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В статті представлені результати дослідження (2015-2016 рр.) 
сортозразків сафлору красильного селекції Інституту олійних культур 
НААН України. За результатами випробовування виділено 
високоврожайні зразки: InК503/1 – 30,79 %, InК157/1 – 36,07 %, InК331/2 – 
25,49 т/га та InК331/1 – 23,75 %. Зразки з високим рівнем олійності: 
InК503/1 – 33,09 %, InК331/3 – 34,16 %, InК503 – 33,96 %, In9/3 – 32,09 %. 
Виділено зразок з підвищеним вмістом олеїнової кислоти InК503/3 – 
35,81 %. За складом олії виділено зразок ln К-503/3. Він має на 10% 
більший вміст олеїнової кислоти у порівнянні з всіма іншими зразками. 
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Вступ 

Підвищення попиту на олії рослинного походження зумовлює збільшення 

світового виробництва основних олійних культур [1]. Досить цінною олійною 

культурою для посушливих районів є сафлор. Ця рослина може бути 

альтернативою соняшнику [2]. 

Сафлор – однорічна рослина із родини Айстрових. Вона відома з давніх 

часів. Висота рослини 50-100 см, стебло гіллясте з білуватим глянцем, листя 

щільне, сидяче, зубчасте, ланцетне, ближче до верхівки листя стає дрібним. 

Суцвіття багатоквіткові кошики діаметром 1,5-4,5 см. Кількість кошиків на 

рослині від 5 до 30 штук. Біологічна особливість – насіння після дозрівання не 

осипається. Квітки перехреснозапильні, жовтого, помаранчевого, інколи 

червоного та зрідка білого забарвлення з приємним запахом. Ця рослина гарний 

медонос. Плід  - біла, гола, овально-чотирьох грана сім'янка інколи з чубчиком 

на верхівці. Маса 1000 насінин 33-45 грамів. Насіння панцирне. В сім'янках 

міститься 33-36% олії. Макуха відмінний корм для худоби та птиці. Батьківщина 

сафлору Ефіопія, Афганістан. На сьогоднішній день сафлор красильний 

культивують в Індії, Ефіопії, Китаї, США, Узбекистані, Близькому Сході. [3] 

Наукові дослідження та досвід виробників свідчать, що врожайність 

сафлору красильного в посушливих умовах сягає до 20,0 ц/га [4, 5]. У 

Красноводопадській дослідній станції НІІ землеробства та рослинництва 

проводяться роботи зі створення нових сортів сафлору красильного. За їх 

результатами в поливних умовах кращими показали себе сорти Saffire та К-129,  

які мали велику масу з 1-єї рослини – 22-23 г [6].  
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У Нижнє-Волжському інституті сільського господарства ведеться 

селекція сафлору красильного на збільшення олійності. Кращі з досліджуваних 

зразків мали олійність до 37,1 % [7]. 

На сьомій міжнародній конференції по сафлору було зроблено доповідь 

про врожайність та олійність сортів у умовах Індії [8]. У кращі роки вдавалось 

отримати середню врожайність до 2,2 т/га, а олійність коливалась у межах від 8% 

до 24%.  

Метою нашого дослідження було виділення кращих селекційних зразків 

сафлору за ознаками врожайності, олійності та якісного складу кислот у 

попередньому сортовипробуванні.  

Матеріал та методи досліджень 

Наш селекційний матеріал було створено на основі доборів та 

схрещувань зі зразками отриманими з колекції Всеросійського інституту 

рослинництва. При його самозапиленні було створено багато сімей з наявною 

мінливістю за морфологічними ознаками. Серед них були виділені цікаві 

рослини з другого – третього покоління. На основі всіх цих зразків в Інституті 

олійних культур НААН України було створено вихідний селекційний матеріал 

сафлору. Дослідження проводились в науковій сівозміні. Передпосівна 

культивація здійснювалась на глибину 6-8 см. Попередник – пар. Посів 

проводили рядковим способом з шириною міжряддя 35 см і густотою посіву 250 

тис. рослин на гектар [3]. 

