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ЗРАЗКИ СОЧЕВИЦІ КАНАДИ І ТУРЕЧЧИНИ В УМОВАХ 

ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ 

 
Наведено результати оцінки зразків сочевиці харчової (Lens culinaris Medik.) за 

врожайністю. Визначено особливості росту й розвитку зразків сочевиці вирощувані 

в Канаді й Туреччині. Більш пристосованими до умов північного степу України є 

канадські сорти. Вони майже не поступалися за врожайністю стандарту, а окремі 

перевищували його. У середньому за три роки досліджень найбільш урожайним був 

сорт CDC Maxim 2,32 т/га на 0,16 т/га більше від стандарту. Порівняно з високою 

середньою врожайністю на рівні стандарту характеризувалися зразки CDC Impress, 

CDC Imperial, CDC Greenland, CDC Viceroy 2,17 – 2,09 т/га. Сорти з Туреччини в усі 

роки поступалися за врожайністю стандарту та сортам з Канади. Середня 

врожайність найбільш урожайного сорту з Туреччини Altıntoprak була 1,55 т/га на 

0,51 т/га менше від стандарту. 

Ключові слова: зернобобові культури, сочевиця, зразок, урожайність, маса 1000 

насінин, вегетаційний період, висота рослин. 

 

ВСТУП 

Територія України в більшій своїй частині знаходиться в зоні недостатнього 

зволоження. Сьогодні тривалі посушливі періоди трапляються навіть в зоні Полісся, яка 

завжди характеризувалася достатнім вологозабезпеченням [1]. Тому дуже важливим є 

поширення у виробництві посухостійких культур, до яких належить сочевиця [2]. Сочевиця 

харчова зернобобова культура. Вона стійка до посухи, як і всі бобові сприяє накопиченню 

азоту в грунті, до 130 кг/га за оптимальних умов росту [2, 3]. Тому є добрим попередником 

для більшості сільськогосподарських культур. Насіння сочевиці цінний дієтичний продукт. 

Воно містить до 26 % білка, а також велику кількість вітамінів та біологічно активних 

речовин [2, 4, 5]. На сьогоднішній день із семи відомих видів сочевиці культивується лише 

один — сочевиця харчова Lens culinaris Medik. Вид характеризується дуже великою 

мінливістю відносно морфологічних особливостей рослин та параметрів і кольору насіння. 

Відмінності сформувалися залежно від вподобань людей з місцевості де вона 

культивувалася тривалий час [3, 6, 7].  

До сорокових років минулого століття сочевиця в Україні займала значні посівні 

площі, серед зернобобових поступалася лише гороху і традиційно вирощувалася в 

лісостепових та степових регіонах. На Красноградській дослідній станції Державної 

установи Інституту зернових культур НААН (ІЗК) було створено більше 30 сортів сочевиці, 

зараз у Реєстрі сортів рослин України знаходяться сорти Лінза й Даринка [8]. Проте існуючі 

сорти мають певні недоліки, що стримує її поширення у виробництві. Тому важливим є 

удосконалення існуючих сортів та підвищення їх технологічності. Залучення в селекційний 
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процес нових генотипів, як різноманітних місцевих форм так і сучасних високоякісних 

сортів різного походження є важливим методом на шляху до вирішення цієї проблеми. 

З цією метою з генетичних центрів Канади (Plant Gene Resources of Canada 

http://pgrc.agr.gc.ca) і Туреччини (Türkiye Tohum Gen Bankası) було замовлено для 

дослідження кращі селекційні сорти сочевиці, створені в цих країнах останнім часом, і які 

знаходяться в масовому виробництві. З метою детального їх дослідження та оцінки 

перспективи залучення нового генетичного матеріалу для покращення наших сортів. В 

основі вибору для вивчення сортів саме з Канади й Туреччини було те, що ці країни є 

головними гравцями на ринку сочевиці в світі, а також мають близькі кліматичні умови до 

наших. Так зокрема в Канаді основна частина площ під сочевицею зосереджена в південній 

частині штату Саскачевань між 49° і 52° паралелями північної широти,  як північна частина 

Харківської та Київської областей. Клімат тут дещо прохолодніший і сухіший. Але загалом 

не сильно відрізняється від того який ми маємо в північному степу та лісостепу України. За 

останні двадцять років в університеті Саскатун  було створено більше 20 нових сортів з 

цілим рядом цінних технологічних і якісних ознак, таких як стійкість до хвороб (аскохітоз, 

антракноз), стійкість до вилягання, стійкість до гербіцидів імідазолінової групи [4, 9] та ін.  

