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В потомстві гібридів другого покоління Армада КЛ та НК Мелдімі 
відібрані відновлювачі фертильності соняшнику з генетичною 
резистентністю до дії гербіциду Євро-Лайтинг, на основі яких внаслідок 
серії інбридингів і доборів створено константні резистентні лінії-
відновлювачі фертильності. 

Ключові слова: соняшник, відновлювач фертильності, гербіцид Євро-Лайтинг, 
резистентність. 
 

Вступ. Соняшник є однією з основних олійних культур України. Одним 
із чинників зменшення його врожайності є бур’яни, внаслідок поширення яких 
недобір врожаю соняшнику може досягати 50–70%. Відомі ефективні ґрунтові 
гербіциди (Газагард, Дуал Голд, Харнес та ін.), що контролюють чисельність 
однорічних злакових і деяких дводольних бур’янів. У період вегетації дводоль-
них культур, до яких належить соняшник, застосовують тільки протизлакові 
гербіциди, які однак не дають змоги зменшувати забур’яненість посівів соняш-
нику дводольними бур’янами. Виробництво гербіцидів суцільної дії, що гальму-
ють розвиток і однодольних, і дводольних бур’янів при мінімальному впливі на 
соняшник, чи іншу культурну рослину, сприяло б зменшенню забур’яненості з 
одночасним зменшенням видатків на боротьбу з бур’янами. До таких гербіцидів 
можна віднести гербіциди з діючою речовиною імазетапір [1, 2]. 

Після того, як американські вчені в популяції дикорослого соняшнику 
Helianthus annuus (ANN-PUR) віднайшли джерело стійкості щодо гербіцидів 
імідазолової групи, у різних країнах світу розпочались цільові дослідження з 
перенесення цієї ознаки в генотипи культивованих гібридів. Нині вже створено 
гібриди соняшнику, які мають стійкість до дії гербіцидів із діючою речовиною 
імазетапір. Використання цих гібридів дає змогу ефективно боротися з 
дводольними бур’янами по сходах соняшнику [3]. В Україні наразі відсутні 
вітчизняні гібриди, резистентні до дії аналогічних гербіцидів з діючою 
речовиною імазетапір [4], що зумовило поширення іноземних гібридів. Тому 
необхідність створення резистентних вітчизняних гібридів не викликає сумнівів, 
так само, як необхідність для їх насінництва мати резистентні до гербіцидів, 
зокрема гербіциду суцільної дії Євро-Лайтинг, чоловічостерильні форми і 
відновлювачі фертильності. 

Метою роботи було створення відновлювачів фертильності з 
генетичною резистентністю до дії гербіциду Євро-Лайтинг. 

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили на 
дослідних ділянках кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології 
Уманського національного університету садівництва у 2009–2011 рр. За матеріал 
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для виділення відновлювачів фертильності використали комерційні гібриди 
закордонної селекції Армада КЛ та НК Мелдімі. 

Гібрид соняшнику Армада КЛ створений фірмою Мей сід груп 
(Туреччина). Гібрид стійкий до гербіциду Євро-Лайтинг. Вегетаційний період 
складає 112–115 днів. Рослини середньої висоти — 150–160 см. Стійкий проти 
вилягання. Дуже стійкий до посухи та інших стресових умов. Адаптований до 
різних типів ґрунтів. Серед гібридів ІМІ-групи вирізняється високим вмістом 
олії. У державному випробуванні та виробничих дослідженнях забезпечив 
урожайність понад 4,0 т/га. 

Гібрид соняшнику НК Мелдімі створений фірмою Сінгента 
(Швейцарія). Гібрид характеризується стійкістю до гербіцидів суцільної дії 
групи імідозалінонов. За тривалістю вегетаційного періоду належить до 
середньоранніх гібридів соняшнику. Генетичний потенціал урожайності гібрида 
7,5 т/га. Стійкий проти вовчка раси А-Е. Високо- та середньо-толерантний щодо 
борошнистої роси, фомозу, фомопсису, білої гнилі. Вміст олії в насінні 46–48 %. 
До Державного реєстру сортів рослин України занесений з 2007 року. 

Перше покоління зазначених гібридів самозапилювали і вивчали друге 
покоління. Рослини соняшнику обробляли у фазі 2–4 справжніх листків 
гербіцидом Євро-Лайтинг у дозі 1,0–1,2 л/га. Обробку проводили ручним 
обприскувачем. Відібрані на резистентність до дії гербіциду рослини ізолювали 
бязевим ізолятором для запобігання неконтрольованого перехресного запилення. 
Математичну обробку одержаних результатів розщеплення проводили з 
використанням критерію Пірсона (χ2) [5]. 

Результати досліджень та їхнє обговорення. Після самозапилення 
гібридів першого покоління у другому поколінні всі рослини обох гібридів 
виявилися стійкими до гербіциду Євро-Лайтинг. Це свідчить, що у цих гібридів і 
материнська, і батьківська форма є стійкими щодо даного гербіциду. Це значно 
спростило відбір необхідних форм. 

Під час цвітіння провели облік рослин за класами:  
- фертильні, нерозгалужене стебло; 
- стерильні, нерозгалужене стебло; 
- фертильний, розгалужене стебло; 

- стерильні, розгалужене стебло. 
У гібрида Армада КЛ нарахували 46 нерозгалужених фертильних рослин, 

14 нерозгалужених стерильних рослин, 16 фертильних розгалужених рослин та 4 
стерильні розгалужені рослини. У гібрида НК Мелдімі було 47 нерозгалужених 
фертильних рослин, 13 нерозгалужених стерильних рослин, 14 фертильних 
розгалужених рослин та 6 стерильних розгалужених рослин. Розщеплення в обох 
гібридів склало 9:3:3:1 (табл.).  