Показники врожайності визначали шляхом перерахунку розміру 

отриманої продукції відносно їх площі в трьох повтореннях. Збір врожаю 

здійснювали вручну. Визначення маси 1000 насінин проводили в  лабораторних 

умовах у 4-ри разовому повторенні. Олійність визначали згідно з методикою П. 

С. Попова [9]. Розрахунки достовірності даних проводили за методикою Б. А. 

Доспехова [10]. 

Результати досліджень та їхнє обговорення 

Погодні умови 2015 та 2016 року були достатньо сприятливими для 

вирощування сафлору красильного, хоча 2016 рік вирізнявся прохолодними і 

дощовими травнем і червнем. Це вплинуло на розвиток вегетативної маси, яка у 

2016 році була значно більша ніж у 2015. Протягом двох років проводили 

випробування 87 зразків. З них  були виділені 26 зразків, які мали врожайність на 

рівні, або вищу за національний стандарт сорт Сонячний (табл. 1). Вони були 

оцінені і як перспективні за комплексом господарсько-цінних ознак з насіннєвою 

продуктивністю більшою за 10 ц/га, високою олійністю, високим вмістом 

олеїнової та лінолевої кислот. Серед цих зразків були сорти сафлору красильного 

Живчик, Лагідний, Сонячний, які створені у Інституті олійних культур і внесені 

до Реєстру сортів рослин України. Врожайність цих комерційних сортів була в 

межах 10,53-12,27 ц/га. Створені нові сортозразки: InК331/2, InК503/1, InК157/1 

та 497 виявились більш продуктивними, і характеризувались врожайністю 24,49-

47,75 ц/га. Також ці зразки характеризувались великою масою 1000 шт. насінин 

InК331/2 – 42,52 г, InК503/1 – 38,67 г, InК157/1 – 42,72 та InК497 – 48,47 г. Їх 

оцінка буде продовжена у наступному конкурсному випробуванні. Вони виділені 

як високоврожайні, оскільки мають більшу врожайність ніж представлені у 

світових дослідженнях. Врожайність – комплексна ознака, яка залежить від 

потужності кореневої системи, облистяності рослин, стійкості до посухи та 

інших ознак.  
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До господарсько-цінних показників відносять висоту рослин, оскільки вона має 

значення при механізованому збиранні. В ході наших досліджень виявлено, що 

висота рослин сафлору о знаходилась в межах 53,50-76,75 см. Ці показники 

прийнятні для прямого комбайнування, але краще відбирати ті що мають більшу 

висоту рослин. Тому ми кращими вважаємо зразки, які мали висоту рослин – 70-

76 см. Середню висоту 71,5 см серед найбільш врожайних мав зразок lnК331/2, а 

його родич lnК331/1 – 69,75 см. За висотою відмінність була у межах похибки. 

Але обидва вони були найвищими серед зразків з врожайністю більшою за 2 т/га. 

Такий показник як діаметр кошику був більшим у зразку InК503/1 і склав 

3,23 см. Діаметр кошику визначає кількість насіння в ньому і відповідно впливає 

на кількість насіння з 1-єї рослини. У кращих за врожайністю зразків InК464, 

InД9/3, InК331/3, InК331/4 та InД9/1 кількість гілок на рослині була більшою за 

11 шт. Поєднання ознак кількості гілок та кількості кошиків забезпечує більшу 

кількість насіння з 1-єї рослини та врожайність зразка з площі.  

Кількість кошиків на рослині сафлору красильного була більшою у 

зразків: InД9/3, InД9/3 і склала – 24,25 шт. Показники кількості листків на 

рослині були в межах 19,50-32,50 шт. Найбільшу кількість листків на рослині 

мав зразок In16/3 – 32,50 шт. Виділені вище за врожайністю та висотою зразки 

lnК331/2 та lnК331/1 взагалі мали на кожній рослині середню кількість кошиків 

більшу за 20 шт., що підтверджує подальшу необхідність вивчення та 

розмноження цих зразків з метою створення сорту. 

