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 Наведено характеристику посухостійкої культури чини посівної (Lathyrys sativus). При виве-

денні нових сортів чини посівної продуктивність є основним показником цінності вихідного селек-

ційного матеріалу. Вирішення проблеми підвищення продуктивності залежить від генетичного по-

тенціалу сорту, його пластичності і стійкості до основних захворювань. 

 Новий сорт чини посівної Іволга відзначається високими показниками продуктивності і якос-

ті врожаю. Стійкий до посухи, основних захворювань, витримує весняні приморозки до мінус 7–8 
о
С. 

За два роки (2016–2017 рр.) конкурсного сортовипробування в умовах Державного підприємства 

«Дослідне господарство «Красноградське»  максимальна урожайність сорту становила 3,58 т/га. 

Вирощувати сорт чини посівної Іволга рекомендується в посушливих умовах як північного, так і 

південно-східного Степу України. 

 Ключові слова: чина посівна, сорт Іволга, селекційні номери, вегетаційний період, елементи 

технології вирощування. 
 

 

Проблема виробництва рослинного біл-

ка залишається актуальною і на сьогоднішній 

день, але вирішити її можна шляхом збіль-

шення посівної площі зернобобових культур. 

Недосконалість структури посівних 

площ з незначною часткою зернових бобових 

культур та багаторічних трав призвела до 

зниження валового виробництва зерна, різко-

го зменшення вмісту протеїну в одержаному 

врожаї [1]. 

Глобальні зміни погодно-кліматичних 

умов в бік потепління, посушливі явища, що 

мають місце останнім часом на значній  те-

риторії, спонукають до розширення посівних 

площ посухостійких, добре адаптивних до 

зміни клімату, сільськогосподарських куль-

тур. Однією з них є чина посівна (Lathyrys 

sativus), яку до теперішнього часу товарови-

робники вважали нетрадиційною культурою. 

В Україні посівні площі чини посівної поки  

що незначні (до 10 тис. га), оскільки її біоло-

гічний та енергетичний потенціал належним 

чином не оцінений. Разом з тим в деяких кра-  

їнах Азії (Індія, Бангладеш), Африки (Ефі-

опія) чину посівну широко використовують 

на кормові та харчові цілі, а також вирощу-

ють як сидеральну культуру [2]. 

Насіння чини посівної характеризуєть-

ся високою поживністю. У ньому міститься  

28–30 %  білків,  24–45 %  вуглеводів,  0,5–

0,7 % жиру, 2,5–3,0 %   мінеральних речовин. 

Борошно, одержане із зерна чини, викорис-

товують для приготування різних страв, за 

смаковими якостями воно майже не посту-

пається  борошну з гороху. 

Дуже широко чину використовують як 

білкову кормову культуру. Її зерно в пере-

робленому вигляді – поживний  концентро-

ваний корм для годівлі свиней та великої ро-

гатої худоби. Сіно з чини добре поїдають всі 

види  сільськогосподарських тварин. 

У багатьох країнах чину вирощують як 

технічну культуру для виробництва казеїну, 

який йде на виготовлення фанери, пластмаси, 

а також для задоволення потреб текстильної 

промисловості. 
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Чина посівна не вибаглива до умов  ви-

рощування. Для нормальної вегетації вона 

потребує більше тепла, ніж горох, але  мен-

ше – ніж нут. Середня сума  позитивих тем-

ператур за її вегетаційний період становить 

2000–2400 
о
С. 

Чина належить до холодостійких куль-

тур. Мінімальна температура проростання 

насіння в грунті  плюс 2–3 
о
С, дружні сходи 

з’являються при плюс 5–10 
о
С. Сходи пере-

носять приморозки до мінус 6–8 
о
С [3]. 

У ранньо-весняний  період рослини чи-

ни посівної легко витримують посуху. В пе-

ріод цвітіння, бутонізації і плодоношення во-

ни вимагають оптимального забезпечення во-

логою. 

В посушливі роки за рівнем урожай-

ності вона переважає всі інші зернобобові 

культури. 

Господарське значення чини посівної  

зумовлюється її високою посухостійкістю, 

солевитривалістю, урожайністю, різнобічним 

використанням. В сівозміні вона добрий по-

передник для озимих і ярих зернових куль-

тур. Як бобова культура поліпшує фізико- 

хімічні властивості грунту і його родючість. 

