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Ìåòà. Îäåðæàííÿ ã³áðèä³â ñî¿, äîá³ð ³ âèâ÷åííÿ ã³áðèäíèõ ë³í³é ç ãîñïîäàðñüêè 
êîðèñíèìè îçíàêàìè ó ïîëüîâèõ óìîâàõ; ñòâîðåííÿ íîâîãî ñîðòó. Ìåòîäè. Âíó-
òð³øíüîâèäîâà ã³áðèäèçàö³ÿ ³ç çàëó÷åííÿì êîëåêö³éíèõ çðàçê³â â³ò÷èçíÿíî¿ òà çàðó-
á³æíî¿ ñåëåêö³¿. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëèñü íà Ê³ðîâîãðàäñüê³é ÄÑÃÄÑ óïðîäîâæ 1999–
2016 ðð. Ðåçóëüòàòè. Ó 1999 òà 2001 ðð. â ïîëüîâèõ óìîâàõ çà çàãàëüíîïðèéíÿòîþ 
ìåòîäèêîþ áóëè ïðîâåäåí³ ïåðø³ ïðèìóñîâ³ ñõðåùóâàííÿ ñî¿ ð³çíîãî ãåîãðàô³÷íîãî 
ïîõîäæåííÿ. Ó ñõåìàõ ñõðåùóâàííÿ âèêîðèñòàëè êîëåêö³éí³ çðàçêè â³ò÷èçíÿíî¿ òà 
çàðóá³æíî¿ (ôðàíöóçüêèé Osso ³ êàíàäñüêèé K-002) ñåëåêö³¿. Ïîäàëüøó ðîáîòó ç ã³-
áðèäíèìè ïîïóëÿö³ÿìè ïðîâîäèëè ìåòîäîì «ïåä³ãð³». Äîá³ð ðîäîíà÷àëüíèõ ðîñëèí 
ïî÷àëè ç F

2
 ³ ïðîäîâæóâàëè éîãî â íàñòóïíèõ ïîêîë³ííÿõ äî îäåðæàííÿ êîíñòàíòíèõ 

ë³í³é. Ó 2000–2002 ðð. áóëî â³ä³áðàíî åë³òí³ ðîñëèíè äëÿ ïîäàëüøîãî âèâ÷åííÿ â ðîç-
ñàäíèêàõ ã³áðèä³â äðóãîãî ³ òðåòüîãî ïîêîë³ííÿ òà ñåëåêö³éíèõ. Íîâ³ ã³áðèäí³ ë³í³¿ ç 
êîìïëåêñîì ãîñïîäàðñüêè ö³ííèõ îçíàê áóëî äîñë³äæåíî ó êîíòðîëüíîìó ðîçñàä-
íèêó (2006–2010 ðð.). Ó 2011–2016 ðð. ö³ ë³í³¿ âèâ÷àëè â êîíêóðñíîìó âèïðîáóâàíí³. 
Îòæå, ìåòîäîì ñõðåùóâàííÿ çðàçê³â ñî¿ ð³çíîãî ãåîãðàô³÷íîãî ïîõîäæåííÿ íàìè 
ñòâîðåíî ðÿä ë³í³é ç ãîñïîäàðñüêè ö³ííèìè îçíàêàìè. Êðàùèìè ç íèõ âèÿâèëèñü 739 
(Ê-002 / Osso) òà 802 (Ìåäåÿ / ÊÑ-3), ÿê³ çà âðîæàéí³ñòþ ñóòòºâî ïåðåâèùèëè ñîðòè-
ñòàíäàðòè ßòðàíü ³ Àííóøêà (íà 0,11–0,58 ò/ãà). Ö³ ë³í³¿ ïåðåäàíî íà ÄÑÂ ÿê ñîðòè Çëà-
òîï³ëüñüêà ³ Êàìåÿ. Âèñíîâêè. Íàéá³ëüø ïðîäóêòèâíèìè âèÿâèëèñü ðàííüî ñòèãë³ òà 
ñåðåäíüîñòèãë³ ë³í³¿, áàòüê³âñüêèìè ôîðìàìè ÿêèõ áóëè êîëåêö³éí³ çðàçêè ð³çíîãî 
ãåîãðàô³÷íîãî ïîõîäæåííÿ. ¯õí³ìè õàðàêòåðíèìè îñîáëèâîñòÿìè º âèñîêà ñò³éê³ñòü 
äî ïîñóõè, âèëÿãàííÿ, îáñèïàííÿ, ï³äâèùåíèé âì³ñò ïðîòå¿íó ³ æèðó, âèñîêà çàêëàä-
êà íèæí³õ áîá³â. Íîâ³ ë³í³¿ ïðåäñòàâëÿþòü ³íòåðåñ äëÿ ïîäàëüøî¿ ñåëåêö³¿ ³ º ïðåòåí-
äåíòàìè íà åêñïåðòèçó ùîäî ïðèäàòíîñò³ äî ïîøèðåííÿ â Óêðà¿í³.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñîÿ, ã³áðèäèçàö³ÿ, ñåëåêö³ÿ, ë³í³ÿ, ñîðò, óðîæàéí³ñòü, ñîðòîâè-
ïðîáóâàííÿ

