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Викладено результати формування базової колекції соняшнику за 
морфологічними, біологічними та господарськими ознаками в 
умовах України. Виділено джерела з високим рівнем цінних ознак, 
донори морфологічних ознак, що можуть бути використані в якості 
вихідного матеріалу для селекції сортів та гібридів соняшнику. 
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Вступ. Світовий досвід довів, що генетичні ресурси рослин 

є однією з основ продовольчої і соціальної безпеки, економічного 
добробуту нації, гарантують міцність і міжнародний престиж 
держави. Стратегічне і соціально-економічне значення генетичних 
ресурсів збільшується з розвитком науки і нових технологій, методів 
біотехнології та генної інженерії, що дає кардинально нові 
можливості прискореними темпами використовувати їх для 
одержання високоякісної конкурентоспроможної продукції. 
Генофонд рослин є основою і вихідним матеріалом для реалізації 
наукових, освітніх, селекційних, екологічних та інших програм.  

Наявність широкого генетичного різноманіття культури 
соняшнику і її диких родичів дозволяє ефективно вирішувати 
теоретичні і практичні питання створення нових більш досконалих 
сортів і гібридів. Ефективна селекційна робота базується на основі 
цілеспрямованого залучення нового вихідного матеріалу з 
визначеними донорськими властивостями.  

Найбільш надійним шляхом зберігання у життєздатному 
стані, збагачення, мобілізації генетичних ресурсів рослин для потреб 
виробництва, селекції, науки та освіти є створення генбанків рослин, 
обладнаних комплексом відповідних технічних засобів. Вирішенню 
цих проблем сприяє діяльність Національного центру генетичних 
ресурсів рослин України, який функціонує у складі Інституту 
рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН. Основними напрямами роботи 
з 1992 року є пошук та інтродукція зразків, подальше їх вивчення за 
комплексом ознак та  формування на цій основі ознакових колекцій, 
паспортизація зразків генофонду та створення інформаційної бази 
даних, зберігання зразків генофонду у життєздатному стані та 

28



Науково‐технічний бюлетень Інституту олійних культур УААН, № 14, 2009: 28‐34 

© О.В. Кривошеєва, В.К. Рябчун, Н.Н. Леонова, К.В. Ведмедєва 

 

генетичній стабільності, забезпечення селекційних та наукових 
установ, учбових закладів зразками та інформацією про генофонд 
культури. У Центрі функціонує Національне сховище  насіння 
генофонду рослин, в яке  на цей час  закладено на довгострокове 
зберігання при –200 С 761 зразок соняшнику. Цим забезпечується 
збереження для сучасного і майбутніх поколінь народу України 
національної скарбниці – генофонду соняшнику. 

У Центрі створено інформаційну систему “Генофонд 
рослин” у відповідності до вимог європейського каталогу EURISCO, 
в паспортній базі даних якої представлено понад 1 тисячу зразків 
соняшнику, що забезпечує облік зразків Генбанку рослин України, 
оперативний доступ до них, ефективне  використання  та  обмін 
ними. Ця база представлена в Internet  мережі http://eurisco.ecpgr.org. 

Матеріали та методи досліджень. Колекція соняшнику 
України станом на 01.07.2009 р. включає 1091 зразок. Зразки 
зосереджені в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва УААН 
(м. Харків, 464 зразки)  та в Інституті олійних культур УААН 
(м. Запорожжя, 627 зразків) з 18 країн світу. Зразки українського 
походження налічують 595 шт., з Росії – 260 шт., США – 176, 
Канади, Молдови –1, Болгарії – 4, Польщі – 4, Румунії – 1, 
Угорщини – 8, Чехії - 4, Словенії – 2, Німеччини – 5, Франції – 5, 
Іспанії – 2, Австрії – 1, Казахстану – 1, Аргентини – 1, Куби – 1. 

За характером походження зразки розподілено таким чином: 
19 – місцеві сорти і форми, 402 – селекційні лінії, 210 – селекційні 
сорти України і зарубіжних країн, 56 – синтетичні популяції, 262 – 
генетичні лінії, 7 – мутанти, 3 – гібриди, 132 – зразки диких видів та 
різновидів роду Helianthus L. 

До колекції залучено 29 ботанічних видів, в тому числі 22 
багаторічні та 7 однорічних диких видів. Багаторічні види 
репрезентовані зразками: sp. californicus D.C., sp. decapitalus L., sp. 
divaricatus L., sp.  eggertii Small, sp. floridanus A.Gray & Chapman,  sp. 
giganteus L.,  sp. grosseserratus Martens,  sp. hirsutus Raf., sp. 
laetiflorus Pers., sp. laevigatus T.&G., sp. maximiliani Schrader,  sp. 
miсrocephalus T.&G., sp. mollis Lam., sp. multiflorus L., sp. nuttallii 
T.&G.,  sp. resinosus Small, sp. rigidus (Cass.) Dest.,  sp. smittii Heiser, 
sp. salicifolius Dietr., sp. strumosus L., sp. tuberosus L. (Vilmaren), sp. 
occidentalis Riddell. Серед однорічних диких видів в колекції наявні 
sp. annuus L., sp. argophyllus T.&G., sp. debilis Nutt., sp. neglectus 
Heiser, sp.  niveus (Benth.) Brandegee, sp. petiolaris Nutt.,  sp. praecox 
Engelm & Gray. 

