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У статті наведено опис восьми нових самозапилених ліній соняшнику і 
їх стерильних аналогів. Всі зразки мають чіткі маркерні ознаки. Лінія 
3536 має хлорофільну недостатність верхівки рослин протягом усього 
вегетаційного періоду, при чому не втрачає продуктивності. 
Забарвлення язичкових квіток у досліджуваних зразків розподіляється 
на: жовто-білі - (№ 3536); світло-жовті - (№ 3569); помірно-жовті - (3490, 
3549); оранжево-жовті - (3688, 3765, 3820); оранжеві - (№ 3721). Бекросні 
пари також відрізняються біометричними та морфологічними 
параметрами, що представляє інтерес при створенні нових гібридів і 
більш якісного ведення насінництва на ділянках розмноження та 
гібридизації. Виділені лінії проаналізовані за основними 
морфологічними ознаками, пройшли оцінку на вирівняність в межах 
пар, параметри вирівняності коливалися від 97,2 до 98,8%. Перевірка 
фертильних аналогів показала 100 % закріплюючу здатність, стерильні 
аналоги мають 100 % стерильність.
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Вступ. Для успішного ведення селекції будь якої культури необхідні
знання наслідування ознаки, кількість генів, які контролюють ознаку, факторів 
які впливають на його наслідування. Відомо, що морфологічні ознаки частин 
рослин соняшника, дуже різноманітні, їх формування залежить від генотипу та 
навколишнього середовища. Розмір листя та їх кількість впливають на живлення 
рослин та визначають загальну площу листової поверхні, доступну для 
фотосинтетичної асиміляції в той час коли швидкість фотосинтезу у соняшника 
залежить від віку листя та їх розміщення і положення на стеблу. Висота рослин 
обумовлюється формуванням врожаю, ряд авторів стверджують про позитивну 
кореляцію у соняшника між врожаєм насіння та висотою рослин. Кошик його 
величина, форма, нахил також безпосередньо впливають на формування насіння 
та на його якість. 

Ознаки у культури соняшника поділяються на дві групи: якісні та 
кількісні. Кількісні ознаки, є основними, що визначають ознаки продуктивності 
генотипів соняшника. Якісні ознаки, також можуть мати пряме або побічне 
економічне значення [1].

З якісних, маркерних, ознак особливе значення мають ті, що добре 
вирізняються серед інших генотипів та просто унаслідуються, передача таких 
ознак в материнські та батьківські форми гібридів полегшують видові 
сортопрочистки самозапилених ліній в процесі насінництва. Маркерні ознаки 
повинні добре вирізнятись, це є головною вимогою, бажано, щоб ці ознаки чітко 
розрізнялися в морфотипі рослин на стеблі, листі, кошику в процесі всіх фаз 
росту та розвитку рослин від бутонізації до цвітіння [2]. 
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Для одержання маркерних ознак у рослин соняшника, використовують не 
тільки класичні методи селекції, широку практику набули методи з використання 
фізичного та хімічного мутагенезу. Мутантні форми можуть бути перспективним 
матеріалом для створення нових ліній та гібридів соняшника з особливими 
маркерними ознаками [3,4, 12].  

Основною метою проведеної роботи було створення, вивчення, відбір і 
випробування самозапилених ліній соняшнику з відмінними маркерними 
ознаками, які можуть служити цінним вихідним матеріалом і залучатися в схему 
схрещувань для отримання простих та трилінійних гібридів соняшнику.

Матеріал і методи досліджень. Робота зі створення нових 
самозапилених ліній соняшнику проводилася в лабораторії селекції міжлінійних 
гібридів соняшнику ІОК НААН. Вихідним матеріалом слугували - інцухт-лінії, 
гібриди, сорти соняшнику різного еколого-географічного походження 
вітчизняної і зарубіжної селекції. Вихідний матеріал підлягав різноманітним 
способам схрещування та проводились хімічні обробки, для одержання 
мутантних форм соняшника. Повітряно-сухе насіння трьох ліній було замочено у 
водному розчині мутагену етилметансульфонату (ЕМС) у концентраціях 0,01%, 
0,1%, 0,5% при експозиції 6 та 12 годин. У контролі насіння замочувалось у 
дистильованій воді. Після обробки мутагеном насіння промивали 30 хв. 
проточною водою і одразу висівали в грунт [3].  