Вступ. Соя – одна з найголовніших культур світового землеробства, 
що являє собою основу піраміди рослинного білка і посідає перше місце 
серед світових ресурсів виробництва олії, шроту і комбікормів. Ця куль-
тура підвищує родючість ґрунту і захищає середовище від забруднення, 
ефективно використовує добрива, придатна для вирощування на зайня-
тих парах. Завдяки таким її особливостям світове виробництво зерна 
сої постійно збільшується, а це надійний шлях до формування ресурсів 
рослинного білка і олії, виходу із продовольчої і енергетичної кризи та 
підвищення культури землеробства [1].
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Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Глобальні змі-
ни клімату, що спостерігаються і в Україні, нестабільні температурний 
і водний режими потребують створення сортів сільськогосподарських 
культур нового типу та розробки сучасних волого-, ресурсозберігаючих 
технологій. Для цього необхідно враховувати специфіку умов України, 
особливо її степової частини, яка відзначається значним коливанням 
температури і кількості опадів. Для степової зони необхідні добре адап-
товані посухо-, жаростійкі сорти, здатні формувати задовільний рівень 
урожаю в умовах недостатнього зволоження [2]. 

Серед багатьох факторів, що впливають на врожайність, головна 
роль належить особливостям сорту. Рівень протистояння несприятли-
вим факторам зовнішнього середовища залежить від адаптивності сор-
ту [3]. Соя є культурою мусонного клімату, тому для умов Степу необ-
хідно покращувати, насамперед, таку ознаку культури, як посухостій-
кість. Значну селекційну цінність мають форми сої з коротким періодом 
«сходи-початок цвітіння» і подовженим «цвітіння-дозрівання», а також з 
потужною кореневою системою та ланцетними листками [4].

Головним завданням селекціонерів щодо збільшення виробництва сої 
в умовах Степу є впровадження у виробництво саме адаптивних сортів з 
високою врожайністю та якістю насіння, пристосованих до конкретних 
умов вирощування [5]. Створення таких сортів сої на сучасному етапі 
селекції залежить від генетичної різноманітності вихідного матеріалу, 
рівня успадкування господарськи цінних ознак та їхньої кореляційної 
залежності у селекційних зразків і гібридів. Більшість ознак є рецесив-
ними, що ускладнює створення сортів із заданими параметрами [6].

Основним методом створення сортів сої є гібридизація. Комбіну-
вання таким шляхом генів підвищеної продуктивності та адаптивності 
дає можливість створити новий вихідний матеріал, що поєднує обидві 
ознаки. Особливість селекції подібних генотипів полягає в необхідності 
оцінки їхніх господарськи цінних ознак у різних екологічних умовах, у 
тому числі й стресових [4].

