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насіннєзнавства та сортовивчення 
 

Наведені основні результати науково-дослідної роботи відділу 
селекції та насінництва гібридного соняшнику СГІ-НЦНС. 
Проведені багаторічні дослідження сприяли створенню ряду 
високоврожайних гібридів, стійких до основних біотичних та 
абіотичних факторів, які здатні гідно конкурувати в Україні та за її 
межами. 
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Вступ. Соняшник на сьогодні займає одне із перших місць  

в економіці нашої країни. Ця важлива олійна культура є однією з 
найбільш розповсюджених сільськогосподарських культур півдня 
України [1-3]. 

Однак через порушення сівозмін й необґрунтоване 
збільшення площ посівів цієї важливої олійної культури за останні 
роки відбувається підвищення шкодочинності та агресивності 
збудників інфекційних хвороб: фомопсису, несправжньої 
борошнистої роси, білої і сірої та фузаріозних гнилей. За прогнозами 
багатьох вчених, неконтрольоване збільшення питомої ваги 
соняшнику в сучасних українських сівозмінах до 30 % і більше 
неминуче призведе до швидкого поширення нової раси вовчку, а 
питання стійкості до цього паразита знову стане критичним в 
селекційних програмах. В зв’язку з цим, перед науковими 
установами постали завдання по створенню нового покоління 
гібридів соняшнику, які в таких умовах повинні бути                                  
більш посухостійкими, стійкими та толерантними до                                 
найбільш шкодочинних інфекційних хвороб та інших біотичних і 
абіотичних факторів навколишнього середовища. Зважаючи на ці 
обставини, селекція є найбільш економічно вигідним та екологічно 
безпечним напрямком боротьби з фітозахворюванням [2-4]. При 
створенні стійких самозапилених ліній та гібридів  важливо знати 
механізми формування фітоімунітету, володіти ефективними 
експресними методами прогнозування та добору стійких генотипів 
соняшнику.   
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У Селекційно-генетичному інституті - НЦНС традиційно 
проводяться дослідження, пов’язані із селекцією соняшнику на 
стійкість до інфекційних хвороб та інших біотичних та абіотичних 
факторів навколишнього середовища [4-10]. 

Мета досліджень. Основною метою досліджень, які 
проводяться у відділі селекції та насінництва гібридного соняшнику 
Селекційно-генетичного інституту – НЦНС, є розроблення 
теоретичних основ селекції соняшнику на стійкість до біотичних і 
абіотичних факторів та створення на цій основі нових 
самозапилених ліній з високою комбінаційною здатністю та 
високоврожайних гібридів різних строків дозрівання із звичайним, 
підвищеним та високим вмістом олеїнової кислоти. 

Матеріал і методи досліджень. Щорічно ми отримуємо 
майже 5000-10000 нащадків самозапилених форм різного ступеня 
інбредності (І1-Іn). По 250 материнських лініях вже створені 
стерильні аналоги, є більше як 80 константних батьківських ліній-
відновників фертильності пилку. 

Оцінку за комбінаційною здатністю та за стійкістю до 
основних хвороб щорічно проходять 100-120 материнських й 50-80 
батьківських ліній. 

В усіх типах сортовипробувань щорічно  вивчається                       
1800-2500 гібридів. Площа ділянки 10 м2 в 3-4 – разовому 
повторенні. Сівбу проводимо селекційною сівалкою точного                           
висіву «Hege 95». Густота стояння рослин із розрахунку 50-                           
55 тис/га. Збирання врожаю проводимо селекційним комбайном 
«Sееdmaster», який обладнано польовим комп’ютером «Fildbook». 
Статистичну обробку матеріалу здійснюємо за спеціальними 
програмами. 

Результати досліджень та їхнє обговорення. Для 
створення нового вихідного матеріалу  широко використовуємо 
спеціально створені синтетики, які представляють матеріал, 
отриманий в результаті 6-7 циклів рекурентної селекції, що 
проводиться за комплексом основних господарськоцінних ознак. 
Крім того, широко використовуємо кращі зразки зарубіжної і 
вітчизняної селекції. Вся селекційна робота проводиться із 
використанням штучних інфекційних та польових провокаційних 
фонів.  