Насіння самозапилених кошиків соняшнику висівали окремими 
родинами. З відібраних в кожній родині самозапиленням потомства, фертильних 
та стерильних рослин створювали пари для пошуку закріплювачів стерильності. 
Робота, розпочата в 2011 році, велася на фоні жорсткого негативного відбору, до 
2017 року в розсаднику беккросних потомств були виділені вісім константних 
пар. Проведено фенологічні спостереження і біометричні виміри [5] основних 
параметрів: - висота рослин, діаметр кошики, кількість листя, кут нахилу 
кошика. Фенологічні спостереження: сходи - 75%, початок і кінець цвітіння, 
дозрівання - 75%, тривалість вегетаційного періоду. Статистична обробка даних 
полягала в оцінці вибіркової середньої і коефіцієнта варіації стерильних і 
фертильних аналогів по Б.А. Доспехову [6].

Лінії описані згідно з ідентифікацією морфологічних ознак соняшнику [7] 
і враховуючи вимоги, що пред'являються до опису сортів соняшнику Державною 
службою з охорони прав на сорти рослин [8]. Морфологічна оцінка проводилася 
за А.Б.Дьяковим [9].

Результати досліджень та їхнє обговорення. Виділені беккросні пари 
проаналізовані за основними цінними господарськими ознаками, пройшли 
оцінку на вирівняність, в межах пари, за висотою рослин. Коефіцієнт 
вирівнянності коливався в межах від 97,2 до 98,8%. Перевірка на закріплюючу 
здатність фертильних аналогів показала 100 % закріплюючу здатність. 
Проведено оцінку на стійкість до хвороб і вовчка в польових умовах на 
штучному інфікованому фоні. В таблиці 1 наведені дані фенологічних 
спостережень та біометричних вимірів в таблиці 2, - нових беккросних пар. 
Основні морфо-біологічні ознаки виділених беккросних пар:

1. Самозапилена лінія 3490Б (стерильний аналог 3490А) отримана від 
вільного перезапилення гібрида ЗЛ169А / Сх1002Б. Рослини низькорослі в межах 
80 - 95 см, формує 23 - 25 листків на стеблі, довжина листової пластинки - 22,0 
см, ширина - 21,0 см, діаметр кошика варіює в межах 15 - 19 см. Тривалість 
вегетаційного періоду фази «сходи-цвітіння» становить 52 - 54 доби, фази «сходи 
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- господарська стиглість» - 99 - 102 доби. Вирізняється за маркерними ознаками, 
а саме: язичкові квітки за кольором мають помірно-жовте забарвлення, листя 
помірно-світлого зеленого кольору, з ледь помітною пухирчастістю, зубці на 
листі окремі або дуже дрібні.

2. Самозапилена лінія 3536Б (стерильний аналог 3536А) мутантна форма 
отримана з лінії ЗЛ102Б. Рослини низькорослі 80 - 89 см, кількість листів на 
стеблі 19 - 21 шт., Довжина листової пластинки - 22,0 см, ширина - 25,0 см, 
діаметр кошика – 16 - 18 сантиметрів, сильно опуклий. Тривалість вегетаційного 
періоду фази «сходи-цвітіння» становить 48 - 50 діб, фази «сходи - господарська 
стиглість» - 93-96 доби. Лінія та її стерильний аналог має чіткі маркерні ознаки: 
Світло-жовте забарвлення язичкових квіток, листя помірно-зеленого кольору, 
має слабку пухирчастість і грубі зубці на листковій поверхні, зберігається 
хлорофільна недостатність верхівки рослин протягом усього вегетаційного 
періоду, не втрачає продуктивності.