Однак міжсортова гібридизація звужує генетичну основу селекції, 
що ускладнює створення сортів нового покоління, які окрім високої 
врожайності і якості продукції повинні характеризуватися стабільніс-
тю, стійкістю до екстремальних умов вирощування, мають бути придат-
ними для органічного землеробства та нульових технологій обробітку 
ґрунту. Тому актуальним у селекції сої є розширення генетичного різ-
номаніття, що неможливо без залучення зразків різного географічного 
походження.

На Кіровоградській державній сільськогосподарській дослідній 
станції НААН багато років проводяться підбір і вивчення колекційних 
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зразків сої вітчизняної та зарубіжної селекції для отримання нового ви-
хідного матеріалу, який буде залучений до створення нових сортів з ви-
сокою продуктивністю, оптимальним достиганням, високими кормови-
ми та харчовими якостями, стійких проти основних хвороб та неспри-
ятливих умов середовища. 

Мета досліджень – одержання гібридів сої, добір і вивчення гібрид-
них ліній з господарськи корисними ознаками у польових умовах; ство-
рення нового сорту. 

Матеріал і методи. Дослідження проводили в лабораторії селекції і 
насінництва зернових та технічних культур Кіровоградської ДСГДС. У 
1999 та 2001 рр. в польових умовах за загальноприйнятою методикою 
були проведені перші примусові схрещування сої різного географічно-
го походження. У схемах схрещування використали колекційні зразки 
вітчизняної та зарубіжної селекції, а саме французької (Osso) та канад-
ської (K-002). Стандарти – сорти сої Ятрань і Аннушка. 

Роботу з гібридними популяціями проводили методом «педігрі» (бага-
тократний індивідуальний добір). Добір родоначальних рослин почали з 
F2 і продовжували його в наступних поколіннях до одержання констант-
них ліній. У 2000–2002 рр. було відібрано елітні рослини для подальшого 
вивчення в розсадниках гібридів другого, третього покоління та селек-
ційних. Нові гібридні лінії з комплексом господарськи цінних ознак було 
досліджено у контрольному розсаднику (2006–2010 рр.). У 2011–2016 рр. ці 
лінії вивчали  в конкурсному випробуванні (площа ділянки 45,0 м2).

Сівбу проводили у третій декаді квітня селекційною сівалкою СКС-
6-10. Ширина міжрядь 45 см, норма висіву 0,6 млн схожих насінин на 1 
га. Догляд за селекційними посівами – одноразове рихлення міжрядь та 
внесення страхових гербіцидів (Хармоні, 6 г/га + Базагран, 2 л/га).

Упродовж вегетації проводили фенологічні спостереження, оцінку 
рослин на посухостійкість, стійкість до вилягання та розтріскування 
бобів, морфологічний опис номерів, облік ураження хворобами, а також 
видаляли рослини, нетипові за кольором квітки та опушення. Урожай 
збирали у фазі повної стиглості комбайном Сампо-2010.

Структурний аналіз рослин ліній конкурсного випробування прово-
дили за схемою аналізу рослин F2.

Для визначення вмісту протеїну (% на абсолютно суху речовину за 
методом К’єльдаля, ГОСТ 10846-91) [7] і жиру (% від маси сухого знежи-
реного залишку в модифікації Рушковського, ГОСТ 29033-91) [8] відби-
рали зразки насіння масою 300 г. Фітопатологічну оцінку сортозразків 
сої проводили згідно з методиками одеських і харківських учених [9, 10]. 
Статистичну обробку результатів досліджень проводили методом дис-
персійного аналізу за Б. О. Доспєховим [11].
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Погодні умови в період досліджень (1999–2016 рр.) були як посушли-
вими, так і сприятливими для росту і розвитку рослин. Помірно тепла 
температура повітря та достатня кількість опадів під час вегетації у 2011, 
2013, 2015, 2016 рр. задовільно вплинули на формування врожаю сої.

