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Досліджено сім ліній  сочевиці,  їхню продуктивність, генетичну різноякісність і зв'язки між 

різними елементами продуктивності. Серед цих ліній найменшою кількістю діб до цвітіння (67)  

відзначався сортозразок Стела, а найбільшою –  генотип К. 1212  (75). Найвища врожайність зерна   

зареєстрована у генотипів К. 1212 (2,5 т/га) та К. 1212 х Станка 2 (2,46 т/га). Найбільше значення 

кореляції з урожайністю було у ознак: маса бобів з рослини  (0,75), кількість насіння з рослини (0,75) 

та маса насіння з рослини (0,78).  
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 Важливим резервом дальшого збільшення виробництва зерна можуть бути зерно-

бобові культури, в тому числі й сочевиця. Вона добре себе почуває в умовах помірно посуш-

ливого клімату, а за посухостійкістю майже не поступається чині і нуту. Сочевиця харак-

теризується відмінними смаковими якостями і високим вмістом білка, який може досягати 35 

%. Вона, як і всі інші бобові культури, сприяє накопиченню азоту в ґрунті, покращуючи  

таким чином його родючість і структурні властивості. Крім того, сочевиця рано звільняє 

площі і економно  використовує  вологу, тому є добрим попередником для озимих культур.  

Проте  в умовах  північного  Степу України  рівень її врожайності залишається  невисоким,  а 

виробництво зерна – нестабільним через недостатнє врахування біологічних особливостей 

росту і розвитку рослин та агрокліматичного потенціалу регіону.  

Середня урожайність сочевиці в світі становить 0,45–0,70 т/га, в країнах Західної 

Європи, Північної Америки та Україні  – 1,4–1,7 т/га. Однією з причин низької урожайності є 

те, що сочевицю  зазвичай  вирощують на бідних землях з низьким  рівнем зволоження.  До 

того ж ця культура значною мірою потребує і селекційного поліпшення. У зв'язку з тим, що 

селекції сочевиці приділяється мало уваги, багато її потенційних можливостей щодо 

продуктивності поки що не розкрито. Виходячи із Закону гомологічних рядів М. І. Вавилова 

[1] і базуючись на тому, що урожайність зерна таких близьких до сочевиці  культур, як 

горох, боби, чина, вика, вже досягає 5 т/га і навіть більше, можна зробити висновок про 

реальну перспективу підвищення її урожаю до  рівня 3–4 т/га. Урожайність залежить від 

багатьох факторів, зумовлених  як генетичними особливостями рослин – стійкістю до 

хвороб, шкідників і стресових умов, силою поглинання коренів, співвідношенням зернової і 

побічної продукції та ін., так і умовами оточуючого середовища – достатньою кількістю 

світла, вологи і поживних речовин у ґрунті.  

Урожай насіння з одиниці площі складається з продуктивності однієї рослини та 

загальної їх кількості. Отже, існує два шляхи підвищення урожайності – зростання 

продуктив-ності окремих рослин і збільшення кількості рослин  на  одиниці  площі. Обидва з 

них мають свої переваги. Так, значне підвищення урожайності злакових культур, зокрема 

пшениці, у ХХ ст. відбулося за рахунок виведення напівкарликових і карликових форм з 

еректоїдним розташуванням головного листка, ці сорти виявилися стійкими до загущення 

[2]. Але щодо сочевиці, збільшення кількості рослин на квадратний метр є досить 

проблематичним питанням  через біологічні особливості цієї культури. Оскільки рослини 

сочевиці схильні до гілкування і  переплітання  між собою  вусиками,  при загущенні посівів 

формується дуже щільний покрив, під яким створюються сприятливі умови для розвитку 

грибкових хвороб [3]. 

 Головним завданням при вирощуванні сочевиці є правильний добір  сортів. При 

цьому слід враховувати основні елементи продуктивності (біологічні та морфологічні). Для 

створення нового урожайного сорту  потрібно, перш за все, вивчити елементи продуктив-
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ності на кращих сортах,  встановити  взаємозв’язки між ними і зв’язок їх з урожайністю. 

