородок скоростиглий - - 0,76 - - 0,17
Монада ранньостиглий - - 0,83 - - 0,15

Закінчення табл. 1
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1 2 3 4 5 6
16 Кобза Інститут рослинництва 

ім. В.Я. Юр’єва
1,86 1,42 1,68

17 Спритна 2,58 1,64 2,09
18 Криниця - - 1,74
19 Писанка - - 2,00
20 Райдуга - - 1,96
21 Естафета 2,12 1,35 -
22 Байка 2,19 1,37 1,75
23 Подяка - 1,32 -
24 Перлина - 1,37 2,19
25 Мальвіна - 1,58 1,69
26 Етюд Інститут олійних культур - - 2,17
27 Шарм 2,63 2,01 2,44
28 Галі 1,99 2,66 2,46
29 Ранок - 2,08 2,68
ЗО Дені 2,12 2,69 2,52
31 Рапсодія 2,62 1,52 -
32 Орфей Селекційно- генетичний 

інститут - НЦНС НААН
- - 1,93

33 Південна зоря - - 1,96
34 Аврора - - 1,89
35 Евредика - - 1,82
36 Медея Кіровоградська ДДС Інституту 

сільського господарства 
степової зони НААН

2,68 1,76 -

37 Валюта 2,05 1,45 -
38 Ізумрудна 2,11 1,53 -
39 Ювілейна 1,83 1,58 1,86
40 Золушка 2,13 - 1,98
41 Златослава - 2,32
42 Ромашка - 3,44* 1,94
43 Феєрія - - 1,81
44 Знахідка 2,53 - -
45 Панна Інститут зрошуваного 

землеробства НААН
- - 1,86

46 Монарх 2,32 - 1,79
47 Діона 2,20 1,84 2,24
48 Аратта - 3,26* 1,88
49 Монарх - 1,48 -
50 Софія - 3,14* -
51 Даная - 3,33* -
52 Черемош Інститут сої 2,88 - -
53 Хорол 2,66 - -
54 Либідь 2,28 - -
55 Алмаз Полтавська державна аграрна 

академія та Білявська 
Людмила Григорівна

- 1,92 2,38

56 Авантюрин - 1,81 2,45
57 Аквамарин - 1,80 2,07
58 Антрацит 2,57 1,59 2,33
59 Адамос 2,41 1,69 -
60 Александрит ТОВ «Заатбау Україна» 2,57 1,95 -
61 Мерлін 2,36 - -
62 Ліссабон 2,47 1,92 -
63 Кордоба 2,68 1,94 -

Продовження табл. 2
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1 2 3 4 5 6
64 Кардіфф 2,39 1,83 -
65 Кент 2,15 1,76 -
66 Амадеа - 2,04 -
67 Ананда - 3,02* -
68 Кеа - 1,87 -
69 Парадіз - 2,06 -
70 Бетіна - 2,04 -
71 Сінара ТОВ «Оріон Біотех» 2,30 - 2,56
72 Султана 2,89 - 2,35
73 Сігалія 3,18 - 1,83
74 Меркур ТОВ АПК «Маїс» - 3,41* 1,90
75 Луна - 3,01* 1,91
76 Фортуна Євросем - 2,95* -
77 Фаворит - 2,52 -
78 Меркур - 3,46* -

Примітка: *сорти сої не сформували повноцінний урожай у зв’язку з подовженим вегетаційним періодом, указана 
біологічна врожайність

Закінчення табл. 2

Для більшості сортів із подовженим вегетацій-
ним періодом не було характерне достигання бобів 
за достатньо вологого стебла та наявності листків. 
Усе це не дало змогу повноцінно проводити зби-
рання врожаю сої (значно збільшується вологість 
зерна).

Тривала дія високих температур під час веге-
тації сої порушує перебіг фізіологічних процесів, 
що зменшує продуктивність рослин. проте погодні 
умови поточного року не завадили формуванню 
певного рівня врожайності рослин сої сортів різ-
них груп стиглості. В умовах 2018 року врожайність 
сортів Сіверка (2,21 т/га), Діона (2,24 т/га), Злато-
слава (2,32 т/га), Антрацит (2,33 т/га), Султана 
(2,35 т/га), Алмаз (2,38 т/га), Шарм (2,44 т/га), Аван-
тюрин (2,45 т/га), Галі (2,46 т/га), Дені (2,52 т/га), 
Сінара (2,56 т/га), Ранок (2,68 т/га) значно переви-
щувала середньостатистичні дані (1,5–2,0 т/га).

Висновки. Результати досліджень сортів сої різ-
них за походженням та групою стиглості засвідчили 
істотну відмінність за агроекологічною адаптивністю 
та придатністю щодо ефективного вирощування в 
умовах Північно-східного Лісостепу України.

Під час установлення агроекологічної адаптив-
ності 42 сортів сої в умовах 2018 року висота її рос-
лин варіювала від 56 см до 104 см і від 69 до 105 см 
в середньому за 2016–2018 роки.

У середньому за роки досліджень серед сор-
тів сої, які всі роки були у випробуванні, найвищу 
врожайність забезпечили: Денні – 2,44 т/га, Галі – 
2,37 т/га, Авантюрин – 2,34 т/га, Шарм – 2,26 т/га, 
Авантюрин – 2,19 т/га, Антрацит – 2,16 т/га, Спритна – 
2,10 т/га і Діона – 2,09 т/га.

В умовах 2018 року результати розрахунків еко-
номічної ефективності показали перевагу вирощу-
вання сої сортів Златослава, Спритна, Перлина, 
Самородок, Діона, Султана, Сінара, Авантюрин, 
Антрацит, Денні, Галі, Ранок, Шарм, Алмаз і Сіверка, 
які з урожайністю 2,09–2,68 т/га забезпечили найви-
щий рівень рентабельності – 79,4–130,1 %.
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