Обговорення результатів. Методом внутрішньовидової гібридиза-
ції колекційних зразків різного географічного походження нами було 
створено ряд ліній з господарськи цінними ознаками. За період випро-
бування кращими з них виявилися 739 і 802, які за врожайністю істотно 
перевищили стандарти Ятрань і Аннушка (на 0,11–0,58 т/га) (табл.).

Лінія 739 створена схрещуванням канадського сорту К-002 із фран-
цузьким Osso, середньостигла (період вегетації 111–120 діб), тип росту 
детермінантний. Рослини заввишки 85–105 см, висота кріплення ниж-
нього бобу 16–20 см. Забарвлення стебла і опушення світле. Квітка біла. 
Насіння жовте з коричневим рубчиком. Вміст протеїну в насінні 38,8–
39,9 %, жиру – 23,1–23,7 %. Лінія стійка проти аскохітозу, пероноспорозу, 
септоріозу, бактеріозу, фузаріозу, вірусної мозаїки. Цінними ознаками 
лінії 739, що передана на ДСВ як сорт Златопільська, є висока стійкість 
до посухи, вилягання, обсипання, підвищений вихід олії, висока заклад-
ка нижніх бобів (рис. 1). 

Ðèñ. 1. Ñîðò ñî¿ Çëàòîï³ëüñüêà

В умовах Степу України максимальна врожайність насіння лінії 739 
(сорт сої Златопільська) за роки випробування (2011–2016) сягнула 3,22 
т/га. За п’ять років випробування (2011, 2013–2016) сорт Златопільська за 
врожайністю насіння перевищив стандарт Ятрань на 0,21–0,58 т/га (табл.).



56 Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
Âèïóñê 6, 2018

Ñåëåêö³ÿ ³ íàñ³ííèöòâî

Лінія 802 створена шляхом гібридизації Медея / КС-3, ранньостигла 
(період вегетації 97–110 діб), тип росту індетермінантний. Рослини за-
ввишки 90–110 см, висота кріплення нижнього бобу 13–17 см. Забарв-
лення стебла і опушення світле. Квітка біла. Насіння жовте з темно-ко-
ричневим рубчиком. Вміст у насінні протеїну 40,8–42,8 %, жиру – 20,1–
22,5 %. Лінія 802, що передана на ДСВ як сорт Камея, стійка проти осно-
вних хвороб, має високу стійкість до посухи, вилягання, обсипання та 
підвищений вміст протеїну (рис. 2).

Ðèñ. 2. Ñîðò ñî¿ Êàìåÿ

В умовах Степу України максимальна врожайність насіння лінії 802 
(сорт сої Камея) за роки випробування (2011–2016) становила 2,75 т/га. За 

Òàáëèöÿ. Õàðàêòåðèñòèêà íîâèõ ë³í³é ñî¿ (2011, 2013–2016 ðð.)
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п’ять років випробування (2011, 2013–2016) сорт Камея за врожайністю 
насіння перевищив стандарт Аннушка на 0,11–0,35 т/га (див. табл.).

Таким чином, використання в селекційному процесі колекційних 
зразків сої з різних регіонів дало можливість створити лінії, у яких спо-
стерігається більш високий рівень трансгресій порівняно з батьківськи-
ми формами. 

Різні погодні умови в роки досліджень дали можливість виділити лі-
нії з високою насіннєвою продуктивністю як у сприятливих (2011, 2013, 
2015, 2016 рр.), так і в екстремальних (2014 р.) умовах вирощування.

У результаті багаторічної селекційної роботи на Кіровоградській 
ДСГДС шляхом гібридизації було створено 30 сортів сої, серед них такі 
відомі, як Кіровоградська 3, Кіровоградська 4, Кіровоградська 5, Кіро-
воградська 26, Іскра, Зарница, Ланка, Веселка, Нива, Ізумрудна, Медея, 
Валюта, Знахідка, Ювілейна, Золушка, Ромашка, Златослава, Феєрія та 
інші, що в різні роки внесені до Держреєстру України.