 
Таблиця 

Розщеплення в другому поколінні гібридів Армада і НК Мелдімі 
(дані за 2009-2011 рр.) 

Гібрид 
Кількість рослин 

χ2 нерозгалужених розгалужених 
фертильних стерильних фертильних стерильних 

Армада КЛ 46 14 16 4 0,34 
НК Мелдімі 47 13 14 6 0,44 
Всього 93 27 30 10 0,78 
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Аналізуючи результати розщеплення і показники критерію Пірсона, 
можна зробити висновок, що нульова гіпотеза підтверджує дигенне розщеплення 
у співвідношенні 9:3:3:1 (p=0,95). Таке розщеплення відповідає дигенному 
розщепленню у промислових гібридів, тому що особливістю гібридів соняшнику 
є використання материнської форми з ЦЧС без галуження стебла та батьківської 
форми відновлювача фертильності із домінантними алелями Rf із ознакою 
галуження стебла (рецесивний алель b): 

S rfrf BB × N RfRfbb → S RfrfBb 
Ознака „галуження стебла” детермінується рецесивним алелем b. 

Відповідно ознака „стебло без галуження (однокошикова рослина)” 
детермінується домінантним алелем В. Гетерозиготна рослина Вb матиме стебло 
без галуження. Рослини із галуженням стебла використовуються як батьківські 
форми при запиленні стерильних форм на ділянках гібридизації. 

Самозапилення рослин гібрида із ідіотипом S RfrfBb дає можливість 
уже після першого самозапилення виділити необхідні фертильні рослини з 
галуженням стебла (S RfRfbb) із частотою 1/16. А сім частин рослин із 16 несуть 
гени, які після самозапилення можуть дати бажані генотипи за двома ознаками. 
Іншими словами частота виділення із гібридів рослин–відновлювачів 
фертильності із ознакою галуження стебла є високою. 

Фертильні рослини з розгалуженим стеблом є тими рослинами, які за 
всіма показниками відповідають критеріям батьківських форм гібридів–
відновлювачів фертильності. Вони мають розгалужене стебло, є фертильними і, 
враховуючи, що у другого покоління гібридів S-плазма, мають ген відновлення 
фертильності (Rf). У цих форм ген Rf може бути в гомозиготному стані. В 
такому разі в наступних поколіннях не буде відбуватися розщеплення на 
фертильні і стерильні рослини. Якщо ж ген Rf в гетерозиготному стані, то буде 
спостерігатися вищеплення стерильних рослин. Для виділення гомозигот за Rf-
алелем проводили самозапилення впродовж наступних трьох років, відбираючи 
рослини, які не давали вищеплення стерильних рослин. 

Ще однією ознакою, яка має значення для використання форм як 
батьківських компонентів, є характер галуження. Класифікація галуження 
базується на розташуванні бічних пагонів на головному стеблі: 

- базальне (лише біля основи); 
- по всій довжині; 
- апікальне (лише біля верхівки). 
Два останні класи галуження є бажаними для батьківських форм, тому 

їх і відбирали. 
При селекції ліній–відновлювачів фертильності необхідно проводити 

аналіз вихідного матеріалу на пилкоутворювальну здатність. Це важливий 
показник, від якого залежить утворення насіння на ділянках гібридизації 
соняшнику. Пилкоутворювальна здатність — інтегрована система ознак, яка 
залежить перш за все від кількості пилкових зерен, кількості бокових гілок, 
діаметра кошика, кількості трубчастих квіток. 

За комплексом ознак, що мають безпосередній зв'язок з 
пилкоутворювальною здатністю, були виділені константні лінії–відновлювачі 
фертильності пилку, резистентні до гербіциду Євро-Лайтинг. 

Висновки. Розщеплення в потомстві вивчених, резистентних до 
гербіциду Євро-Лайтинг, промислових гібридів у другому поколінні становило 
9:3:3:1 за класами: фертильні, нерозгалужене стебло; стерильні, нерозгалужене 
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стебло; фертильні, розгалужене стебло; стерильні, розгалужене стебло. Клас 
фертильних рослин із розгалуженим стеблом є відновлювачами фертильності. 

Відібрано відновлювачі фертильності з генетичною резистентністю до 
дії гербіциду Євро-Лайтинг у потомстві другого покоління гібридів Армада КЛ 
та НК Мелдімі і після самозапилення і відборів створено константні лінії 
відновлювачі фертильності з резистентністю до гербіциду Євро-Лайтинг. 
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CREATING SUNFLOWER RELIABLE LINE-FERTILITY 
RESTORERS, RESISTANT TO THE EVRO-LIGHTING HERBICIDE 

 
S. Dimitrov 

 
Fertility restorers  genetically resistant to the Euro-Lighting herbicide 
were selected  in the progeny of the second-generation of Armada TC and 
TC Meldimi  hybrids on the basis of which stable resistant line-fertility 
restorers were created. 
 
 

Рецензент: А.І. Опалко, канд. с.-г. наук, доцент, заст. директора з наукової роботи 
Національного дендропарку «Софіївка» НААН України. 