Вивчення колекційних зразків проводили відповідно до 
«Методических указаний по изучению мировой колекции 
масличных культур. Подсолнечник» [1]. Опис морфологічних та 
біологічних ознак рослин соняшнику, їхню класифікацію за 54 
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господарськими, біологічними особливостями та хімічним складом 
насіння здійснювали за «Широким унифицированным 
класификатором СЭВ рода Helianthus L.» [2]  і «Методикою 
проведення кваліфікаційної експертизи сортів технічних та 
кормових культур. Соняшник» [3]. 

Оцінку стійкості та ураженості колекційних зразків до 
збудників основних захворювань соняшнику проводили в 
лабораторних і польових умовах на штучному і природному 
інфекційних фонах за загальноприйнятими методиками. Весь 
колекційний матеріал оцінено у лабораторних умовах експрес-
методом на стійкість до несправжньої борошнистої роси (Plasmopara 
helianthі Novot.) - раси № 9 (330), № 4 (710) і в польових умовах -  
ураженість рослин расою № 9 (330) за класифікацією T.J.Gulia [4]. 
При оцінці на стійкість рослин до Orobancha cumuna Wall. брали 
суміш изолятів (донецький, харківський, одеський). 

Результати досліджень та їхнє обговорення. У якості 
цінного вихідного матеріалу інтерес для селекціонерів становлять  
місцеві сорти-популяції і дикі види роду Helianthus L., що у своїх 
генотипах несуть адаптивність до біо- та абіотичних чинників 
навколишнього середовища. Вивчення колекційних зразків 
дозволило досить широко оцінити їх і виділити джерела цінних 
господарських ознак. Дані по 99 сортах-популяціях і 7 лініях 
представлено у каталозі «Господарсько-біологічна характеристика 
національної колекції соняшнику» [5]. Зразки, що виділено за 
окремими показниками наведено нижче. 

Тривалість вегетаційного періоду. Інтерес для селекції на 
скоростиглість являють зразки скоростиглої та ранньостиглої                     
груп, яких у колекції НЦГРРУ нараховується по селекційних                        
сортах відповідно 14,6 і 36,2%, по самозапилених лініях –                        
4,0 і 74,3%. 

Найменшу тривалість періоду вегетації відзначено у сортів з 
Росії: Белгородский ультраскороспелый (UE0100053), Енисей 
(UE0100052), Саратовский 82 (UE0100147), Сур (UE0100967); з 
України: Ранок (UE0100143), Онікс (UE0100948) –  90 діб, 
Харківський скоростиглий (UE010009) – 95 діб та інші. 
Самозапилені лінії - джерела скоростиглості: Х-818В (UE0100423), 
Х-821В (UE0100424), Х-833В (UE0100433); Х-847В (UE0100443), Х-
908А (UE0100269) та інші.  

До групи пізньостиглих віднесено майже 25 % сортів. 
Найбільш пізньостиглими (вегетаційний період понад 126 діб) є 
сорти силосного типу Белозерный гигант (UE0100976), Місцевий 13 
(UE0100122) з Росії, Місцевий 14 (UE0100123) з Німеччини, 
кондитерського типу Запорізький кондитерський (UE0100042) з 
України, Mezohegesi (UE0100115) з Угорщини й інші. 
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Продуктивність – одна з найбільш важливих 
господарських ознак. Для порівняння сортів за цим показником за 
стандарт узятий кращий районований сорт - Харківський 7. Виділено 
групу зразків, що за трирічними даними за продуктивністю і масою 
1000 насінин значно перевершили стандарт. Це сортозразки з 
України - Чос (UE0100949), з Росії - Мастер (UE0100280), 
Бородинский (UE0100275), Сур (UE0100967), Спартак (UE0100243),  
які перевершили стандарт за продуктивністю відповідно на 39,8 та 
40,1 г. Сорт Лакомка (UE0100279) має масу 1000 насінин на 38,6 г 
вище, ніж стандарт.  

Серед ліній в якості донорів високої продуктивності і 
великонасіннєвості в гетерозисній селекції можуть 
використовуватись лінії - закріплювачі стерильності пилку: Х-908 
(UE0100269), Х-1006 (UE0100271), Х-1007 (UE0100526), Х-2552 
(UE0100529), Х-3848 (UE0100530), Х-4353 (UE0100531). 