3. Самозапилена лінія 3549Б (стерильний аналог 3549А) Мутантна 
форма отримана з лінії ЗЛ169Б. Лінія низькоросла 90 - 98 см), кількість листків 
на стеблі варіює в межах 24 - 26 шт., Довжина листової пластинки - 21,0 см, 
ширина - 21,0 см, діаметр кошика – 13 - 15 см сильно опукла. Тривалість 
вегетаційного періоду фази «сходи-цвітіння» становить 47 - 50 діб, фази «сходи -
господарська стиглість» - 92 - 97 діб. Жовто-біле забарвлення язичкових квіток 
та світло-зелене забарвлення листя при дуже слабкій пухирчастості і дрібних
зубцях на листовій поверхні, слугують як основні маркерні ознаки даного 
генотипу.

4. Самозапилена лінія 3569Б (стерильний аналог 3569А) отримана з від 
вільного перезапилення простого невідновленого гібрида NS89A x ЗЛ102Б. 
Рослини середньорослі 120 - 126 см, формує 25 - 27 листків на стеблі, Довжина 
листової пластинки - 23,0 см, ширина - 23,0 см, діаметр кошика – 20 - 24 
сантиметри, увігнута форма. Тривалість вегетаційного періоду фази «сходи-
цвітіння» становить 54 - 56 діб, фази «сходи - господарська стиглість» - 105 - 108 
діб. Язичкові квітки світло-жовтого кольору, листя має світло-зелений колір, 
слабку пухирчастість та зубчастість.

Таблиця 1
Фенологічна оцінка бекросних пар (2015 -2017 рр.)

Селекційний 
номер

Кількість 
листя,
 шт.

Площа 
листової 

поверхні, см2

Площа 
листової 

поверхні за 
розміром, см2

ТВП* діб 
до 

цвітіння

ТВП* діб до 
фізіологічної 

стиглості

3490 25 327,0 средняя 58 101
3536 21 408,1 средняя 51 96
3549 26 317,9 средняя 56 97
3569 27 377,5 средняя 67 107
3688 31 286,3 маленькая 64 108
3721 25 387,5 средняя 72 112
3765 26 495,6 большая 70 113
3820 23 317,9 средняя 55 95

НСР0,5 2,5 36,5 6,2 10,4
* ТВП – тривалість вегетаційного періоду
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5. Самозапилена лінія 3688Б (стерильний аналог 3688А) створена шляхом 
самозапилення і індивідуального відбору на інфекційному фоні з гібрида 
Белград. Лінія низька 80 - 82 см, кількість листя на стеблі варіює в межах 29 - 31 
штук, Довжина листової пластинки - 17,7 см, ширина - 20,5 см, діаметр кошика в 
межах 17 - 19 см, кошик плескатий. Тривалість вегетаційного періоду фази 
«сходи-цвітіння» становить 54 - 56 діб, фази «сходи - господарська стиглість» -
105 - 110 доби. Лінія та її стерильний аналог вирізняється оранжево-жовтими 
язичковими квітками, рослини мають темно-зелене забарвлення листя, з дуже 
сильною пухирчастістю і дуже грубими листовими зубцями.

6. Самозапилена лінія 3721Б (стерильний аналог 3721А) отримана з 
вільного перезапилення гібрида ВК678А х ЗЛ22Б х ЗЛ6/2В. Рослини 
середньорослі 100-112 см, формують до 25 листків на стеблі. Довжина листової
пластинки - 22,8 см, ширина - 23,6 см, діаметр кошика в межах 20 - 22 см, під 
впливом несприятливих погодних умов кошики можуть бути деформовані. 
Тривалість вегетаційного періоду фази «сходи-цвітіння» становить 54 - 56 діб, 
фази «сходи - господарська стиглість» - 105 - 110 діб. За маркерними та 
апробаційними ознаками рослини даного генотипу дуже чітко вирізняються 
серед традиційного соняшника. Генотип має помаранчеві язичкові квітки, темно-
зелене забарвлення листя, помірну пухирчастість та зубчастість листя.

