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В статті наведені результати трирічного випробування двох нових 
гібридів Набір та Початок, які занесені до реєстру сортів рослин України 
з 2012 року. Наведена детальна їх характеристика, відносно двох зон 
вирощування Степу та Лісостепу. Доведено, що гібриди мають кращі 
кількісні та якісні показники відносно до умовного стандарту. 
Формування врожаю у гібрида Набір вище на 0,8 та 1,1 ц/га в зоні Степу 
та Лісостепу, у гібрида Початок на 0,4 та 2,0 ц/га відповідно. 
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Вступ. Гетерозис соняшнику має важливе народногосподарське 

значення. Наприклад, це  вирівняність гібридних посівів, одночасне дозрівання 

всієї біологічної маси надає можливість прискорити збір врожаю та зменшити 

втрати. Якість насіння при своєчасному зборі врожаю більша, отже, 

покращується якість олії [1]. 

Останнім часом багатьма господарствами беруться на озброєння завезені 

із заходу технології та посівний матеріал, і їм в багатьох випадках, віддається 

більша перевага. Такий підхід не завжди доречний і доцільний. Зокрема, якщо 

говорити про вирощування соняшнику, то тут багато залежить від того, до якого 

ґрунту  і клімату пристосований даний сорт або гібрид. А значить, «рослини-

резиденти» не завжди можуть підійти до українських чорноземів. Підвищена 

врожайність соняшнику напряму залежить від того, наскільки адаптований 

висіяний гібрид до умов природно-кліматичної зони регіону. Окрім цієї 

характеристики, основними складовими врожайності є: генотип гібрида, який 

використовується в посівах, і якість його насіння;  застосована технологія 

вирощування, точне дотримання її  вимог.  

Державна служба України по охороні прав на сорти рослин опублікувала 

перелік сортів і гібридів соняшнику, рекомендованих для вирощування в 2012 

році. У ньому налічується 417 гібридів соняшнику, із них 117 Української 

селекції та 264 іноземної, 36 спільно створені [2]. 

При виборі  гібрида або сорту соняшнику необхідно  враховувати 

наступне:  

- пристосованість  генотипу до умов вирощування; 

- рекомендації по вирощуванню гібридів з різними вегетаційними 

періодами; 

- використання одержаного насіння (для виготовлення олії, для 

кондитерських цілей та ін.) і знати ринок збуту. 

Матеріали та методи досліджень. Матеріалом селекційних досліджень 

були два простих міжлінійних гібриди соняшнику «Набір» та «Початок», 

синтезованих колективом співробітників Інституту олійних культур. За період 

2008-2011 рр. Український Інститут експертизи сортів рослин вивчав ці нові 
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гібриди. Гібрид «Початок» протягом 2008-2010 рр., гібрид «Набір» - протягом 

2009-2011 рр. Державна наукова технічна експертиза гібридів проводилась в 

двох зонах України: Степ (Луганська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, 

Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області й АР Крим) та 

Лісостеп (Вінницька, Полтавська, Харківська та Черкаська обл.). 

Результати досліджень та їхнє обговорення. Селекціонерами 

Інституту олійних культур за останні роки створено ряд високоврожайних 

гібридів соняшнику. Кращими з яких себе показали такі комерційні гібриди, які 

мають попит у товаровиробників: Запорізький 26, Запорізький 28, Запорізький 

32, Сувенір, Рябота занесені до реєстру сортів рослин України за період 2000-

2008 роки, дозволяють одержати досить високий урожай навіть в несприятливі за 

погодно-кліматичних умов роки, оскільки мають високу екологічну  

пластичність [3;4]. 

Нові гібриди соняшнику, Регіон, Політ 2, Каменяр, які занесені до 

державного реєстру з 2011року, та два гібриду з 2012 року – Початок та Набір 

мають високу екологічну пластичність та адаптивність до умов вирощування.  