Завдяки потужній кореневій системі чина 

здатна рости на різних типах грунтів – від 

легких до важких глинистих. Така невибаг-

ливість до умов вирощування та здатність 

фіксувати  атмосферний азот роблять її неза-

мінною культурою, особливо за несприятли-

вих погодних умов. Вирощування чини по-

сівної є рентабельним,  оскільки  поліпшу-

ється  родючість грунту і підвищується про-

дуктивність наступної культури в сівозміні. 

За науковими даними  В. С. Горбунова, уро-

жайність пшениці озимої після попередника 

чина посівна, за оптимальних погодних умов 

майже така, як по чорному пару, а в окремі 

роки і вище  [4]. 

Незважаючи на позитивну характерис-

тику, чина посівна потребує  поліпшення за 

деякими ознаками: зменшення висоти рос-

лин, формування зерна округлої форми, під-

вищення урожайного потенціалу. Над удос-

коналенням цієї  культури  працюють селек-

ціонери Державного підприємства «Дослід-

не господарство «Красноградське» Держав-

ної установи Інститут зернових культур. 

В регіоні, де містяться селекційні роз-

садники,  клімат – помірно континентальний.  

Період активної вегетації рослин, з темпера-

турою повітря вище 5 
о
С, коливається в ме-

жах 170–230 діб, сума опадів за рік становить 

500–530 мм, а за період  з  квітня  по  сер-

пень – 230 мм. Розподіл опадів протягом ро-

ку не рівномірний, тривалі бездощові періо-

ди негативно впливають на фізіологічні 

процеси культурних рослин і формування ни-

ми оптимальної продуктивності. 

Польові досліди розміщували в селек-

ційній сівозміні. Агротехніка вирощування – 

загальноприйнята для регіону [5]. 

При виведенні нових сортів чини по-

сівної продуктивність є основним показни-

ком цінності вихідного селекційного мате-

ріалу. Вирішення проблеми підвищення про-

дуктивності залежить від  генетичного потен-

ціалу сорту, його пластичності і високої стій-

кості до основних захворювань. Урожай зер-

на є комплексною ознакою і включає багато 

структурних елементів. Тому важливо знати  

особливості їх формування, перш за все тих,  

які найбільшою мірою визначають рівень 

продуктивності. 

Останніми    роками    селекціонерами  

(А. І. Клиша, О. О. Кулініч та ін.)  було ство-

рено більше 20 сортів чини посівної [6]. 

Вивчаючи колекцію новостворених лі-

ній чини посівної, особливу увагу селекціо-

нери приділяли наступним показникам: уро-

жай насіння з одиниці площі, урожай насіння 

з 10 рослин та маса 1000 зерен. Також при 

доборі кращих рослин у процесі селекції чи-

ни посівної увага зосереджувалася на кіль-

кості і масі бобів, кількості і масі насіння з 

одної рослини, масі сухої рослини з насін-

ням та масі 1000 зерен. 

         Одним із нових сортів, що переважає за 

урожайністю як батьківські форми, так і кра-

щі сучасні стандарти, є Іволга, який виве-

дений індивідуальним добором із природного  

гібрида чини посівної Сподіванка (в Держав-

ному реєстрі сортів рослин з 2008 р.) [7]. Він 

занесений до Державного реєстру сортів рос-

лин на 2017 р.  і зареєстрований для вирощу-

вання в Степу та Лісостепу України. Сорт  

середньостиглий, комплексного використан-

ня (зернового і кормового). 

Ботанічна характеристика сорту.  Різ-

новидність ангулято-сферікусальбуc (var. An-

gulato-sphericusalbusnov).  Висота рослин  80–

100 см. Рослина кущистої форми, має 7–9 па- 
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гонів. Міжвузля довгі, їх кількість становить 

20–22 шт., до першого плодоносного вузла 

9–10 см. Квітка середньої величини, віночок 

білий. Боби середнього розміру, трапеціє-

видної форми із загостреним дзьобоподібним 

кінчиком, містять по 3–5 насінин, стулки з 

пергаментним шаром. Насіння жовтувато-

біле, кутасто-округлої форми. Рубчик світ-

лий, сім’ядолі світло-рожеві. Маса 1000 зе-

рен  210–230 г. 

        Вміст білка в зерні сорту Іволга стано-

вить 28–29 %, смакові якості добрі, розварю-

ваність середня (впродовж 120 хв.). 