Біохімічний склад насіння. За показниками якості насіння 
колекційні зразки поділено на 2 групи: з підвищеним вмістом олії та 
з підвищеним вмістом білка. 

До групи високоолійних увійшли зразки з вмістом олії в 
сім'янці більше 48% і в ядрі -  більше 67%. Це сорти з Росії -
Вейделевский (UE0100020), Воронежский 272 (UE01000272), 
Саратовский 85 (UE0100085); з України - Харківський 7 
(UE0100013), Харківський скоростиглий (UE010009) та інші.                              
Серед лінійного матеріалу в якості донорів високого вмісту                               
олії можуть бути використані в селекції самозапильні лінії                                  
Х-503 (UE0100525), Х-908 (UE0100269),  Х-1002 (UE0100527),                      
Х-1006 (UE0100271), Х-1007 (UE0100526), Х-2111 (UE0100272),                           
Х-2552 (UE0100529), Х-3848 (UE0100530), Х-4353 (UE0100531)                          
та інші. За якістю олії виділено зразки – донори високого                               
вмісту олеїнової кислоти та зі зміненим складом токоферолів.                       
У ІОК УААН створено синтетичні популяції, які мають                          
одночасно вміст олеїнової кислоти більше 50 % та підвищений                               
вміст β та γ токоферолів: СП-1 (UE0100651), СП-3 (UE0100652),                          
СП-5 (UE0100653), СП-7 (UE0100654), СП-9 (UE0100655).                           
Донором високого вмісту гліцеридів олеїнової кислоти                      
(до 80 %) є лінія Х 526 (UE0100072), високого вмісту гліцеридів 
пальмітинової кислоти (до 33,6 %) та пальміт-олеїнової (до 6,1 %)  
кислот в олії пальмітинової кислоти є лінії МХ-190Б (0UE0101000), 
МХ-167Б (UE0101085). 

До групи високобілкових віднесено зразки з вмістом білка в 
ядрі сім'янки понад 28%: це сорти з Росії – ВНИИМК-1646 
(UE0100078), ВНИИМК-8931 (UE0100106), Ермак (UE0100025); з 
України – Ранок (UE0100950), Місцевий 1 (UE0100029); з 
Казахстану – Кустанайський 91 (UE0100274) та інші, серед лінійного 
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матеріалу лінії - закріплювачі стерильності пилку:  Х-51Б 
(UE0100938), Х-52Б (UE0100939).  

Стійкість до збудників хвороб. Створення стійких до 
захворювань сортів і гібридів соняшнику передбачає включення в 
їхній родовід джерел з генами стійкості до патогенів. Ознака 
стійкості вихідного матеріалу до збудників хвороб є однією з 
найбільш важливих, тому необхідно проводити  оцінку колекційного 
матеріалу з метою виділення стійких до збудників хвороб форм 
соняшнику. 

Згідно з даними імунологічних досліджень  виявлено зразки, 
стійкі до групи захворювань. Генетичну стійкість до збудника 
несправжньої борошнистої роси (раса № 9 (330) і до вовчку (суміш 
изолятів: харківська, донецька, одеська) мають 6 самозапилених 
ліній: Х-720В (UE0100720), Х-726В (UE0100389), Х-738В 
(UE0100397), Х-764В (UE0100401), Х-767В (UE0100153). 

За дорученням Української академії аграрних наук, Центр 
проводить реєстрацію зразків цінного генофонду рослин, створеного 
у процесі виконання селекційних та наукових програм, з видачею 
“Свідоцтв про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні”, які 
засвідчують науковий пріоритет авторів та оригінаторів.  Це дає 
змогу виявити,  зберегти та мобілізувати для практичного 
використання цінні сорти, лінії і  форми, які є втіленням інтелекту та 
висококваліфікованої праці вчених і аматорів України. В Центрі 
видані свідоцтва про реєстрацію в якості донорів та джерел 
маркерних морфологічних ознак, цінних господарських  ознак на 29 
самозапилених ліній соняшнику (в т.ч. лінії-відновлювачі 
фертильності пилку, лінії-закріплювачі стерильності пилку та 
мутантні лінії).  

Згідно з «Положенням про реєстрацію колекцій зразків 
генофонду  рослин», затвердженого Українською академією 
аграрних наук, у  Центрі було створено та зареєстровано: 

спеціальну ознакову колекцію генофонду соняшнику за 
ознаками відмінності (свідоцтво № 27 від 05.01.07) - до складу 
колекції входить 50 зразків з 13 країн світу, оцінених за 47 ознаками 
(ІР ім В.Я.Юр’єва УААН); 

навчальну колекцію генофонду соняшнику (свідоцтво № 43 
від 12.03.07) -  у складі колекції 66 зразків з 15 країн світу (ІР ім 
В.Я.Юр’єва УААН); 

базову колекцію генофонду соняшнику (свідоцтво № 58 від 
15.05.09) - у складі колекції 1091 зразок з 18 країн світу (спільно ІР 
ім В.Я.Юр’єва УААН та ІОК УААН). 

