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В статті наведені результати Державного  випробування 4-х нових 
гібридів соняшнику – Регіон, Політ 2, Каменяр та Початок, які визнані 
перспективними та занесені до Державного реєстру сортів рослин 
України. Наведена детальна середня врожайність цих гібридів за роки 
випробування по зонах вирощування та по обласних державних 
сортовипробувальних центрах. Доведено, що дані гібриди соняшнику в 
різних регіонах нашої країни формують різні врожайні показники – від 
12,6 до 32,9 ц/га. 
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Вступ. На сьогоднішній день в Державному реєстрі сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, перебувають 278 сортів та гібридів 
соняшнику, з яких вітчизняної селекції – 93 штуки, іноземної – 185 штук [1], 
тому перед товаровиробниками постає не просте завдання при виборі посівного 
насіннєвого матеріалу, який в тих чи інших умовах складе найвищі врожайні 
показники. 

Результативність виробництва соняшнику, цієї важливої для України 
культури, залежить від знання її основних біологічних особливостей, а також 
дотримання рекомендацій щодо технології вирощування. Однак бажання 
більшості виробників соняшникової сировини отримати якомога більші та 
якомога швидше прибутки призвели до того, що скасовані сівозміни, технології 
не витримуються, наслідком чого є зменшення урожайності. Для підтримки рівня 
виробництва соняшникової олійної сировини виробники її почали збільшувати 
площі сівби. Але цей безперспективний шлях дійшов межі. Тому суттєвим 
фактором підвищення врожаю насіння соняшнику стало впровадження у 
виробництво нових високоолійних, високоврожайних, екологічно пластичних та 
стабільних гібридів соняшнику [2]. 

Для забезпечення попиту на олійну сировину соняшнику необхідно 
збільшити валові збори соняшнику. Підвищення врожайності площ, зайнятих під 
вирощуванням соняшнику, можливе двома шляхами: агротехнічним та 
селекційним. Нові гібриди соняшнику повинні відповідати сучасним вимогам, а 
саме мають бути екологічно пластичними, адаптивними та стабільними за будь-
яких умов вирощування. Таким чином селекціонер повинен враховувати всі 
ознаки, які пов’язані з процесом формування насіння та максимального 
накопичення в них олії [3]. 

Метою цієї роботи було висвітлення даних щодо нових гібридів 
соняшнику, створених в Інституті олійних культур НААН, за основними 
господарсько-цінними показниками та доведення до товаровиробників основних 
характеристик цих гібридів. Міжсортові гібриди характеризуються позитивними 
якостями, тому знання успадкування окремих ознак є актуальною задачею 
селекції соняшнику [4]. 
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Матеріал та методи досліджень. Протягом 2007-2010 років у 
Державній службі з охорони прав на сорти рослин, в Українському інституті 
експертизи сортів рослин вивчались нові гібриди соняшнику, які створені в 
Інституті олійних культур. За результатами випробувань Держслужби два прості 
міжлінійні гібриди соняшнику «Регіон» та «Політ 2» й один трилінійний гібрид 
«Каменяр» занесені до Реєстру сортів рослин України та визнані національними 
стандартами. Ще один простий міжлінійний гібрид соняшнику «Початок» на 
2011 рік визнаний перспективним на поширення в Україні.  

Результати досліджень та їхнє обговорення. У 2010 вегетаційному 
році, коли температура повітря сягала до +400 С, та суттєвих опадів не 
спостерігалося, нові стійкі до посухи гібриди соняшнику, які створювались саме 
в зоні недостатнього зволоження, сформували середню врожайність в 
Лісостеповій зоні на рівні 18,0-19,5 ц/га (табл.). Найвищі врожаї були сформовані 
у Вінницькій області – 22,6 ц/га гібридом Початок. В Харківській області 
гібридом Регіон сформована врожайність на рівні 21,2 ц/га. Гібриди соняшнику 
Початок та Політ 2 у Вінницькій області сформували врожай на рівні 22,6 та 
22,7 ц/га відповідно. Трилінійний гібрид соняшнику Каменяр в 2009 році (за 
результатами закінчення експертизи) в зоні Лісостепу сформував врожайність в 
межах 17,0-19,7 ц/га. Найвища врожайність гібрида Каменяр була в Харківській 
області на Вовчанській сортодільниці – 29,6 ц/га. 