У Туреччині сочевиця вирощується на площі до 500 тис. га. Ця країна є одним з 

найбільших виробників і споживачів сочевиці. Урожайність сочевиці в Туреччині також 

досить висока. За дослідженнями A. Çokkızgın, B. T. Biçer [10, 11] урожайність місцевих 

сортів була 2,7 – 3,5 т/га. Слід також відмітити, що сорти Туреччини й Канади суттєво 

відрізняються за своїми біологічними особливостями так як країни лежать у різних 

широтах. У Туреччині сочевицю вирощують головним чином як озиму культуру, регіон де 

там найбільше вирощують сочевицю це південно-східна Анатолія в районі міста Діярбакир. 

Він розташований на висоті 700 м над рівнем моря і зими там досить холодні, інколи 

трапляються пониження температури до −20 ºС. Отримавши насіннєвий матеріал з 

Туреччини ми також вивчали можливість сіяти його під зиму. Перезимівля була лише в 

2013 році, рослини показали досить непогані результати щодо врожайності, достигання в 

них настало на початку червня, проте результат був негативний з трьох років досліджень 

2012, 2013, 2014, перезимівля була лише в 2013 році. Тому це дослідження було вирішено 

не продовжувати. У статті наведені результати щодо посіву цих сортів як звичайні ярі 

культури рано навесні. 

Україна знаходиться по широті по середині між Канадою і Туреччиною. Тому для 

нас важливо було оцінити з якої країни генетичний матеріал сочевиці є більш 

перспективним для залучення з метою покращення місцевих сортів та підвищення їх 

ефективності в наших кліматичних умов. 

 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Вивчалися такі сорти сочевиці з Канади: CDC Plato, CDC Rouleau, CDC Redberry, 

CDC Viceroy, CDC Greenland, CDC Improve, CDC Meteor, CDC Rosetown, CDC Impact, CDC 

Imperial, CDC Impala, CDC Impress, CDC Maxim, CDC Red Rider, CDC LeMay — разом 15 

шт. Перші сім це сорти зеленої сочевиці з різною масою 1000 насінин, CDC LeMay — 

французька сочевиця, останні це червона сочевиця. З Туреччини вивчалися сорти Yerli 

kırmızı, Özbek, Çiftçi, Fırat 87, Altıntoprak, Kafkas, Şakar, Çağıl, Seyran 96. Всі дев’ять сортів 

сочевиці з Туреччини належали до червоного типу. 

Польові досліди розташовувалися в селекційній сівозміні після озимої пшениці. 

Агротехніка загальноприйнята. При закладанні польових дослідів керувалися 

загальноприйнятими методиками. Зразки вирощували в трьох повтореннях протягом трьох 

років. Сівбу проводили ручними саджалками по 20 насінин на погонний метр. Облікова 

площа ділянки становила 2,4 м2. 
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Дослідження проводилися в Красноградському районі Харківської області на базі 

Державного підприємства дослідного господарства Красноградське (ІЗК) у 2018–2020 

роках. Воно розташоване на підвищенні Дніпровсько-Донецької западини, на правому 

березі річки Берестова. Висота над рівнем моря коливається в межах 160 – 180 м. Ґрунти 

глибокі  чорноземи з гумусовим горизонтом 70 – 80 см. Вміст гумусу — 4,7 – 4,9 %, рН в 

орному шарі ґрунту — 6,9 – 7,0, вміст загального азоту — 0,28 – 0,30 %, фосфору і калію 