Нове покоління гібридів, в виробництво впроваджуються з 2012 року: 

Політ 2, Регіон, Каменяр з вегетаційним періодом 90-110, їх вегетаційний період 

подовжений на 20 діб з різницею 5-8 діб відповідно між гібридами, що дає змогу 

планово проводити збір врожаю. 

Гібриди мають комплексну стійкість проти хвороб та шкідників, не 

осипаються при перестої, технологічні. Їм притаманні висока екологічна 

пластичність та підвищена посухостійкість. Позитивно реагують на внесення 

добрив. Максимальна врожайність гібридів за роки Державного випробування 

була отримана 42 ц/га. Олійність насіння – 50-52%. Гібриди пристосовані до 

механізованого обробітку і збирання. Кращими попередниками служать зернові 

колосові культури. Добре реагують на внесення мінеральних добрив. 

Рекомендується для вирощування в умовах Степу і Лісостепу України [5]. 

Селекціонерам на сьогодення необхідно мати уяву, яку модель гібрида 

потрібно створити, для стовідсоткового  використання його біологічного 

потенціалу на виробництві. Створюючи новий селекційний матеріал необхідно 

використовувати різноманітний матеріал із залученням кращих закордонних та 

вітчизняних зразків. Необхідно створювати синтетичні популяції, широко 

використовувати штучні інфекційні та польові провокаційні фони. 

Співробітниками лабораторій селекції міжлінійних гібридів соняшнику 

та імунітету синтезовано нові самозапилені лінії з високою загальною та 

специфічною комбінаційною здатністю, які використовуються для створення 

нових з потужнім продуктивним потенціалом, адаптованих до умов вирощування 

гібридів соняшнику. 

На теперішній час з 2012 року до реєстру внесено ще два простих 

міжлінійних гібриди соняшнику адаптованих до біотичних та абіотичних 

факторів навколишнього середовища Початок та Набір.  

Результати державного випробування показали конкурентоспроможність 

гібридів перед умовним стандартом за рядом цінних господарських ознак. 

Державне випробування соняшника проводиться по двом зонам України зони 

Степу та Лісостепу. До зон випробування в Степу входять: Луганська ДЦЕСР, 

Дніпропетровський ДЦЕСР,  Донецький ДЦЕСР, Запорізький ДЦЕСР, 

Долинська ДСС (Кіровоградська обл.), Миколаївська ДЦЕСР, Одеська ДЦЕСР, 

Херсонська  та Кримський ДЦЕСР. 
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Випробування в зоні Лісостепу проходить на Вінницькій, Полтавській, 

Харківській та Черкаській ДЦЕСР  

В таблиці 1 наведені данні простого міжлінійного гібриду Набір за 

результатами Державного випробування 2009-2011 років. Як бачимо з таблиці 

гібрид формує врожайність в зоні Степу нижче в порівняні з зоною Лісостепу, 

аналогічна реакція і в умовного стандарту. За роки випробування в зоні Степу за 

три роки випробування середня врожайність коливається від 18,5 до 27,2 ц/га, 

середня багаторічна врожайність склала 22,4, що на 0,8 ц/га вище за умовний 

стандарт. По зоні Лісостепу також спостерігаємо перевищення гібриду над 

умовним стандартом в середньому на +1,1 ц/га. Найвища врожайність гібридом 

Набір була сформована в 2009 році, середній показник склав 31,1 ц/га. Найнижча 

врожайність була сформована в 2010 році і склала 22,7 ц/га. 
 

Таблиця 1 

Результати екологічного випробування простого міжлінійного  

гібриду Набір в Державному випробовуванні 

(2009-2011рр.) 
 