На рівні з розміром врожаю, а в деяких випадках і більш важливою 

ознакою, треба вважати його якість. Оскільки сафлор  – олійна культура, то  

головними ознаками якості насіння є олійність і склад олії. 

Результати визначення вмісту та складу  олії у насінні сафлору 

красильного наведені у таблиці 2. Вміст олії у виробничих сортів коливався у 

межах 24,6-33,02%. Найвища олійність спостерігалась у нового зразка 

виділеного з колекції InK503 – 33,02%, серед стандартів кращим був сорт 

Живчик 32,65%. Серед виділених за врожайністю зразків, олійність такого же 

рівня як у сорту Живчик у межах похибки виявлена у зразків lnК331/3,  lnК503/1. 

Сафлорова олія має декілька принципових відмінностей від інших 

рослинних олій. Найголовніша з них – наявність великої кількості лінолевої 

ненасиченої кислоти, яка допомагає при лікуванні серцево-судинних 

захворюваннях та нервових хворобах [11]. Дані, представлені в таблиці свідчать, 

що у насінні сафлору красильного містяться різні жирні кислоти, а саме: 

мірістинова, пальмітинова, пальмітоолеїнова, стеаринова, олеїнова, лінолева, 

ліноленова.     

У всіх сортів та зразків, що вивчались, переважаючою є лінолева кислота 

її вміст був в межах 55,30-79,78 %. Найбільше значення за цим показником 

встановлено у сорту Живчик – 79,78 %.  

Олеїнова кислота є також основним компонентом складу насіння сафлору 

красильного. При цьому вміст олеїнової кислоти у зразках був в межах 12,92- 

35.81 %. За цією ознакою варто виділити зразки InК503/3, InД13, InД5/1, InД6/3. 

В цих зразках вміст олеїнової кислоти склав 35,81 %, 20,86 %, 20,44 %, 20,43% 

відповідно. Серед усіх зразків лише зразок InК503/3 мав суттєву різницю за 

складом олії. Він вирізняється суттєво зниженим вмістом лінолевої та 

підвищеним вмістом – олеїнової кислот. Цей зразок на наш погляд є 

перспективним  для  пошуку  і  створення сафлору  зі  зміненим  складом  олії.  
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Вміст інших кислот був в близьких межах: мірістинової кислоти – 0,06-0,17 %, 

пальмітинової кислоти – 5,17- 7,81 %, пальмітоолеїнової кислоти – 0,01-0,21 %, 

стеаринової кислоти – 1,46-3,09 %, ліноленової кислоти – 0,09-0,85 %. 

Невеликий вміст мірістинової кислоти, можна б було вважати і не 

цікавим, як би не її летючість та використання у парфумерній промисловості. 

Завдяки наявності таких унікальних кислот сафлорова олія набуває цінних 

парфумерних якостей та нових перспектив для застосування. 

Узагальнюючі отримані результати можна проаналізувати властивості 

вихідних зразків, або їх комбінаційну здатність. Так найкращими виявились 

lnК503, та lnК331 які дали аж по 4 високоврожайних зразки. Цікавою виявилась 

комбінація схрещування Д9, яка дала два високоврожайних зразки. За олійністю 

також вирізнялись ті самі зразки. Зразок зі зміненим складом олії був виявлений 

у доборах з lnК503. За зробленими спостереженнями можна вважати зразки 

lnК503, та lnК331 найбільш цікавим вихідним матеріалом для подальшої 

селекційної роботи. 

Висновки 

1. За результатами випробовування виділено високоврожайні зразки: 

InК331/2, InК503/1, InК157/1 та InК503/2. 

2. За узагальненням показників врожайності, маси 1000 насінин, висоти 

рослин та кількості гілок, найкращим зразком виявився зразок InК331/2. Він мав 

врожайність 25,49 ц/га, олійність 30,83%, масу 1000 насінин 42,52 г, висоту 

рослин 71,50 см та 18 бічних кошиків на рослині. 