відповідно 0,15 – 0,16 % і 2,1 – 2,2 %. Механічний склад ґрунтів — важко-суглинковий, 

мулувато-крупнопилуватий, порівняно однорідний на всій території. Об’ємна маса орного 

шару з непорушеною будовою складає в середньому — 1,23 г/см3, глибше — дещо 

збільшується. Ґрунтові води залягають глибоко (12 – 15 м) і помітно на процеси 

життєдіяльності рослин не впливають [12]. Середньо-багаторічна кількість опадів 530 мм, з 

них з квітня по вересень випадає близько 300 мм. Найвищі середньомісячні температури 

спостерігаються у липні — 20,8С, найнижчі у січні — −7,0С. Слід відмітити що за останні 

10 років середньорічні температури в регіоні підвищилися більш ніж на 1 С і становить 

8,9 С (За даними Красноградської метеорологічної станції, яка розташована на території 

господарства). Зокрема по рокам досліджень середня річна температура становила: у 2018 

році — 9,5 С; 2019 році — 10,5 С; 2020 році — 10,7 С. Більш детально погодні умови 

протягом досліджень наведені в таблиці 1.  

Усі роки досліджень були теплішими і сухішими від середньо-багаторічних значень. 

У 2018 і 2020 роках за вегетаційний період випадала достатня кількість опадів: 280,2 і 268,5 

мм відповідно. 2019 рік був більш посушливим — лише 225,7 мм опадів за період з березня 

по серпень. В усі роки під час сівби була наявна достатня кількість вологи в ґрунті  для 

одержання сходів та росту і розвитку рослин на початку вегетації. 

 

Таблиця 1. Погодні умови передпосівного та вегетаційного періодів 

Місяць 

Д
ек
а

д
а
 Середня температура, °С Опади, мм 

Х  2018 р. 2019 р. 2020 р. Х 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Березень 

І −0.2 −4,5 3,2 9,4 18,7 52 12,3 3,2 

ІІ 1,5 −2,4 3,7 5,6 22,2 43,6 6,3 13,1 

ІІІ 3,6 −1,0 4,9 5,5 12,2 23,6 4,3 13,1 

Квітень 

І 7,6 9,7 9,8 7,6 11,3 4,9 0 0 

ІІ 10.6 12,7 9,2 7,8 6,2 7 40,7 7,7 

ІІІ 12.2 14,7 13,9 10,6 12,8 4,6 17,2 11,1 

Травень 

І 13.9 22,2 14,3 14,4 13.6 0 21,6 23 

ІІ 15.3 15,9 19,0 13,2 16,2 22 2,6 23,3 

ІІІ 18.5 19,2 20,4 13,0 20,2 0 18,1 82 

Червень 

І 19.3 17,6 23,2 19,1 13,7 5,1 33,6 21,9 

ІІ 20.2 22,5 25,2 23,9 19,7 13,3 0,5 8,1 

ІІІ 20.2 22,4 23,2 23,2 34,7 22 0,7 9,8 

Липень 

І 21.0 20,8 20,4 24,8 30,7 3,7 26,4 0,1 

ІІ 22.8 22,4 19,6 21,1 26.8 44,7 6,7 29,3 

ІІІ 23.4 24,1 22,7 22,9 14,1 33,7 13,8 2,1 

Серпень 

І 22.2 23,2 18,5 22,0 18.7 0 20,6 0,4 

ІІ 22.4 23,8 22,3 20,8 7,5 0 0,3 5,8 

ІІІ 19.9 23,0 23,0 21,5 14.8 0 0 14,5 

      396 280,2 225,7 268,5 
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РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Сочевиця холодостійка культура, тому висівають її рано навесні при прогріванні 

ґрунту до 5 °С. Як правило сприятливі погодні умови в місці проведення досліджень 

настають в останній декаді березня або в першій декаді квітня. У 2018 році сівбу проводили 

12 квітня, 2019 році — 2 квітня, 2020 році — 25 березня. В усі роки у всіх сортів сочевиці 

сходи були добрими. У 2020 році зважаючи на холодну погоду, яка була тривалий час після 