Показники Зона 

Набір Середня 

за три 

роки 

Середня 

за три 

роки 

умов. ст 
2009 2010 2011 

Урожай, при стандартний 

вологості, (ц/га) 

С 27,2 18,5 21,4 22,4 21,6 

ЛС 31,1 22,7 25,8 26,5 25,4 

Маса 1000 штук насінин, г С 54,7 46,7 51,0 50,8 48,6 

ЛС 54,0 52,0 62,8 56,3 50,1 

Діаметр кошика, см С 18,0 16,8 16,4 17,1 18,2 

ЛС 18,0 14,8 17,7 16,9 19,3 

Висота рослин, см С 120,5 156,5 167,8 148,3 156,6 

ЛС 153,2 165,2 183,7 167,4 170,4 

Вегетаційний період, діб С 118 117 100 112 115 

ЛС 120 117 111 116 119 

Стійкість до іржі, бал С 7,4 8,4 8,2 8,0 7,2 

ЛС 8,5 8,5 8,2 8,4 8,3 

Стійкість до білої гнилі, бал С 9,0 9,0 9,0 9,0 7,6 

ЛС 8,0 8,0 8,5 8,2 7,9 

Стійкість до сірої гнилі, бал С 8,6 9,0 8,6 8,7 7,9 

ЛС 8,5 9,0 8,3 8,6 7,7 

Стійкість до вовчка, бал С 8,4 7,8 8,0 8,1 6,3 

ЛС 9,0 9,0 9,0 9,0 6,8 

Стійкість до фомозу, бал С 7,8 7,6 8,2 7,9 7,7 

ЛС 8,5 8,5 8,3 8,4 7,5 

Придатність до 

механізованого збирання, 

бал 

С 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

ЛС 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Рекомендована густота 

стояння на момент 

збирання, тис/га 

С 50-55 50-55 50-55 50-55 - 

ЛС 55-60 55-60 55-60 55-60 - 

За врожайністю НІР 005  С 0,20 0,23 0,19   

За врожайністю НІР 005 ЛС 0,24 0,18 0,22   

 

Формування ознаки «маса 1000 штук насінин», по різним рокам 

коливається з різницею в межах 46,7.-51,0 по зоні Степу та від 52,0 до 62,8 по 

зоні Лісостепу. Як бачимо з результатів випробувань, то в досить зволожений 

2009  рік в зоні Степу, гібрид Набір сформував масу 1000 штук насінин більше на 
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+0,7 г в порівнянні із зоною Лісостепу. Середні показники маси 1000 насінин 

Степу за три роки в порівнянні до умовного стандарту вище на + 2,2 г, по зоні 

Лісостепу перевищення складало більше на 6,2 г над умовним стандартом. 

Вегетаційний  період  гібриду  Набір  по  Степовій  зоні  складав  в межах 

100-118 діб в середньому за три роки 112 діб, що менше на три доби в порівнянні 

з умовним стандартом. В зоні Лісостепу вегетаційний період був подовжений на 

чотири доби в порівняні із зоною Степу та на три доби скоротився в порівнянні із 

умовним стандартом. По рокам розподіл тривалості вегетаційного періоду в зоні 

Лісостепу становив від 111 діб в 2011 році до 120 доби в 2009 році. 

Оцінка стійкості проти хвороб проводиться по дев’яти бальній системі. 

Як бачимо у гібрида Набір стійкість проти основних захворювань знаходиться на 

досить високому рівні в порівнянні до бальної системи та в порівнянні з умовним 

стандартом. 

Характеристика простого міжлінійного гібриду соняшнику Набір. 

Гібрид передано на державне випробування в 2007 році. З 2012 року внесено до 

Реєстру сортів рослин України 

В умовах Запорізької області тривалість вегетаційного періоду до 90 діб. 

Висота рослин 140-150 см, гібрид вирівняний за висотою, всі фази розвитку у 

рослин проходять одночасно, стійкий до осипання насіння та вилягання рослин, 

посухостійкий.  

За результатами Держкомісії має стійкість: до іржі 8,2 балів, до білої 

гнилі 8,6 балів, до сірої  гнилі 8,7 балів до фомозу 7,6 балів. Гібрид стійкий проти 

вовчка, НБР. Екологічно пластичний, технологічний.  