Згідно з даними H. S. Balуan, S. Singh [5] існує  істотна  залежність між продуктивністю 

сочевиці та висотою рослин,  кількістю бобів у вузлах і на рослинах, біологічною масою 

рослин. У свою чергу, біологічна маса, висота рослин, число бобів у вузлах максимально 

впливають на кількість бобів на рослині. 

 В літературі є численні дані про внутрішньосортові і міжсортові (внутрішньовидові) 

зв’язки (кореляції) елементів продуктивності у однорічних бобових культур. Якщо не вра-

ховувати таких зв’язків,  результативність селекції може значно зменшитися. Так, болгарські 

вчені М. Стоєва, М. Міхов та  Є. Пенчев встановили позитивні  кореляції  між урожайністю 

сочевиці і кількістю бобів, масою 1000 насінин й відсотком оболонок у насінні [4]. 

 Дослідженнями K. Murari, S. L. Pandey, V. Kumar установлено тісний позитивний 

зв’язок урожайності з кількістю бокових гілок, кількістю бобів і насінин на рослині [6]. 

Зв’язок насіннєвої продуктивності з масою 1000 насінин автори характеризують як слабкий. 

Мета  наших досліджень – дослідити зв’язок  між насіннєвою продуктивністю сочеви-

ці  та її  морфологічними і біологічними ознаками (вегетаційний і міжфазні періоди) в умо-

вах північної частини Степу України. Робота проводилась у 2013–2016 рр. Дослідні ділянки 

розміщувались у селекційній сівозміні після пшениці озимої, яка йшла по чорному пару. 

Насіння сочевиці висівали сівалкою СН-16 з розрахунку густота стояння – 1,8 млн рослин/га;  

ширина міжрядь 15 см. Посівна площа ділянок становила 25 м
2
, облікова  – 20 м

2
. Для аналі-

зу відбирали по 25 рослин, виключаючи крайні. Вивчали лінії сочевиці, виділені з наступних 

сортозразків і гібридів: Дью Прентан Фонсе, Стела, Стела х Дніпровська 2, К. 1212, Станка 2, 

Красноградська 49 х Білонасінна (Лінза), К. 1212 х Станка 2. 

Тривалість вегетаційного і міжфазних періодів визначали шляхом фенологічних 

спостережень. Аналіз рослин здійснювали при настанні повної стиглості зерна за такими  

гос-подарсько-цінними ознаками: маса рослини з насінням, довжина головного стебла, 

кількість бокових гілок, кількість бобів на рослині, кількість насінин на рослині, маса 

насіння з рослини, маса 1000 насінин, кількість плідних вузлів, урожайність насіння, маса 

бобів.   

Знання тривалості вегетаційного періоду рослин сочевиці дає можливість краще  

використовувати в певних умовах потенціал урожайності культури. Для умов північного 

Степу України бажано мати середньостиглі сорти сочевиці із загальною тривалістю 

вегетаційного періоду близько 80 діб.   

У таблиці 1 наведені середні значення показників структури врожаю сочевиці за роки 

досліджень.  
Аналіз  взаємозв’язків  насіннєвої  продуктивності рослин з тривалістю їх вегетації 

свідчить про наявність тенденції  до позитивної кореляції з періодами “сходи – цвітіння” та 

“сходи – дозрівання”. Однак  простежується чітка позитивна залежність між продуктивністю 

і тривалістю періоду “цвітіння – повна стиглість”, що пов’язано з формуванням більшої 

кількості бобів. У зв’язку з цим слід відзначити, що  R. K. Singh [7], V. G. Narsighani,  U. Gos-

wami, C. Mishra, S. P. Singh  [8] вказують на існування позитивного кореляційного зв’язку  

між  періодами  цвітіння   і  дозрівання   та  продуктивністю.  Навпаки,  М. Д.  Варлахов  [9], 

В. І. Ізмалков [10]  стверджують про відсутність зв’язку між насіннєвою продуктивністю і  

тривалістю вегетаційного періоду.  

Розглядаючи в комплексі елементи продуктивності, ми бачимо, що урожай насіння 

головним чином залежить від маси насіння з рослини (r = 0,78 ± 0,08), а також від кількості 

насінин і бобів на рослині (r = 0,75 ± 0,15; r = 0,46 ± 0,22) (табл. 2). 