сівби, період сівба — сходи був дещо довшим проте суттєвого зниження схожості насіння 

не відбувалось. Сходи 2018 року одержані 20 квітня, 2019 року — 14 квітня, 2020 року — 

10 квітня. Цвітіння починалося у першій декаді червня приблизно одночасно у всіх сортів 

крім турецьких у яких воно починалося на 4 – 5 днів раніше. Достигання у 2020 році, у 

зв’язку із сухою й спекотною погодою було найранішим — у першій декаді липня. У 2018 

та 2019 роках — у другій половині липня, у сортів з Туреччини достигання наставало на 5-7 

днів раніше, ніж у сортів з Канади. Вегетаційний період у них становив 75 днів тоді як у 

канадських 80 днів і більше. Найбільш сприятливими за погодними умовами для росту і 

розвитку сочевиці був 2020 рік, середня врожайність цього року була 2,40 – 2,50 т/га, а 

максимальна 2,67 т/га (табл. 2). Цьому сприяла прохолодна і волога погода на початку 

вегетації, у кінці травня випало 82 мм опадів, що дало рослинам раціонально використати 

наявну в грунті вологу і сформувати добрий урожай. Найгіршим за урожайністю був 2019 

рік середня урожайність досліджуваних сортів в цьому році становила 1,45 т/га. У 2018 році 

найкращими за врожайністю був сорт CDC Greenland 2,32 т/га — крупнонасіннєвий сорт з 

жовтими сім’ядолями та сорт CDC Maxim — 2,30 т/га, який належить до підвиду 

microsperma та має оранжеве забарвлення сім’ядолей. Проте це перевищення врожайності 

щодо сорту Лінза, який використовувався в якості стандарту було в межах статистичної 

похибки. У 2019 році сорт CDC Maxim також характеризувався найвищою врожайністю 

2,02 т/га, високий урожай дав також сорт CDC Impress 2,02 т/га. У цьому році перевага цих 

сортів щодо стандарту була статистично істотною + 0,36 т/га, при НІР05 0,23 т/га. У 2020 

році максимальна врожайність була у сортів CDC Viceroy 2,67 т/га та  CDC Maxim 2,63 т/га, 

проте це перевищення врожайності щодо стандарту було в межах статистичної похибки 

+0,11 т/га і +0,07 т/га відповідно, при НІР05 0,26 т/га. У середньому за три роки досліджень 

найбільш урожайним був сорт CDC Maxim 2,32 т/га на 0,16 т/га більше від стандарту. 

Порівняно високою середньою врожайністю на рівні стандарту характеризувалися зразки 

CDC Impress, CDC Imperial, CDC Greenland, CDC Viceroy 2,17 – 2,09 т/га (табл. 2). 

За результатами дослідження всі сорти з Туреччини в наших кліматичних умовах 

показали себе гірше, в усі роки вони поступалися за врожайністю стандарту та сортам з 

Канади. Середня врожайність найбільш урожайного сорту Altıntoprak була 1,55 т/га на 

0,51 т/га менше від стандарту, а максимальна у цього ж сорту 2,07 т/га у 2020 році теж 

менше стандарту. 

 

Таблиця 2. Урожайність зразків сочевиці, т/га 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лінза, ст. 2,28 — 1,66 — 2,55 — 2,16 — 

Канадські зразки 

CDC Maxim 2,30 0,02 2,02 0,36 2,63 0,08 2,32 0,16 
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Закінчення таблиці 2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CDC Impress 2,17 -0,11 2,02 0,36 2,33 −0,22 2,17 0,01 