Врожайність гібрида 30-35 ц/га, максимальна врожайність була одержана  

в конкурсному сортовипробуванні 43,7 ц/га. Олійність насіння 50-51%. 

Лушпинність 20-23%. Добре реагує на внесення мінеральних добрив. Густота 

стояння на товарних посівах 50 – 55 тис/га. 

Рекомендовано для вирощування в умовах Степу та Лісостепу. 

В таблиці 2 наведені результати державного випробування простого 

міжлінійного гібриду Початок.  

Випробування гібрида проводилось з 2008 по 2010 роки. Середня 

врожайність  по зоні Степу за три роки склала 24,0 ц/га, на 0,4 ц/га більше від 

умовного стандарту, по рокам у гібрида Початок врожайність  сформована в 

межах 19,3-26,9 ц/га. 
По зоні Лісостепу різниця середньої врожайності гібриду Початок 

відносно умовного стандарту склала +2,0 ц/га. Варіювання врожайності за 

роками знаходилось в межах 23,4-27,3 ц/га. 

Маса 1000 штук насінин по зоні Степу коливалась в межах 52,5- 58,3 г, в 

середньому за три роки 56,0, що менше на 2,1г від умовного стандарту. По зоні 

Лісостепу в межах 46,9-58,6 г,  середня багаторічна  склала54,3 г, що менше на 

2,6 г від умовного стандарту. 

Вегетаційний період в Степовій зоні склав в середньому 109діб, що 

менше на 6 діб від умовного стандарту.  Тривалість вегетаційного періоду була в 

2008 році 108 діб, в 2009 та 2010 роках – 110діб. По зоні Лісостепу також 

вегетаційний період в середньому був коротшим на 6 діб до ТВП умовного 

стандарту.  Тривалість вегетаційного періоду в 2008 році відзначалась 112 

добами, 2009-114 діб, в 2010-115 діб, в той час як умовний стандарт мав 

тривалість вегетаційного періоду 120 діб. 

Згідно проведеної фітопатологічної оцінки гібрид за стійкістю 

відноситься до групи стійких проти комплексу фітопатологічних захворювань. 
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Таблиця 2 

Результати екологічного випробування простого міжлінійного гібриду 

Початок в Державному випробовуванні  

(2009-2011 рр.) 
 

Показники Зона 

Початок Середня 

за три 

роки 

Середня за 

три роки 

умовн.ст. 2008 2009 2010 

Урожай, при стандартний 

вологості, (ц/га) 