Генетичний контроль морфологічних маркерних ознак. В 
Інституті олійних культур УААН (м. Запорожжя) на базі світової 
колекції соняшнику Всеросійського інституту рослинництва 
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(м. Санкт-Петербург, Росія), колекційного матеріалу Всеросійського 
НДІОК (м. Краснодар), а також власної ознакової колекції впродовж 
останнього десятиліття проводиться планомірне вивчення генетики 
морфологічних ознак (форма, забарвлення та розташування у 
просторі органів рослин: сім’ядолей, листків, черешків, стебел, 
кошиків, листків обгортки, язичкових та трубчастих квіток, пилку).  

За результатами вивчення із 197 зразків, різних за 
морфологічними ознаками, було описано й ідентифіковано зразки з 
53 генами морфологічних ознак альтернативного прояву, виявлено 
зразки з трьома парами зчеплених генів [6]. Новостворені зразки 
генетичної колекції поєднують по 2, 3 і більше генів морфологічних 
ознак. За підсумками досліджень сформовано набір 33 зразків 
соняшнику – джерел 27 морфологічних маркерних ознак, до якого 
ввійшли як зразки з раніше відомими ознаками, так і з 7 новими, 
вперше описаними: “світло-коричневе забарвлення листків” (ген lb), 
“нижні листки, що біліють” (ген wl), “деградація верхівки листкової 
пластинки” (ген rtl) тощо. Колекція  включає генетичні джерела 
ознак, які є перспективними для маркерування ліній соняшнику в 
насінництві.  

У Національному центрі генетичних ресурсів рослин 
України зареєстровано генетичну колекцію генофонду соняшнику 
за морфологічними ознаками (свідоцтво № 43 від 12.03.07), яку 
створено у ІОК УААН. До складу колекції входить 71 зразок з 12 
країн світу,  серед них 40% -  лінії селекції ІОК УААН:  КГ 118 
(UE0100428), КГ-102 (UE0100416), КГ-104 (UE0100418), КГ-105 
(UE0100419) та  інші. До цієї колекції увійшли зразки з визначеним 
генетичним контролем морфологічних ознак. Загальна кількість 
представлених у колекції генів - 47. За результатами досліджень з 
генетики морфологічних ознак соняшнику, було виділено зразки для 
декоративного використання. Два з них - сорти Малиш (UE0100972)  
та Ніжність (UE0100971) - включено до Реєстру сортів рослин 
України. 

Міжвидова гібридизація. Дикі види соняшнику – джерело 
цитоплазматичної чоловічої стерильності та генів відновлення 
фертильності пилку, стійкості до патогенів та несприятливих 
абіотичних чинників, які  мають цінний біохімічний склад жиру. До 
складу колекції НЦГРРУ входить 130 зразків диких видів та 
різновидів одно- та багаторічного типу розвитку, представників ди-, 
тетра- та гексаплоїдних груп. Цей матеріал вивчається,          
залучається в міжвидові схрещування з використанням 
біотехнологічних методів. 

Висновки. У НЦГРРУ сформовано базову,  ознакову та 
генетичну колекції соняшнику, що включають генетичне 
різноманіття сортового і лінійного матеріалу за господарськими і 
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морфологічними ознаками рослини. Виділено джерела цінних 
господарських та морфологічних маркерних ознак з метою 
використання в селекційних програмах для створення нових гібридів 
і сортів різних напрямів використання. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА В 
УКРАИНЕ – ИСТОЧНИК ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ 

Е.В. Кривошеева, В.К. Рябчун, Н.Н. Леонова, Е.В. Ведмедева 

Изложены результаты формирования базовой коллекции подсолнечника по 
морфологическим, биологическим и другим хозяйственным признакам в условиях 
Украины. Выделены источники с высоким уровнем ценных хозяйственных 
признаков, доноры морфологических признаков, которые могут быть 
использованы как исходный материал в селекции сортов и гибридов.  
  

NATIONAL SUNFLOWER COLLECTION AS A SOURCE FOR VALUABLE 
TRAITS IN BREEDING 

H.V.Kryvosheyeva, V.K. Ryabchoun, N.N. Leonova, K.V.Vedmedeva 

There have been presented the data on the studies of the sunflower genepool as to 
morphological, biological, economical traits and with resistance to pathogens causing 
major diseases of sunflower under the conditions of Ukraine. There have been identified 
the sources possessing a high level of the economical traits, of morpholoqical marker 
traits, which can be used as the initial material for breeding varieties and hybrids. 
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