CDC Imperial 2,06 −0,22 1,87 0,21 2,46 −0,09 2,13 −0,03 

CDC Greenland 2,32 0,04 1,49 −0,17 2,56 0,01 2,12 −0,04 

CDC Viceroy 2,13 −0,14 1,46 −0,21 2,67 0,12 2,09 −0,08 

CDC Red Rider 2,02 −0,26 1,90 0,23 2,28 −0,27 2,07 −0,10 

CDC Improve 2,19 −0,09 1,31 −0,35 2,49 −0,06 2,00 −0,17 

CDC Rosetown 1,77 -0,50 1,59 −0,08 2,63 0,08 2,00 −0,17 

CDC Redberry 2,05 −0,22 1,36 −0,30 2,52 −0,03 1,98 −0,19 

CDC Impact 1,97 −0,31 1,61 −0,05 2,33 −0,22 1,97 −0,19 

CDC LeMay 1,89 −0,39 1,48 −0,18 2,43 −0,12 1,94 −0,23 

CDC Rouleau 2,10 −0,18 1,43 −0,23 2,27 −0,29 1,93 −0,23 

CDC Impala 1,87 −0,40 1,51 −0,15 2,22 −0,33 1,87 −0,30 

CDC Meteor 1,97 −0,31 1,41 −0,26 2,15 −0,40 1,84 −0,32 

CDC Plato 1,81 −0,47 1,44 −0,22 2,25 −0,30 1,83 −0,33 

Турецькі зразки 

Altıntoprak 1,30 −0,97 1,28 −0,39 2,07 −0,48 1,55 −0,61 

Fırat 87 1,35 −0,93 1,34 −0,32 1,70 −0,85 1,46 −0,70 

Seyran 96 1,27 −1,00 1,21 −0,45 1,88 −0,67 1,46 −0,71 

Özbek 1,31 −0,97 1,30 −0,37 1,55 −1,00 1,39 −0,78 

Çiftçi 1,35 −0,93 1,15 −0,52 1,60 −0,95 1,37 −0,80 

Şakar 1,18 −1,10 1,16 −0,50 1,70 −0,85 1,35 −0,82 

Çağıl 1,32 −0,95 1,02 −0,65 1,61 −0,94 1,32 −0,85 

Kafkas 1,21 −1,07 1,07 −0,59 1,62 −0,93 1,30 −0,86 

Yerli kırmızı 1,22 −1,06 1,15 −0,51 1,50 −1,05 1,29 −0,88 

НІР05  0,20  0,23  0,26  0,15 

 

Щодо біологічних особливостей розвитку, то тут слід відмітити, що всі досліджувані  

зразки нормально росли і розвивалися в наших умовах. Найдовший вегетаційний період 90 

днів мав сорт CDC Greenland найбільш крупнонасіннєвий серед досліджуваних зразків з 

Канади. Але загалом більшість сортів мало відрізнялися за тривалістю вегетаційного 

періоду від стандарту Лінза. У переважної більшості сортів з Туреччини він був навіть 

коротшим — в середньому 75 днів. Висота рослин в середньому становила 40 – 55 см. У 

сортів з Туреччини вона була при посіві весною порівняно малою — лише 35 – 40 см. 

Проте при посіві восени коли вони перезимували, рослини мали значно розвиненіше стебло 

до 55 – 60 см завдовжки. Щодо таких ознак як величина насіння та забарвлення сім’ядолей, 

які є визначальними щодо напряму використання, всі зразки з Туреччини були 

дрібнонасіннєвими з оранжевими сім’ядолями (табл. 3).  

Таблиця 3. Господарська характеристика зразків сочевиці 

Зразок 
Маса 1000 

насінин, г 

Тривалість 

вегетаційного 

періоду, діб 

Висота 

рослин, 

см 

Забарвлення 

насіннєвої 

оболонки 

Забарвлення 

сім’ядолей  

1 2 3 4 5 6 

Лінза, ст. 66,5 81 50 світло-зелене жовте 

Канадські зразки 

CDC Maxim 40,0 80 55 сіре оранжеве 
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Закінчення таблиці 1 