         Біологічні особливості. Сорт  Іволга на-

лежить до холодостійких, його насіння про-

ростає при температурі плюс 2–4 
0
С. Дружні 

сходи з’являються  при температурі плюс  5–

8 
о
С і здатні  переносити  приморозки  до  мі- 

нус 5–7 
о
С.  Сорт стійкий до  комплексу  хво- 

роб, основні з яких – іржа, аскохітоз, бак-

теріоз. 

         Урожайність зерна сорту Іволга за ро-

ки конкурсного сортовипробування (2016–

2017 рр.) становила 2,34–3,53 т/га, що пе-

ревищило показники  стандарту  на  0,25–

0,29 т/га. Як стандарт використовували сорт 

чини посівної Красноградська 8. В конкурсне 

сортовивчення були включені високопро-

дуктивні сорти, які протягом останніх років 

відзначались високими показники врожай-

ності та якості зерна.  

          Поряд з вирощуванням (розмножен-

ням)  нового сорту чини посівної Іволга, вив-

чали окремі агротехнічні  заходи збільшення 

продуктивності сорту; реакцію на агрофон, 

погодно-кліматичні умови, ураженість хворо-

бами і  рівень пошкодження шкідниками. 

        Дослідженнями  встановлено,  що  строк 
 

Характеристика кращих номерів чини конкурсного  сортовипробування (2016–2017 рр.) 
 

Сорт,  
походження 

Вегетацій-
ний період, 

діб 

Висота 
рослин, 

см 

Урожайність зерна, т/га 
повторення серед- 

нє 
± до 

 стандарту І ІІ ІІІ 
2016 р. 

Округла 436 х Н.213 86 96 2,13 1,97 2,05 2,05 -0,04 
Із Красноградської 8 – стандарт 85 93 2,18 2,24 1,99 2,14 +0,05 
Округла 436 86 95 2,27 2,25 2,10 2,01 -0,08 
Іволга 86 97 2,34 2,38 2,29 2,34 +0,25 
ВІР к. 1228 85 96 2,08 2,20 2,21 2,16 +0,07 
Красноградська 8 – стандарт 85 96 2,12 1,95 2,21 2,09 0 

                       Е   0,056 т/га                  Р  2,52 %          НІР 0,05  0,017 т/га 
2017 р. 

Округла 436 х Н.213 83 87 3,00 3,24 3,05 3,10 -0,14 
Із Красноградської 8 – стандарт 81 85 3,46 3,31 3,01 3,26 +0,02 
Округла 436 84 89 3,18 3,04 3,21 3,14 -0,10 
Іволга 81 86 3,67 3,55 3,38 3,53 +0,29 
ВІР к. 1228 76 89 3,47 3,27 3,02 3,25 +0,01 
Красноградська 8 – стандарт 83 85 3,39 3,10 3,24 3,24 0 
                       Е   0,058 т/га               Р  2,56  %          НІР 0,05   0,017 т/га 

 
сівби дуже важливий фактор в одержанні 

дружних сходів, проходженні подальшої ве-

гетації та формуванні продуктивності чини 

посівної  сорту Іволга. 

         Висівати насіння чини необхідно при 

температурі плюс 5–10 
о
С за наявності в 

посівному шарі грунту оптимальних волого-

запасів. За таких умов сходи з’являються 

через 11–14 днів.  

         Поступове підвищення температури у 

весняний період до плюс 15–18 
о
С сприяє 

одержанню  дружних  сходів через  8–10 днів  
 

після сівби [6]. 

        Також з'ясовано, що тривалість періоду 

від сівби до настання повної стиглості  зерна 

для  сорту Іволга становить  від 76 до 88 діб. 

         Сорт Іволга доволі стійкий до уражен-

ня хворобами (0,5–1,2 % – аскохітозом,  0,06–

0,3 % – іржею). Посушливі погодні умови 

зменшують тривалість вегетаційного періоду 

на 10–18 діб, запобігають ураженню рослин 

хворобами.  

          Висота  рослин  чини   в   селекційному 

процесі є однією з важливих  ознак,  оскільки  
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вона пов’язана зі стійкістю до вилягання, що 

великою мірою впливає на величину урожаю. 

Сорт Іволга витривалий до вилягання, але 

дощова погода зумовлює збільшення висоти 

рослин, що веде до їх вилягання, особливо 

при  вирощуванні за інтенсивною техноло-

гією.  