Таблиця 2 
Біометрична оцінка бекросних пар (2015 -2017 рр.)

Селекційний 
номер

Висота 
рослин,

см

Положення 
кошика до 

стебла

Діаметр 
кошика, см

Врожай,
ц/га

3490 96 3 19 11,0
3536 89 5 18 10,6
3549 98 5 15 11,2
3569 126 7 24 11,0
3688 82 3 19 7,8
3721 112 5 22 12,0
3765 113 5 19 13,3
3820 94 3 19 9,1

НСР0,5 10,1 - 1,9 1,1

7. Самозапилена лінія 3765Б (стерильний аналог 3765А) отримана від 
вільного перезапилення гібрида Сх1002А х ЗЛ165Б. Лінія середньоросла 113 -
118 см, кількість листя на стеблі формує в межах 29 - 31 шт., Довжина листової 
пластинки - 25,6 см, ширина - 27,2 см, кошик плескатий з діаметром 18 – 20 см. 
Тривалість вегетаційного періоду фази «сходи-цвітіння» становить 60 - 65 діб, 
фази «сходи - господарська стиглість» - 109 - 113 діб. Язичкові квітки оранжево-
жовті, листя помірно-зеленого кольору з сильною пухирчастістю та дрібними 
зубцями.

8. Самозапилена лінія 3820Б (стерильний аналог 3820А) отримана 
шляхом хімічного мутагенезу із колекційного зразка соняшника ЗЛ95Б. Рослини 
низькорослі 90 - 94 см, кількість листків на стеблі становить 23 - 25 штук. 
Довжина листової пластинки - 21,0 см, ширина - 21,0 см, діаметр кошика – 17 -
19 см, форма сильно-опукла. ТВП фази «сходи-цвітіння» становить 45 - 48 діб, 
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фази «сходи - господарська стиглість» - 91 - 95 діб. Язичкові квітки мають 
оранжево-жовте забарвлення, листя помірно зеленого кольору з дуже слабкою 
пухирчастістю та помірною зубчатістю. Представлені пари проаналізовані:

 за розмірами листової пластинки: площа листової пластинки коливається 
від малої 286,31 см2 (№ 3688) до великої 495,61 см2 (№ 3765).

По довжині вегетаційного періоду зразки діляться на:
- ранньостиглі - (3490, 3569, 3688, 3721, 3765) тривалість вегетаційного 

періоду яких становить 101-113 діб ;
- ультраранні - (3536, 3549, 3820) з періодом вегетації 95-97 діб;
Провівши аналіз деяких з морфологічних ознак ми спостерігаємо 

широкий спектр їх прояву за такими ознаками як забарвлення язичкових квіток, 
забарвлення, пухир частість, наявність та тип зубців листової пластинки, форма 
кошика, колір та форма сім’янки (табл. 3).

Забарвлення язичкових квіток у досліджуваних зразків розподіляється на:
- жовто-білі - (3536);
- світло-жовті - (3569);
- помірно-жовті - (3490, 3549);
- оранжево-жовті - (3688, 3765, 3820);
- оранжеві - (3721).
Прояви забарвлення язичкових квіток можуть застосовуватися як 

маркерні ознаки, які чітко вирізняються візуально під час цвітіння. Забарвлення 
листкової поверхні у різних форм різняться від світлого (№ 3549, 3569); 
помірного: (№ 3490, 3536, 3765) до темно-зеленого: (№ 3688, 3721).

Листова поверхня ділиться на відсутність, наявність та ступінь прояву 
пухирчастості, представлена ознака також може слугувати як маркерна. 
Пухирчастість формується в генотипі відповідно до будови губчастої та 
стовбчастої тканини листка соняшника. Представлені зразки за цією ознакою 
поділяються:

- дуже слабка - (3490, 3549, 3820);
- слабка - (3536, 3569);
- помірна - (3721);
- сильна - (3765);
- дуже сильна - (3688).