1 2 3 4 5 6 

CDC Impress 50,0 79 55 світло-зелене жовте 

CDC Imperial 25,0 77 45 сіре оранжеве 

CDC Greenland 62,5 90 55 світло-зелене жовте 

CDC Viceroy 31,3 85 50 світло-зелене жовте 

CDC Red Rider 40,0 80 45 сіре оранжеве 

CDC Improve 52,5 85 50 світло-зелене жовте 

CDC Rosetown 29,4 80 50 сіре оранжеве 

CDC Redberry 35,0 79 50 світло-рожеве оранжеве 

CDC Impact 30,0 75 40 сіре оранжеве 

CDC LeMay 28,8 85 45 
світло-зелене, 

мармурове 
жовте 

CDC Rouleau 31,3 80 50 сіре оранжеве 

CDC Impala 33,8 79 45 сіре оранжеве 

CDC Meteor 43,8 85 50 світло-зелене жовте 

CDC Plato 52,5 80 50 світло-зелене жовте 

Турецькі зразки 

Altıntoprak 38,8 75 40 буре оранжеве 

Fırat 87 38,8 80 40 буре оранжеве 

Seyran 96 35,0 75 35 коричневе оранжеве 

Özbek 35,0 75 40 мармурове оранжеве 

Çiftçi 38,8 75 35 охряне оранжеве 

Şakar 44,4 75 35 коричневе оранжеве 

Çağıl 35,0 75 35 коричневе оранжеве 

Kafkas 35,0 75 40 мармурове оранжеве 

Yerli kırmızı 37,5 75 40 буре оранжеве 

 

Серед зразків з Канади були як дрібнонасіннєв з оранжевими сім’ядолями CDC 

Redberry, CDC Maxim та ін., так і крупно- та середньонасіннєві з світлозеленою насіннєвою 

оболонкою та жовтими сім’ядолями: CDC Greenland, CDC Improve. 

 
ВИСНОВКИ 

Установлено, що в умовах північного степу України при посіві весною сорти 

сочевиці з Туреччини суттєво поступаються за врожайністю як місцевим сортам так і 

сортам з Канади. Вони мають меншу вегетативну масу і висоту рослин.  

Сорти з Канади практично не поступаються стандарту за врожайністю, а інколи й 

перевищують його зокрема в CDC Maxim середня врожайність 2,32 т/га та CDC Impress 

2,17 т/га. Зважаючи на те, що вони мають ряд таких цінних господарських ознак як 

стійкість до гербіцидів та стійкість до аскохітозу, їх доцільно залучати у селекційний 

процес з метою поліпшення місцевих сортів.  
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ОБРАЗЦЫ ЧЕЧЕВИЦЫ ИЗ КАНАДЫ И ТУРЦИИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОЙ 

СТЕПИ УКРАИНЫ 

 

Цель. Оценить в условиях северной степи Украины сорта чечевицы, выращиваемые 

в Канаде и Турции. 

Результаты и обсуждение. Определены особенности роста и развития образцов 

чечевицы происхождением из Канады и Турции. Как показали исследования, более 

приспособленными к условиям северной cтепи Украины были сорта происхождением из 

Канады они почти не уступали по урожайности стандарту, а отдельные и превышали его по 

этому показателю. В среднем за три года исследований наиболее урожайным был сорт CDC 

Maxim 2,32 т/га на 0,16 т/га больше стандарта. Сравнительно высокой средней 

производительностью на уровне стандарта характеризовались образцы  CDC Impress, CDC 

Imperial, CDC Greenland, CDC Viceroy 2,17 – 2,09 т/га. Лучшими по урожайности в 2018 

были сорта CDC Greenland — 2,32 т/га, CDC Maxim — 2,30 т/га однако это превышение 

урожайности по сравнению с сортом Линза, который использовался в качестве стандарта, 

было в пределах статистической погрешности. В 2019 сорт CDC Maxim также 

характеризовался высокой урожайностью 2,02 т/га, высокий урожай дал также сорт CDC 

Impress 2,02 т/га. В этом году преимущество этих сортов по стандарту была статистически 

достоверным + 0,36 т/га, при НИР05 0,23 т/га. В 2020 году максимальный урожай был у 

сортов CDC Viceroy 2,67 т/га, и CDC Maxim 2,63 т/га, однако это превышение урожайности 

по стандарту было в пределах статистической погрешности 0,11 т/га и +0,07 т/га 

соответственно, при НИР05 0,26 т/га. Сорта из Турции показали себя хуже, во все годы они 

уступали урожайностью стандарту и сортам из Канады. Средняя урожайность наиболее 

урожайного сорта Altıntoprak была 1,55 т/га на 0,51 т/га меньше стандарта, а максимальная 

у этого же сорта 2,07 т/га в 2020 году тоже меньше стандарта. 