Висновки. Найбільш продуктивними виявились ранньостиглі і се-
редньостиглі лінії сої, батьківські форми яких мають різне географічне 
походження. Головними господарськи цінними ознаками нових ліній 
є підвищена насіннєва продуктивність, посухостійкість, високий вміст 
протеїну і жиру в насінні, стійкість проти основних хвороб і несприят-
ливих умов середовища, висока закладка нижніх бобів. Створені лінії 
представляють інтерес для подальшої селекції і є претендентами на екс-
пертизу щодо придатності до поширення в Україні.
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Öåëü. Ïîëó÷åíèå ãèáðèäîâ ñîè, îòáîð è èçó÷åíèå ãèáðèäíûõ ëèíèé ñ õîçÿéñòâåííî 
ïîëåçíûìè ïðèçíàêàìè â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ; ñîçäàíèå íîâîãî ñîðòà. Ìåòîäû. Âíó-
òðèâèäîâàÿ ãèáðèäèçàöèÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì êîëëåêöèîííûõ îáðàçöîâ îòå÷åñòâåííîé 
è çàðóáåæíîé ñåëåêöèè. Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü íà Êèðîâîãðàäñêîé ÃÑÕÎÑ â 
òå÷åíèå 1999–2016 ãã. Ðåçóëüòàòû. Â 1999 è 2001 ãã. â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ ïî îáùå-
ïðèíÿòîé ìåòîäèêå áûëè ïðîâåäåíû ïåðâûå ïðèíóäèòåëüíûå ñêðåùèâàíèÿ ñîè ðàç-
ëè÷íîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Â ñõåìàõ ñêðåùèâàíèÿ èñïîëüçîâàëè êîë-
ëåêöèîííûå îáðàçöû îòå÷åñòâåííîé è çàðóáåæíîé (ôðàíöóçñêèé Osso è êàíàäñêèé 
K-002) ñåëåêöèè. Äàëüíåéøóþ ðàáîòó ñ ãèáðèäíûìè ïîïóëÿöèÿìè ïðîâîäèëè ìåòî-
äîì «ïåäèãðè». Îòáîð ðîäîíà÷àëüíûõ ðàñòåíèé íà÷àëè ñ F