Таблиця 3 
Морфологічні ознаки бекросних пар соняшнику (2015-2017 рр.)

Язичкові 
квітки, за 
кольором

Листок, 
зелений 

колір

Листок, 
пухир-

частість

Листок, 
зубці

Форма 
кошика

Сім’янка, 
забарв-
лення

Сім’янка 
за 

формою

Селек-
ційний 
номер

*таксони
3490 3 5 1 3 3 5 4
3536 1 5 3 7 5 7 1
3549 3 3 1 1 5 3 3
3569 2 3 3 3 1 3 4
3688 4 7 9 7 3 3 2
3721 5 7 5 5 6 3 2
3765 4 5 7 3 3 7 1
3820 4 7 1 5 5 8 3

*- таксони за [7].
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Морфологічний показник зубчастість листка соняшнику, також є для 
селекціонерів важливою маркерною ознакою. Досліджувані зразки 
характеризуються наступною різноманітністю:

- окремі або дуже слабкі - (3549);
- слабкі - (3490, 3569, 3765);
- помірні - (3721, 3820);
- грубі - (3536);
- дуже грубі - (3688).
Архітектоніка рослин залежить від форми кошика, кошики соняшнику за 

ознаками поділяються на дуже увігнуті, плескаті, сильно опуклі, деформовані. 
Селекціонерам в більшості імпонує середнього розміру плеската та тонка форма 
кошика. Кошики які мають опуклу форму, на тильній стороні накопичують 
вологу, що призводить до ураження хворобами. 

Особливе місце в селекційних програмах приділяють формі та кольору 
сім’янки. Досліджувані зразки мали форму сім’янки від видовженої до округлої, 
за основним кольором від сірої до пурпурової. 

Висновки
1. У лабораторії селекції міжлінійних гібридів соняшнику ІОК отримані 

вісім нових самозапилених ліній та їх стерильні аналоги, які вирізняються за 
біометричними, морфологічними та апробаційними ознаками:

2. Виділені бекросні пари з маркерними ознаками язичкових квітів 
кошика: жовто-білі (3536); світло-жовті (3569); оранжево-жовті (3688,3765,3820); 
оранжеві (3721).

3. Забарвлення листової поверхні у різних форм різняться від світлого 
(33549,3569) до темно-зеленого (3688, 3721).

4. Беккросна пара 3536 має чіткі маркерні ознаки: Світло-жовте 
забарвлення язичкових квіток, листя помірно-зеленого кольору, має слабку 
пухирчастість і грубі зубці на листковій поверхні, має хлорофільну недостатність 
верхівки рослин протягом усього вегетаційного періоду, не втрачає 
продуктивності.

5. Визначені маркерні ознаки дають можливість полегшити проводити 
видові та сортові прочистки при вирощуванні ділянок розмноження та 
гібридизації. 

6. Різноманітні маркерні ознаки, які притаманні беккросним парам, 
можуть бути залучені при синтезі нових простих та трилінійних гібридів, що 
полегшить вирізняти гібриди соняшнику серед асортименту інших селекційних 
компаній. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЛИНИЙ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

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

Институт масличных культур НААН

В статье приведено описание восьми новых самоопыленных 
линий подсолнечника и их стерильных аналогов. Все образцы имеют 
четкие маркерные признаки. Линия 3536 имеет хлорофилльную 
недостаточность верхушки растений в течение всего вегетационного 
периода, причем не теряет продуктивности. Окраска язычковых 
цветков в исследуемых образцов подразделяется на: - желто-белые -
(№ 3536) - светло-желтые - (№ 3569) - умеренно-желтые - (3490, 3549); 
оранжево-желтые - (3688, 3765, 3820); оранжевые - (№ 3721).