Выводы. В условиях северной степи Украины некоторые из Канадских сортов не 

уступают местным по урожайности, а в отдельные годы и превышают их. При посеве 

весной сорта чечевицы из Турции существенно уступают по урожайности, как местным 

сортам, так и сортам из Канады. 

Ключевые слова: зернобобовые культуры, чечевица, сорт, продуктивность. 
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STUDY OF LENTIL VARIETIES FROM CANADA AND TURKEY IN THE NORTHERN 
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Aim. Evaluate in the northern steppe of Ukraine varieties of lentils grown in Canada and 

Turkey. 

Results and Discussion. The features of growth and development of lentil varieties 

originating from Canada and Turkey have been determined. According to research, varieties of 

Canadian origin are more adapted to the conditions of the northern steppe of Ukraine, they are 

almost not inferior in yield to the standard, and some exceeded it in this trait. On average, for three 

years of research, the most productive variety was CDC Maxim 2.32 t/ha it is 0.16 t/ha more than 

the standard. Relatively high average productivity at the level of the standard was characterized by 

cultivars CDC Impress, CDC Imperial, CDC Greenland, CDC Viceroy 2.17-2.09 t/ha. The best 

yields in 2018 were the variety CDC Greenland – 2.32 t/ha – large seed variety with yellow 

cotyledons and the variety CDC Maxim – 2.30 t/ha – which belongs to small seeded with red 

cotyledons, but the excess of yield over the variety Lensa, which was used as a standard, was 

within the statistical error. In 2019, the variety CDC Maxim was also characterized by the highest 

yield of 2.02 t/ha, a high yield was also given by the variety CDC Impress 2.02 t/ha. This year, the 

advantage of these varieties over the standard was statistically significant + 0.36 t/ha. In 2020, the 

maximum yield was in the varieties CDC Viceroy 2.67 t/ha, and CDC Maxim 2.63 t/ha, but this 

excess yield compared to the standard was within the statistical error. Varieties from Turkey in 

given climatic conditions proved to be worse. In all years they yielded less to the yield of the 

standard and varieties from Canada. The average yield of the most productive variety Altıntoprak 

was 1.55 t/ha 0.51 t/ha less than the standard, and the maximum of the same variety 2.07 t/ha in 

2020 is also less than the standard. 

Conclusions. In the conditions of the northern steppe of Ukraine, some of the Canadian 

varieties are not inferior to the local ones in terms of yield, and in some years they exceed them. 

When sown in the spring, lentils from Turkey are significantly inferior in yield to local and 

Canadian varieties. 

Keywords: legumes, lentils, variety, productivity. 
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USE OF SUNFLOWER GENE POOL ACCESSIONS IN BREEDING FOR 

HIGH CONTENT OF OLEIC ACID IN OIL 

 
The results of using sunflower gene pool accessions (variety-population Kruiz, lines - 

sterility fixers Kh 1012 B, Mkh 215 B and Kh 52 B) in sunflower breeding for high content 

of oleic acid in oil are presented. During the period of 2007-2018, 52 self-pollinated lines 

were created, including 39 lines - sterility fixers and 13 lines - pollen fertility restorers, 

with high, medium and low content of oleic acid in oil. In 2019-2021, various expression 

levels of valuable economic and morphological features were determined in 15 lines - 

sterility fixers. The oleic acid content in oil from seeds of the lines was found to exceed 

85%; the "seedlings-flowering" period lasted 53-59 days; the lines were highly resistant to 

rust, downy mildew and broomrape (parasitic plant). The lines are valuable sources for 

creating oleic sunflower hybrids. 
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