Кількість насінин у бобі і їх крупність характеризують поняття “виповненість бобів”.  

Як правило, нестача насінин у бобі компенсується за рахунок їх величини, однак кореляція  

між урожайністю та величиною насіння  є досить слабкою (r = 0,18 ± 0,26) і про неї можливо 

стверджувати лише на підставі зв’язку її з масою бобів і масою насіння з рослини (r = 0,44 ± 

0,07). Отже, можна  мати  урожайні сорти  як  з  відносно крупним насінням, так  і  насінням 

середнього розміру.  
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1. Середні значення структури врожаю  ліній сочевиці (2013–2016 р.) 
 

Лінія 

Маса 

рос- 

лини  

з 

насін- 

ням,  

г 

Дов- 

жина 

голов-

ного 

стебла, 

см 

Кіль- 

кість 

боко-

вих 

гілок, 

шт. 

Кіль- 

кість 

плід-

них 

вузлів, 

шт. 

 Кіль-

кість 

бобів 

 на 

рос-

лині, 

шт. 

 Кіль-

кість 

насі-

нин  

на рос- 

лині, 

 шт. 

Маса 

насін-

ня 

 з рос-

лини,  

г 

Маса 

1000 

насі-

нин, 

    г 

 Уро-

жай-

ність 

насін-

ня,  

т/га 

К. 1212 (Горлиця), Іран 7,0 54,3 3,8 27 71,9 108,5 3,7 34,1 1,59 

К. 1212 х Станка 2 6,3 42,7 5,5 24 80,1 101,7 3,4 33,2 1,53 

К. 1212 х Станка 2 6,3 50,4 4,9 26 79,3 99,0 3,5 35,3 2,10 

Станка 2, Болгарія 6,2 48,6 4,4 25 73,1 97,1 3,5 36,8 1,94 

Стела, Болгарія 8,1 47,9 4,1 26 87,7 119,6 4,1 35,1 1,50 

К. 1212, Іран 8,0 52,8 4,5 26 67,5 101,3 4,1 40,6 1,85 

Дью Прентан Фонсе 8,6 45,4 5,5 24 95,0 105,4 4,0 31,2 1,40 

НІР0,95 0,4 1,0 0,5 1.0 5,0 4,0 0,2 0,9 0,15 
 

Дуже важливий елемент продуктивності – кількість плідних вузлів, хоча в нашому 

досліді і не вдалося підтвердити достовірність зв’язку цієї ознаки з урожайністю. Проте 

кількість плідних вузлів слабо корелює з такими ознаками, як маса бобів і насіння з рослини 

(r = 0,32 ± 0,07; r = 0,26 ± 0,07), які в свою чергу мають тісний зв’язок з урожайністю. 

  Між кількістю бокових гілок та урожайністю простежується суттєва кореляція (r = 

0,35 ± 0,26) і  позитивний зв’язок першої ознаки з  масою бобів і насіння з рослини (r = 0,57 ± 

0,06; r = 0,58 ± 0,06). Це дає підставу стверджувати про значну  взаємодію  кількості бокових 

гілок з урожайністю. 

Не виявлено нами істотного кореляційного зв’язку між довжиною головного стебла і 

урожайністю насіння. Однак вкорочене стебло від першого плідного вузла до верхівки не 

зовсім бажана ознака, бо може зменшитись кількість вузлів і бобів на рослинах [11]. 

Аналіз маси сухих рослин з насінням вказує на позитивну кореляцію цієї ознаки з 

більшістю  інших; найбільш істотною кореляція була з такими ознаками, як маса насіння та 

кількість насінин з рослини (r = 0,53 ± 0,05; r = 0,47 ± 0,05), але кореляція між  масою сухих 

рослин без насіння та урожайністю була неістотною. При створенні урожайних сортів пот-

рібно враховувати співвідношення між масою насіння і побічною продукцією (збиральний 

індекс). Як правило, чим більше таке співвідношення, тим  сорт  більш урожайний. 