По зоні Степу середня врожайність гібридів була вищою, гібрид Регіон 
склав середню врожайність за 2010 рік на рівні 22,8 ц/га. Максимальна 
врожайність цього гібрида сягала до 30,1 ц/га в Кіровоградській області. В 
Херсонській області врожайність становила 28,2 ц/га та в Одеській – 23,6 ц/га. 

Гібрид Політ 2 в зоні Степу сформував середню врожайність 22,63 ц/га, 
максимально сприятливі умови 2010-го вегетаційного року для цього гібрида 
склалися в Запорізькій області – 27,8 ц/га, в АР Крим – 26,5 ц/га та в 
Кіровоградській – 25,2 ц/га. 

Відносно гібрида Початок, середня врожайність по Степовій зоні 
України склала 23,4 ц/га, найбільш продуктивним гібрид був у Кіровоградській 
області, його врожайність сягала до 32,9 ц/га, в Одеській області та в АР Крим 
максимальні врожаї становили 30,0 та 30,4 ц/га відповідно.  

Гібрид соняшнику Каменяр в 2009 році сформував середню врожайність 
по зоні Степу 25,0 ц/га. Максимальна врожайність одержана в Дніпропетровській 
області – 37,1 ц/га, в Одеській – 31,6 ц/га, Запорізькій – 27,8 ц/га. 

В 2011 році на демонстраційному полігоні Інституту олійних культур 
м. Запоріжжя гібриди соняшнику сформували відносно високі врожаї, не 
зважаючи на несприятливі погодні умови, які припали на першу половину 
вегетації рослин, а саме на основні етапи органогенезу. Найвищий врожай був 
сформований гібридом Початок, його врожайність становила 33,44 ц/га, гібрид 
Каменяр сформував врожай на рівні 30,84 ц/га, а гібриди Політ 2 та Регіон – 
28,82 та 28,14 ц/га відповідно. 

За роки Державного випробування гібриди соняшнику мали такі 
господарсько-цінні ознаки: 

Регіон - простий міжлінійний, ранньостиглий гібрид. Середня 
урожайність за період випробування становила в зоні Степу 26,4 ц/га, 
гарантована прибавка до умовного стандарту – 0,8 ц/га, до національних 
стандартів – 3,6 ц/га, в зоні Лісостепу – 28,1 ц/га, гарантована прибавка до 
національних стандартів – 2,7 ц/га. Вміст жиру – 49,9-50,8 %, білка – 16,0-16,2 %. 
Вихід олії – 1376-1454 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання та посухи. 
За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначні. 
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Таблиця1 
Результати польових досліджень кваліфікаційної експертизи за 

врожайністю, ц/га 
(дані за 2009 - 2010 роки) 

 
Область 

(Заклади експертизи) 

Назва гібрида 

Ре
гі
он

 
20

10
 р

. 

П
ол
іт

 2
 

20
10

 р
. 

П
оч
ат
ок

 
20

10
 р

. 

К
ам
ен
яр

 
20

09
 р

. 

Лісостеп 
Вінниця (Іллінецька ДСС) 20,8 22,7 22,6 22,6 

Полтава (Полтавський ДЦЕСР) 12,9 12,6 17,5 25,5 
Харківська (Вовчанська ДСС) 21,2 19,9 18,0 29,6 
Черкаси (Черкаська ДСС) 17,1 21,2 18,9 23,0 
Середня врожайність  18,0 19,1 19,3 25,2 

НІР 3,40 4,54 1,68 1,59 
Р% 4,06 5,40 1,94 1,82 

Степ 
Луганськ (Старобільска) 15,4 21,7 15,2 25,6 

Дніпропетровськ (Дніп-кий ДЦЕСР) 22,6 21,9 25,5 37,1 
Донецька ДСС Донецького ДЦЕСР) 20,7 21,5 18,3 27,1 

Запорізька (Бердянська ДСС) 16,9 27,8 21,3 27,8 
Кіровоградська (Долинська ДСС) 30,1 25,2 32,9 26,4 
АР Крим (Кримська ДЦЕСР) 22,4 26,5 30,4 18,3 

Миколаївська (Новоодеська ДСС) 21,1 20,6 19,5 15,7 
Одеська (Березовська ДСС) 21,8 19,8 19,8 31,6 
Одеська (Кілійська ДСС) 23,6 21,8 30,0 20,1 

Херсонська (Херсонський ДЦЕСР) 28,2 19,5 21,1 20,0 
Середня врожайність 22,8 22,6 23,4 25,0 

НІР 2,18 1,70 1,97 1,65 
Р% 2,98 2,44 2,56 2,15 

 
Політ 2 – простий міжлінійний скоростиглий гібрид соняшнику. 

Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 24,4 ц/га, 
гарантована прибавка до національних стандартів – 1,6 ц/га, в зоні Лісостепу – 
27,8 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів – 2,4 ц/га. Вміст 
жиру – 49,2-50,5 %, білка -16,0-16,4 %. Вихід олії – 1311-1413 кг/га. Гібрид 
стійкий до вилягання. Відносно стійкий проти посухи. За час випробування 
ураження хворобами незначні. 

Каменяр – трилінійний ранньостиглий гібрид олійного використання. 
Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 26,5ц/га, 
гарантована прибавка до національних стандартів – 1,6 ц/га, в умовах Лісостепу -
27,1 ц/га, гарантована прибавка – 1,8 ц/га. Вміст жиру – 49,9%, білка – 16,7-
17,2%. Вихід олії – 1342-1504кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, 
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відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками 
за період випробування незначні. 

Продовжене Державне випробування у ряді нових гібридів соняшнику, 
так, Набір та Поступ успішно проходять третій рік випробування. Гібриди Чибіс, 
Крок проходять другій рік випробувань, ці гібриди синтезовані на власному 
селекційному матеріалі. Спільно з Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва 
створено три гібриди соняшнику Гайчур, Хазар та Ратник. Також в Інституті 
олійних культур ведеться успішна робота зі створення та випробовування 
гібридів соняшнику не тільки в межах України, а й в співпраці з іншими 
країнами СНД. Гібриди соняшнику Резон та Акорд, створені спільно з Молдо-
Російською науково-виробничою фірмою „AGROS-SEM”, проходять 
сортовипробування на сортодільницях України, Молдови, Білорусії, та в 
Російській Федерації. Гібрид соняшнику Акорд занесений за результатами 
випробування в Реєстр сортів рослин Молдови.  

Співробітниками лабораторії селекції напрацьований різноманітний 
насіннєвий та селекційний матеріал, що надає змоги щороку передавати на 
випробування в мережі Держсортовипробування України, Молдови та інших 
країн СНД нові конкурентноспроможні гібриди соняшнику.  

Висновки. Нові гібриди соняшнику, що занесені до Реєстру сортів 
рослин України, – простий міжлінійний, ранньостиглий Регіон, простий 
міжлінійний скоростиглий Політ 2, та трилінійний ранньостиглий Каменяр, 
будуть сприяти збільшенню виробництва олійної сировини соняшнику в Україні, 
особливо при дотриманні рекомендованих технологій вирощування. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

СОЗДАННЫХ В ИНСТИТУТЕ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР НААН 
 

Н.Н. Кутищева, Б.К. Литовченко, Л.И. Шудря, Г.В. Жаркова 
 

В статье приведены результаты Государственного испытания новых 
гибридов подсолнечника – Регион, Полит 2, Каменяр и Початок, 
которые признаны перспективными и занесены в Реестр сортов 
растений Украины. Приведена детальная средняя урожайность этих 
гибридов за годы изучения по зонам выращивания и по областным 
государственным сортоиспытательным центрам. Доведено, что данные 
гибриды подсолнечника в разных регионах нашей страны формируют 
различные урожайные показатели – от 12,6 до 32,9 ц/га. 
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INNOVATION DEVELOPMENT OF SUNFLOWER HYBRIDS CREATED AT 
THE INSTITUTE OF OILSEED CROPS NAAS 

 

N.N. Kutishcheva, B.K. Litovchenko, L.I. Shudria, G.V. Zharkova 
 

The article covers results of the State variety trial for 4 new sunflower 
hybrids – Region, Polit 2, Kameniar and Pochatok, which are considered 
promising and recorded into the State Register of Plant varieties of Ukraine. 
The detailed average yield during testing years was listed for those hybrids 
according to the cultivation regions and regional State variety testing 
centers. It was proved that the given sunflower hybrids formed different 
yield at different regions of our country – from 1,26 to 3/29 t/ha 

 

Рецензент:  Б.Ф. Вареник, канд. с.-г. наук, зав. відділу селекції та насінництва гібридного 
соняшнику СГІ-НЦНС. 