С 25,7 26,9 19,3 24,0 23,6 

ЛС 24,8 27,3 23,4 25,2 23,2 

Маса 1000 штук насінин, г С 57,3 58,3 52,5 56,0 58,1 

ЛС 57,3 58,6 46,9 54,3 56,9 

Діаметр кошика, см С 17,5 18,8 19,2 18,5 17,5 

ЛС 20,2 20,3 15,6 18,7 18,5 

Висота рослин, см С 146,0 168,4 171,0 161,8 165,7 

ЛС 172,6 173,1 172,2 172,6 175,4 

Вегетаційний період, діб С 108 110 110 109 115 

ЛС 112 114 115 114 120 

Стійкість до іржі, бал С 8,3 8,0 8,0 8,1 7,4 

ЛС 8,2 8,1 8,5 8,3 7,9 

Стійкість до білої гнилі, бал С 8,8 8,6 8,0 8,5 7,4 

ЛС 7,8 8,8 9,0 8,5 8,1 

Стійкість до сірої гнилі, бал С 9,0 9,0 9,0 9,0 7,4 

ЛС 8,6 8,6 9,0 8,7 7,7 

Стійкість до вовчка, бал С 8,5 9,0 8,8 8,8 7,7 

ЛС 9,0 9,0 9,0 9,0 8,9 

Стійкість до фомозу, бал С 8,3 8,2 8,2 8,2 6,7 

ЛС 8,2 8,2 8,5 8,3 7,7 

Придатність до 

механізованого збирання, 

бал 

С 8,5 8,5 8,7 8,6 8,4 

ЛС 8,6 8,6 8,7 8,6 8,8 

Рекомендована густота 

стояння на момент 

збирання, тис/га 

С 55-60 55-60 55-60 - -- 

ЛС 60-65 60-65 60-65 - -- 

За врожайністю НІР 005  С 0,31 0,28 0,32   

За врожайністю НІР 005 ЛС 0,22 0,18 0,19   

 

Характеристика простого міжлінійного гібрида соняшника Початок.  

Гібрид передано на державне випробування в 2006 році. З 2012 року 

внесено до Реєстру сортів рослин України. 

В умовах Запорізької області тривалість вегетаційного періоду становить 

100-110 діб. Висота рослин 150-190 см, всі фази розвитку у рослин проходять 

одночасно, стійкий до осипання, посухостійкий.  

За результатами Держкомісії має стійкість: до іржі 8,2 балів, до білої 

гнилі 8,5 балів, до сірої  гнилі 8,8 балів до фомозу8,3 балів. Гібрид стійкий проти 

вовчка, НБР. Екологічно пластичний, технологічний.  

Врожайність гібрида 30-35 ц/га, в конкурсному випробуванні 

максимальна врожайність була одержана 37,2 ц/га. Олійність насіння 50-51%. 

Лушпинність 19-21%. Добре реагує на внесення мінеральних добрив. Густота 

стояння на товарних посівах на момент збирання повинна становити не менше як 

60-65 тис/га в зонах з підвищеною вологістю, та 55-60 тис/га в посушливих 

умовах зони Степу. 

Рекомендовано для вирощування в умовах Степу та Лісостепу. 
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Висновки. Гібриди соняшнику які створені в лабораторії селекції 

міжлінійних гібридів соняшнику ІОК мають перевищення за основними 

господарськими показниками над умовним стандартом. Новостворені гібриди 

відповідають сучасним вимогам товаровиробників, конкурентоспроможні, 

адаптивні та екологічно пластичні.  
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АДАПТИВНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ГИБРИДОВ 

ПОДСОЛНЕЧНИКА ПОЧАТОК И НАБИР СЕЛЕКЦИИ ИНСТИТУТА 

МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР НААН 
 

Н.Н. Кутищева, Л.И. Шудря, В.А. Середа 
 
 

В статье приведены результаты трехлетних испытаний двух новых 
гибридов Набир и Початок, которые занесены в реестр сортов растений 
Украины с 2012 года. Приведена детальная их характеристика, 
относительно двух зон возделывания Степи и Лесостепи. Доказано, что 
гибриды имеют лучшие количественные и качественные показатели 
относительно к условному стандарту. Формирование урожая у гибрида 
Набирвыше на 0,8 и на 1,1 ц/га в зонах Степи и Лесостепи, у гибрида 
Початок на 0,4 и 2,0ц/га соответственно. 

 

THE ADAPTIVITY AND PRODUCTIVITY OF SUNFLOWER HYBRIDS  

POCHATOK AND NABIR OF INSTITUTE OF OILSEED CROPS NAAS 

SELECTION 

 

N.N. Kutishcheva, L.I. Sudrya, V.A. Sereda 

 
The results of three-year examination of two new hybrids Nabir and 
Pochatok, included in variety register of  Ukrainian crops since 2012, are 
given in the article. Teir detailed characteristics considering two zones of 
cultivation in steppe and forest-steppe is given. It vas proved the hybrids to 
have better guantitative and gualitative levels comparing to conventional 
standart. Hybrid Nabir  yielding is 0,8 and 1,1 centner/ha in steppe and forest 
- steppe zones, hybrid Pochatok yielding is 0,4 and 2,0 centner/ha higher 
respectively. 
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