3. За складом олії виділено зразок lnК-503/3. Він має на 10% більший 

вміст олеїнової кислоти у порівнянні з усіма іншими зразками. 
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ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ САФЛОРА (CÁRTHAMUS 

TINCTÓRIUS L.) ПО ПРИЗНАКАМ УРОЖАЙНОСТИ И 

МАСЛИЧНОСТИ  
 

Т. В.Махова, Л. А. Макаренко, К. В. Ведмедева 

 
Институт масличных культур НААН 

 
В статье представлены результаты исследований (2015-2016 гг.) 

сортообразцов сафлора красильного селекции Института масличных 
культур НААН Украины. В результате исследований выделены 
высокоурожайные образцы: InК503/1 ‒ 30,79 %, InК157/1 – 36,07 %, 
InК331/2 – 25,49 т/га и InК331/1 – 23,75 %. Образцы с высоким уровнем 
масличности: InК503/1 – 33,09 %, InК331/3 – 34,16 %, InК503 – 33,96 %, 
In9/3 – 32,09 %. Выделен образец с высоким содержанием олеиновой 
кислоты InК503/3– 35,81 %.  По составу масла выделен образец lnК-
503/3. Он имел содержание олеиновой кислоты на 10% больше чем у 
всех других образов. 

 

Ключевые слова: сафлор красильный, урожайность, масличность, 

жирнокислотный состав, образец, признак. 

 

 

TEST OF SAFFLOWER (CÁRTHAMUS TINCTÓRIUS L.) SAMPLES BY 

YIELD AND OIL CONTENT TRAITS 
 

T. V. Makhova, L. A. Makarenko, K. V. Vedmedeva 

 

Institute of Oilseed Сrops NAAS 

 
The article presents the results of research (2015-2016) of varieties 

of safflower of racy selection of the Institute of Oilseed Сrops of the National 
Academy of Sciences of Ukraine. 

The purpose of our study was to select the best breeding samples 
of safflower on the basis of yield, oil content and qualitative composition of 
acids in the previous variety trial. 

The objects of research were collectible specimens of safflower of 
various origin of the Institute of oilseeds and the results of selection 
selections. Crop yields were determined by recalculating the size of the 
resulting products. Determination of the mass of 1000 seeds was carried out 
in laboratory conditions. 
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Samples of safflower were used to determine the economic and 
valuable features. Out of 87 specimens of safflower, 26 advanced samples 
were identified. They were characterized by increased productivity, high oil 
content, high levels of oleic and linoleic acid. New varieties of specimens: 
InK331/2, InK503/1, InK157/1 and InK503/2 were found to be more productive 
and yielded 24.49-47.75 c/ha. Also these samples were characterized by a 
large weight of 1000 seed. 

During our studies, it was found that the plant height of the dyed 
safflower was in the range of 53.50-76.75 cm. These indices are acceptable 
for direct harvesting, but it is better to select those with higher plant height. 

The diameter of the basket was larger than the InK503/1 and was 
3.23 cm. In the best yields of samples InK464, InD9/3, InK331/3, InK331/4 and 
InD9/1, the number of branches per plant was greater than 11 pcs. 

Analysis of the data showed that the number of baskets on the plant 
of safflower dye was higher in samples: InD9/3, InD9/3. The number of 
leaves per plant was within the range of 19.50-32.50. The largest number of 
leaves per plant was in the sample In16/3 - 32.50 pcs. 

The content of the oleic acid in the samples was in the range of 
12.92 to 35.81%. On this basis, it is necessary to select samples InK503/3, 
InD13, InD5/1, InD6/3. In these samples, the content of oleic acid was 
35.81%, 20.86%, 20.44%, 20.43% respectively. Among all samples, only the 
InK503/3 sample had a significant difference in oil composition. This sample, 
in our opinion, is promising for the search and creation of safflower with a 
different composition of oil. 

Уield, weight of 1000 seeds, height of plants and number of 
branches, the best example was the sample InK331/2. He had a yield of 25.49 
centners per hectare, an oil content of 30.77%, a weight of 1000 seeds 42.52 
g, a plant height of 71.50 cm and 18 side baskets per plant. 

 

Key words: safflower, yield, oil content, fatty acid composition, sample, trait. 
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