Таким чином, кореляційні зв'язки між урожайністю та іншими господарсько-корис-

ними ознаками визначити досить складно; взаємодія між більшістю з них у досліді виявилась 

неістотною. Урожайність – складний показник; корегує його значення  також густота стоян-

ня рослин на одиниці площі впродовж вегетації. Помилку  даного значення визначає те, що 

ми пов’язуємо з поняттями: “реалізація генотипу в певних умовах”, “взаємодія генотипу і 

середовища”. Тісний зв’язок з урожайністю нам вдалося підтвердити лише для ознак, які  

безпосередньо впливають на рівень її формування – це маса насіння і бобів з рослини та їхня 

кількість. Про зв’язок між урожайністю та іншими ознаками можна стверджувати на під-

ставі  розглянутих вище кореляцій. 

Основний добір елітних рослин ми здійснюємо із гібридних популяцій третього поко-

ління як одноразово, так і повторно. Завдяки наявності високоякісного вихідного матеріалу  

методом індивідуального добору одержано ряд продуктивних ліній, які вивчаються в селек-

ційному розсаднику і сортовипробуванні. 
 

Висновки. Таким чином, при доборі кращих рослин у ході селекції сочевиці в першу чергу  

на  увагу  заслуговують такі ознаки, як кількість (r = 0,75 ± 0,15) і маса насіння ( 0,78 ± 0,08), 

маса бобів з рослини (0,74 ± 0,09), оскільки вони істотно корелюють з урожайністю. 

Зважаючи також на те, що урожайність – ознака комплексна і залежить від великої кількості 

чинників при доборі перспективних ліній,  необхідно  враховувати також  наступні  ознаки:
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2. Кореляції  між елементами продуктивності та урожайністю  сортозразків сочевиці (2013–2016 рр.) 

 

Ознака 

Маса  

рослини  

з насінням 

Довжина 

головного 

стебла 

Кількість 

плідних 

вузлів 

Кількість 

бокових 

гілок 

Кількість 

бобів  

на рослині 

Маса бобів 

 з рослини 

Кількість  

насінин  

на рослині 

Маса  

насіння  

з рослини 

Маса 1000 

насінин 

Довжина 

головного 

стебла 

0,37 ±  0,07  

 

  

 

   

Кількість 

плідних вузлів 
0,31 ±  0,07 0,39 ±  0,07 

 
  

 
   

Кількість 

бокових гілок 
0,17 ±  0,06 0,33 ±  0,07 0,14 ± 0,07   

 
   

Кількість  

бобів на  

рослині 

0,39 ±  0,04 0,57 ±  0,07 0,40 ±  0,07 0,59 ± 0,06  

 

   

Маса бобів 

з рослини 
0,73 ±  0,05 0,16 ±  0,07 0,32 ± 0,07 0,57 ± 0,06 0,90 ± 0,03 

 
   

Кількість 

насінин 

на рослині 

0,47 ±  0,05 0,70 ±  0,07 0,29 ± 0,07 0,65 ± 0,06 0,91 ± 0,03 0,95 ± 0,02    

Маса насіння 

з рослини 
0,53 ±  0,05 0,92 ±  0,07 0,26 ± 0,07 0,58 ± 0,06 0,81 ± 0,04 0,98 ± 0,01 0,93 ± 0,03   

Маса 

1000 насінин 
0,11 ±  0,07 0,09 ±  0,07 0,16 ± 0,07 -0,15 ± 0,07 -0,41 ± 0,07 0,21 ± 0,07 0,06 ± 0,07   0,44 ± 0,07  

Урожай 

насіння 
0,27 ±  0,26 0,14 ±  0,27 0,08 ± 0,16 0,35 ± 0,26 0,46 ± 0,22 0,74 ± 0,09 0,75 ± 0,15  0,78 ± 0,08 0,18 ± 0,46 

 

                0,01 > Р < 0,05. 
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довжина головного стебла, продуктивна кущистість, кількість плідних вузлів, маса рослини 

з насінням, маса 1000 насінин, вплив яких на урожайність є опосередкованим і про  

взаємодію можна судити лише по зв’язку з ознаками  маса насіння і маса бобів з рослини. 

Крім того, такі ознаки, як маса 1000 насінин і довжина головного стебла, значною мірою 

визначають технологічні показники майбутніх сортів. 
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