За останні роки в СГІ-НЦНС створено значну кількість 
нових самозапилених ліній, стійких до основних біотичних та 
абіотичних факторів, з високою комбінаційною здатністю, які 
успішно використовуються для створення високопродуктивних 
гібридів соняшнику. Створені нашими селекціонерами лінії мають 
різну тривалість вегетаційного періоду, є посухостійкими, стійкими 
та толерантними до основних інфекційних хвороб. Кращі  із них 
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входять до складу гібридів соняшнику, які занесені до Реєстрів 
сортів рослин України, Молдови і Росії або успішно проходять 
державне сортовипробування. 

Значним досягненням селекціонерів інституту є створення  
гібридів з підвищеним вмістом олеїнової кислоти та з високим її 
вмістом в олії – біля 90 %. Така олія має підвищену стійкість до 
окислення, що попереджає накопичення токсичних продуктів при її 
зберіганні та використанні. 

Створені в інституті гібриди олеїнового типу                           
успішно пройшли державне випробування і занесені до                         
Реєстрів сортів рослин України, Росії і Молдови.                             
Гібрид Одор визнано придатним до виробництва з 2004 р.                                  
в Молдові та з 2005 р. - в Україні, а гібрид Олівер 90 - з 2006 р. в 
Україні і з 2007р. – в Росії. Новий гібрид соняшнику олеїнового типу 
Антрацит  занесено до Реєстру сортів рослин України з 2009 року. 
Гібрид кондитерського використання з підвищеним вмістом 
олеїнової кислоти Романтик успішно проходить державне 
сортовипробування. 

Таблиця 1 
Результати сортовипробування гібридів соняшника олеїнового 

типу в Селекційно-генетичному інституті – НЦНС   
(дані 2006-2008 рр.) 

Гібрид 
Оригі-
натор 

Урожай-
ність, 
ц/га 

Олій-
ність, 

% 

Вміст 
олеїнової 
кислоти, 

% 

Тривалість 
періоду 
«сходи-
цвітіння», 

діб 

 
Група 
стійкості

 

Дарій,  ст. ІР УААН 24,1 50,2 76,4 62 MR 
Одор  CГІ-

НЦНС 
25,4 51,4 73,7 62 MR 

Антрацит СГІ-
НЦНС 

24,6 50,8 67,9 60 MS 

Олівер 90 СГІ-
НЦНС 

25,8 49,4 87,5 62 MR 

Романтик СГІ-
НЦНС 

26,9 48,8 58,8 65 MS 

РRН91 Піонер 23,0 51,5 91,7 64 MS 
Iberica Сінгента 20,3 50,5 92,5 64 MR 
 НІР  0,05, ц/га 3,1 

 

Примітка: R - стійкий;  MR - помірно стійкий; MS -  помірно 
сприйнятливий; S – сприйнятливий. 

 

У таблиці 1 показано, що створені в СГІ-НЦНС гібриди 
олеїнового типу є конкурентоспроможними як за вмістом олеїнової 
кислоти, так й за іншими господарсько-цінними ознаками. 

99



Науково‐технічний бюлетень Інституту олійних культур УААН, № 14, 2009: 97‐102 

© Б.Ф. Вареник 

 

В інституті також проводиться селекційна робота по 
створенню простих і трилінійних гібридів з традиційним 
жирнокислотним складом олії. Результати конкурсного 
сортовипробування кращих гібридів представлені в таблиці 2. 

За даними державного та екологічних сортовипробувань, 
гібриди соняшнику, які створені в інституті, за останні роки успішно 
конкурують з гібридами науково-дослідних установ України та 
провідних вітчизняних і зарубіжних селекційних фірм. 

Так, середньостиглий гібрид Базальт за результатами 
однорічного державного сортовипробування  визнано 
перспективним на 2007 рік, а з 2008 року він був занесений до 
Реєстру сортів рослин України. З 2009 року до Реєстру сортів рослин 
України занесені простий середньоранній гібрид Селянин, простий 
ранньостиглий гібрид олеїнового типу Антрацит  та трилінійний 
середньоранній гібрид Шанс. 