Беккросные пары, отличаются биометрическими и 
морфологическими параметрами, что представляет интерес при 
создании новых гибридов и качественного ведения семеноводства на 
участках размножения и гибридизации. Выделенные линии 
проанализированы по основным морфологическим признакам, прошли 
оценку на выравненность в пределах пар, параметры выравненности 
варьировали в пределах 97,2 - 98,8%. Проверка фертильных аналогов 
показала 100% закрепительную способность, стерильные аналоги 
имеют 100% стерильность.

Ключевые слова: селекция, подсолнечник, самоопыленная линия, стерильный 
аналог, морфологический признак, биометрический показатель.
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PERSPECTIVE 
SUNFLOWER LINES 

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

Institute of Oilseed Crops NAAS

The article describes eight new self-pollinated sunflower lines and 
their sterile analogues. All samples have clear marker traits. Line 3536 has 
chlorophyll deficiency of the apex of plants throughout the growing season 
with no loss of productivity. The color of the rag flowers in the samples 
under study is divided into: - yellow and white - (№ 3536) - light yellow - (№ 
3569) - moderately yellow - (3490, 3549); orange-yellow - (3688, 3765, 3820); 
orange - (No. 3721). Backcross pairs also differ for biometric and 
morphological parameters, which is of interest in the creation of new 
hybrids and better seed management in the areas of reproduction and 
hybridization. Allocated lines are analyzed according to the main 
morphological features, were evaluated for equalization within pairs, the 
parameters of the equilibrium ranged from 97.2 to 98.8%. The screening of 
fertile analogues showed 100% fixing ability, sterile analogues have 100% 
sterility.

For the successful selection of any culture, knowledge of 
inheritance of the sign, the number of genes that control the sign, the 
factors that influence its imitation are required. It is known that the 
morphological features of parts of sunflower plants are very diverse, their 
formation depends on the genotype and the environment. The size of leaves 
and their amount affects plant nutrition and determines the total area of the 
leaf surface available for photosynthetic assimilation at a time when the rate 
of photosynthesis in sunflower depends on the age of the leaves and their 
placement and position on the stem. The height of plants is conditioned by 
the formation of a crop, a number of authors argue about a positive 
correlation between sunflower seeds between seed yield and plant height. 

Of the qualitative, marker, signs of particular importance are those 
that are well distinguished among other genotypes and are simply inherited, 
the transfer of such signs into parent and parent forms of hybrids facilitates 
the sorting of sorts of self-pollinated lines in the process of seeding. Marker 
signs should be well distinguished, this is the main requirement, it is 
desirable that these signs clearly differ in the morphotype of plants on 
stems, leaves, basket during all phases of growth and development of plants 
from budding to flowering.

To obtain markers in sunflower plants, not only the classic selection 
methods are used, but also methods for using physical and chemical 
mutagenesis have become widely used. Mutant forms can be a promising 
material for the creation of new lines and hybrids of sunflower with special 
marker features.

The main purpose of the work was to create, study, select and test 
self-pollinated lines of sunflower with excellent marker features, which can 
serve as a valuable source material and involved in the crossbreeding 
scheme for obtaining simple and trilinear hybrids of sunflower.

Allocated backcross pairs analyzed on the basis of valuable 
economic characteristics, were evaluated on the leveling, within the pair, on 
the height of the plants. The coefficient of equalization ranged from 97.2 to 
98.8%. Verification of the binding capacity of fertile analogues showed 100% 
fixing ability. An assessment was made of resistance to diseases and 
wolves in field conditions on an artificial infected background. Table 1 
shows the data of phenological observations and biometric measurements 
in Table 2, new backstreet pairs.
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After analyzing some of the morphological features, we observe a 
wide spectrum of their manifestation based on such features as coloration 
of ray flowers, coloring, blister frequency, presence and type of teeth of the 
leaf plate, the shape of the basket, the color and form of the ache (Table 3).

Key words: selection, sunflower, self-pollination line, sterile analogue, morphological 
trait, biometric index.
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