2
 è ïðîäîëæàëè åãî â ïîñëå-

äóþùèõ ïîêîëåíèÿõ äî ïîëó÷åíèÿ êîíñòàíòíûõ ëèíèé. Â 2000–2002 ãã. áûëè îòîáðàíû 
ýëèòíûå ðàñòåíèÿ äëÿ äàëüíåéøåãî èçó÷åíèÿ â ïèòîìíèêàõ ãèáðèäîâ âòîðîãî è òðåòüåãî 
ïîêîëåíèÿ è ñåëåêöèîííûõ. Íîâûå ãèáðèäíûå ëèíèè ñ êîìïëåêñîì õîçÿéñòâåííî öåííûõ 
ïðèçíàêîâ áûëè èññëåäîâàíû â êîíòðîëüíîì ïèòîìíèêå (2006–2010 ãã.). Â 2011–2016 ãã. 
ýòè ëèíèè èçó÷àëè â êîíêóðñíîì èñïûòàíèè. Èòàê, ìåòîäîì ñêðåùèâàíèÿ îáðàçöîâ 
ñîè ðàçíîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ íàìè ñîçäàí ðÿä ëèíèé ñ õîçÿéñòâåííî 
öåííûìè ïðèçíàêàìè. Ëó÷øèìè èç íèõ îêàçàëèñü 739 (Ê-002 / Osso) è 802 (Ìåäåÿ / 
ÊÑ-3), êîòîðûå ñóùåñòâåííî ïðåâûñèëè ïî óðîæàéíîñòè (íà 0,11–0,58 ò/ãà) ñîðòà-
ñòàíäàðòû ßòðàíü è Àííóøêà. Ýòè ëèíèè ïåðåäàíû íà ãîñóäàðñòâåííîå ñîðòîèñïûòà-
íèå êàê ñîðòà Çëàòîï³ëüñüêà è Êàìåÿ. Âûâîäû. Íàèáîëåå ïðîäóêòèâíûìè îêàçàëèñü 
ðàííåñïåëûå è ñðåäíåñïåëûå ëèíèè, ðîäèòåëüñêèìè ôîðìàìè êîòîðûõ áûëè êîë-
ëåêöèîííûå îáðàçöû ðàçëè÷íîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Èõ õàðàêòåðíû-
ìè îñîáåííîñòÿìè ÿâëÿþòñÿ âûñîêàÿ óñòîé÷èâîñòü ê çàñóõå, ïîëåãàí èþ, îñûïàíèþ, 
ïîâûøåííîå ñîäåðæàíèå ïðîòåèíà è æèðà, âûñîêàÿ çàêëàäêà íèæíèõ áîáîâ. Íîâûå 
ëèíèè ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ äëÿ äàëüíåéøåé ñåëåêöèè è ÿâëÿþòñÿ ïðåòåíäåíòàìè 
íà ýêñïåðòèçó î ïðèãîäíîñòè ê ðàñïðîñòðàíåíèþ â Óêðàèíå.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîÿ, ãèáðèäèçàöèÿ, ñåëåêöèÿ, ëèíèÿ, ñîðò, óðîæàéíîñòü, ñîðòî-
èñïûòàíèå
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New promising soybean varieties created by hybridization
Medvedieva L. R., Krentsiv Ya. I., Kalinina L. I., Lizhdvoi I. M.

Kirovohrad State Agricultural Experimental Station of NAAS 2, Tsentralna St., 
Sozonivka village, Kirovohrad district, Kirovohrad region, 27602, Ukraine
å-mail: semena.2013@ukr.net

Purpose. To obtain soybean hybrids, to select and study hybrid lines with economically 
valuable traits under field conditions, to create new varieties. Methods. Intraspecific 
hybridization involving collection samples of domestic and foreign breeding. Researches 
have been conducted at the Kirovohrad State Agricultural Experimental Station during 
1999–2016. Results. In 1999 and 2001, under field conditions the first forced crossings 
of soybean of various geographical origins were carried out. In cross-breeding schemes, 
the collection samples of domestic and foreign breeding, namely French and Canadian, 
were used. Further work with hybrid populations was carried out when using the pedigree 
method. Selection of original plants was initiated from F

2
 and continued in subsequent 

generations until constant lines were obtained. In 2000–2002, elite plants were selected for 
further study in nurseries of hybrids of the second and the third generations and breeding 
nurseries. New hybrid lines with a set of economically valuable traits were investigated in 
the control trial (2006–2010). In 2011–2016, these lines were studied in competitive variety 
trial. So by the method of crossing soybean samples of different geographical origin we 
have created a number of lines with economically valuable features. The best of them there 
were the lines 739 (K-002 / Osso) and 802 (Medeia / KC-3) which significantly exceeded 
the yield of the standards Yatran and Annushka (by 0.11–0.58 t/ha). These lines were trans-
ferred for the State Variety Trial as the varieties Zlatopilska and Kameia. Conclusions. The 
early and middle-ripening lines derived from collection samples of different geographical 
origin were the most productive. These lines are characterized with high drought tolerance, 
lodging and shedding resistance, increased protein and fat content, higher setting bottom 
pods. The new lines are of interest for the breeding researches and as applicants for exami-
nation on the suitability for distribution in Ukraine.

Key words: soybean, hybridization, breeding, line, variety, yield, variety trial