         Залежно від погодних умов  може збіль-

шуватися період вегетації за рахунок змен-

шення вегетаційної і збільшення генератив-

ної фази розвитку рослин. 

         Сорт позитивно реагує на внесення  мі-

неральних добрив під передпосівну культи-

вацію. Внесення фосфорних добрив (Р45) під 

основний обробіток грунту зумовлює збіль-

шення  урожайності зерна на 0,28 т/га,  а фос-

форно-калійних  (Р45К45) – на 0,4 т/га.  Не  ви-

явлено  підвищення    урожайності  сорту  від 

внесення значних доз азотних добрив. 

         Слід відзначити, що новий сорт чини 

посівної Іволга відзначається низьким вміс-

том оксалилдиамінопропіонової кислоти, то-

му його можна  вирощувати як на фуражні, 

так і продовольчі цілі. 

Висновки 

1. Погодно-кліматичні умови північного 

Степу відповідають біологічним особливос-

тям чини посівної, це свідчить проте, що є 

можливості налагодити на належному рівні 

селекцію і насінництво цієї культури та роз-

ширити її посівні площі. 

       2. Новий сорт чини посівної Іволга 

адаптований до умов вирощування в посуш-

ливих умовах як північного, так і південно-

східного Степу України. 
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 Изложена характеристика засухоустойчивой культуры чины посевной. При выведении новых 

сортов этой культуры продуктивность является основным показателем ценности исходного селек-

ционного материала. Решение проблемы повышения продуктивности зависит от генетического  по- 
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тенциала сорта, его пластичности и  устойчивости к основным болезням. 

 Новый сорт чины посевной Иволга  отличается высокими  показателями  продуктивности  и  

качества урожая. Сорт устойчивый к засухе, основным заболеваниям, выдерживает заморозки 

почти минус 7–8 
о
С. За два года (2016–2017 рр.) конкурсного сортоиспытания в условиях Государ-

ственного предприятия «Опытное хозяйство «Красноградское» максимальная урожайность зерна 

сорта Иволга составляла 3,58 т/га. Выращивать рекомендуется в засушливых условиях как севе-

рной, так и юго-восточной Степи Украины. 

 Ключевые слова: чина посевная, сорт Иволга, селекционные номера, вегетационный период, 

элементы технологи выращивания. 
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Peavine (Lathyrus sativus) belongs to the legume family. Peavinegained fame thanks to its extra-

ordinary endurance. It is able to grow on such a dry ground, where no other plant will survive. At the same 

time it also tolerates well excess moisture. In addition, the peavine are not demanding for soil fertility and 

are almost not damaged by pests and diseases. Therefore, it is most widely distributed in regions where 

agriculture is almost impossible. 

Despite the presence of a significant number of valuable characteristics, the peavine needs a 

selection improvement. In particular it needs improving the suitability for mechanized harvesting. Peavine 

plants have a stem length of up to 1 m and therefore prone to sinking. It is desirable to obtain determinant 

varieties of shrub type with a rigid stalk, which will be kept straight to the ripening. When new varieties are 

produced, seed yields are the main indicator of the value of the source selection material. Solving the 

problem of increasing productivity depends on the genetic potential of the variety, its plasticity and high 

resistance to major diseases. 

In the article the characteristic of a new cultivar of peavine Ivolga is presented, which in the future 

will take significant crop areas in Ukraine. The variety of peavine Ivolga was made in the Institute of grain 

crops of NAAS it is derived by individual selection from the natural hybrid of the Peavine variety 

Spodyvanka. It belongs to varieties of complex use (grain and forage). Registered for cultivation in the 

Steppe and Forest-steppe of Ukraine in 2017. 

The new variety of peavine Ivolga is characterized by high yield performance and quality of seeds. 

The variety is resistant to drought, major diseases; withstand spring frosts to minus 7–8 
о
C. In the two years 

(2016–2017), of a competitive variety trial under the conditions of the State Enterprise «Experimental Farm 

«Krasnogradske», the maximum grain yield was 3.58 t/ha and celebrated with high quality. It is recom-

mended to grow a variety in arid conditions in both the northern and southeast steppes of Ukraine. 

 Key words: grass peavine, Ivolga variety, breeding numbers, growing season, elements of growing  

technology.  

 

 