 

Таблиця 2 
Результати сортовипробування гібридів соняшнику 
селекції Селекційно-генетичного інституту – НЦНС 

(дані 2007-2008 рр.) 

Гібрид 
 

Урожайність, 
т/га 

Олійність, 
% 

Вихід 
олії, 
т/га 

Група 
стиглості 

Сапфір 
Од 123, 
ст. 

НІР0,05 

3,82-4,1 50-51 1,66-
1,92 

 
Ранньостиглий 

3,01-3,22 51-53 1,51-
1,66 

0,32  
Селянин 
Од 123, 
ст. 

НІР0,05 

3,94-4,1 51-53 1,74-
2,0 

Середньо-
ранній 

3,01-3,22 51-53 1,51-
1,66 

0,31  
Базальт 
Згода, ст. 
НІР0,05 

3,84-4,44 51-53 1,7-
2,05 

Середньо-
стиглий 

3,44-3,62 50-52 1,49-
1,65 

0,33  
Антрацит 
Од 123, 
ст. 

НІР0,05 

3,72-4,03 53-55 1,73-
1,95 

Ранньостиглий 

3,01-3,22 51-53 1,51-
1,66 

0,31  
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Гібрид Сапфір занесено до  Реєстру сортів рослин України з 
2005 р., а гібрид Символ – з 2006 р. Гібрид Стиль зареєстровано з 
2006 р. в Молдові. В Реєстр селекційних досягнень Російської 
Федерації на 2007 рік внесені такі гібриди нашої селекції: Жокей, 
Одеський 738, Одеський 915 та Олівер 90. 

В інституті та в його дослідних господарствах  розгорнуто 
первинне та елітне насінництво всіх цих гібридів. 

Ефективно ведеться насінництво простих та трилінійних 
гібридів соняшнику різних груп стиглості, рекомендованих 
виробництву раніше, – Одеського 122, Одеського 123, Одеського 249 
та Згоди. Вони продовжують користуватись великим попитом у 
виробничників та займають значні, в 50-100 тис. га і більше, площі 
товарних посівів кожний. 

Висновки. Таким чином, відділом селекції та насінництва 
гібридного соняшнику СГІ-НЦНС  проводиться успішна селекційна 
робота, в результаті якої створено низку високоврожайних гібридів, 
стійких до основних біотичних та абіотичних факторів,  із 
звичайним, підвищеним та високим вмістом олеїнової кислоти, які 
занесено до Реєстрів сортів рослин України, Росії та Молдови. По 
кожному із цих гібридів  розгорнуто елітне та промислове 
насінництво. Впровадження їх  у виробництво дозволить отримувати 
високі й стабільні врожаї соняшнику, в тому числі із підвищеним та 
високим вмістом олеїнової кислоти в олії.  
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СЕЛЕКЦИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ОСНОВНЫМ 

БИОТИЧЕСКИМ И АБИОТИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ В СГИ- НЦCС 
Б.Ф. Вареник 

Приведены основные результаты научно-исследовательской работы отдела 
селекции и семеноводства гибридного подсолнечника СГИ-НЦСС. Проведенные 
многолетние исследования способствовали созданию ряда высокоурожайных 
гибридов, устойчивых к основным биотическим и абиотическим факторам, 
которые способны достойно конкурировать в Украине и за ее пределами. 

 
SUNFLOWER  BREEDING FOR RESISTANCE TO MAIN BIOTIC AND 

ABIOTIC FACTORES IN BGI-NC SGSR 
B.F. Varenyk 

It has been shown the main results  of  research effort of the Breeding and Seed Growing 
Hybrid Sunflower Department of BGI – NC SGSR. The conducted investigations and 
their introduction in the production has been promoted the creation of some high-
yielding hybrids resistant to main biotic and abiotic factorеs, which would be able 
adequately compete in the markets of Ukraine and abroad. 
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