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В статті представлені результати досліджень за 2017-2018 рр. з 
вивчення господарських ознак крупноплідного соняшнику: висота 
рослини, кількість листків, діаметр кошика, врожайність, маси 1000 
насінин та вегетаційний період. Проведено селекційну оцінку сорту та 
гібридів соняшнику. У 2018 році сорт Запорозький кондитерський 
характеризувався найбільшою висотою рослини (183,5 см) та 
найдовшим вегетаційним періодом (116 діб). Гібрид Кондор 1 виділено 
за кількістю листків (31,6 шт.), гібрид Смак за діаметром кошика(20,9 см) 
та врожайністю (2,7 т/га), гібридну комбінацію СХ 75 А/340 в за масою 
1000 насінин (127,7 г). 

 
Ключові слова: соняшник, гібрид, крупноплідність, біометрична ознака, 
врожайність, маса 1000 насінин, тривалість вегетаційного періоду. 

 
Вступ. У сучасному світі у виробництві сільськогосподарської продукції 

впроваджується багато нових напрямів використання гібридів і сортів 
соняшнику, зокрема на кондитерські цілі. На практиці соняшник 
використовують для пакетування як лузальний та на ядро для кондитерських 
цілей. Показники насіння в цих напрямах використання різні. Все це вимагає 
детального вивчення комплексу параметрів, обумовлюючих кондитерське 
використання, та створення нових високопродуктивних гібридів на основі 
існуючих (Nosal et al 2017). 

В Україні перший сорт соняшнику кондитерського напрямку був 
створений Запорізький кондитерський в Інституті олійних культур. Занесений до 
Реєстру сортів рослин України з 1998 року. За тривалістю вегетаційного періоду 
відноситься до середньостиглої групи – 120 діб від сходів до господарської 
стиглості. Основною ознакою сорту є крупноплідність. Маса 1000 насінину 
середньому100-125 г, що майже в 2 рази вище, ніж у більшості розповсюджених 
сортів. За роки конкурсного сортовипробування в Інституті олійних культур 
НААН середня врожайність сорту склала 29,5 ц/га (Vedmedeva 2014). 

На теперішній час в Реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в 
Україні, знаходяться вже кілька гібридів та сортів української селекції. Новий 
ультраранній гібрид соняшнику кондитерського напрямку Смак виведено в 
Інституті олійних культур НААН. Характеризується масою 1000 насінин до 
100 г. Середня врожайність за роки випробування склала 30-35 ц/га/ 

В Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва створено простий 
кондитерського напряму використання гібрид Гудвін, середньостиглий, з 
тривалістю періоду «сходи – фізіологічна стиглість» 103-110 діб, та  
масою1000 насінин 100,8 г. Середня врожайність гібрида Гудвін за роки 
випробування склала 3,86 т/га (Maklyak et al 2016). 
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Подальший розвиток селекції та насінництва соняшнику буде 
спрямований на зростання конкурентоспроможності гібридів кондитерського 
напряму використання за рахунок створення нових гібридів (Kyrychenko et 
al 2011). Головна селекційна задача створення гібридів, які можуть дати великий 
врожай крупного насіння, йде у розріз із дослідженнями, за якими збільшення 
густоти стояння рослин зменшує діаметр кошика, кількість на сінин в кошику та 
масу1000 насінин. Підвищує ефективність посіву соняшнику більша густота. Але 
на ці показники також досить сильно впливають й інші фактори: клімат, погодні 
умови року, генотип гібрида. Тому оцінка створеного гібридного матеріалу 
вимагає ретельного вивчення у розрізі років та зон випробування.  

Метою нашого дослідження стало встановлення селекційної цінності 
нових експериментальних гібридних комбінацій і порівняння їх з існуючими 
гібридами та сортами кондитерського напряму використання. 

 
Матеріал та методи дослідження. У якості материнських ліній були 

використані лінії соняшнику, створені для використання в селекції 
крупноплідних гібридів: КП 11 А, селекції Інституту олійних культур НААН, та 
СХ 75 А, селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. Батьківські 
лінії були створені у Інституті олійних культур НААН на основі гібридів між 
донорами крупноплідності та звичайними за розмірами батьківськими 
компонентами шляхом доборів за масою 1000 насінин. 

Посіви дослідів соняшника розміщали по попереднику – ячмінь. 
Передпосівну культивацію проводили на глибину 6-8 см. Посів проводили 
поділянково ручними саджалками на глибину 7-8 см. Зразки вирощували на 
ділянках площею 23,5 м2. Густота посіву у Запоріжжі становила 40 тис. 
рослин/га. Густота посіву у Харкові становила 20 тис. рослин/га. На ділянках 
протягом вегетаційного періоду проводили фенологічні спостереження та 
біометричні виміри.(Tkachik (eds) 2016). Схрещування проводили за методикою 
А. І. Плотнікова (Plotnikov 1940). Статистичну обробку результатів проводили 
стандартними методиками (Dospekhov 2012). 

Погодні умови у Запоріжжі 2017 р.,у порівнянні з 2018 р., були 
несприятливими для одержання врожаю. Так, як у квітні місяці випало багато 
снігу. З підвищенням температури у травні до 15 °С при наявності надлишку 
вологи старт розвитку у рослин сформувався, але спостерігалась затримка у 
розвитку (рис.1).У червні, липні та серпні температура була висока, до 30-37 °С, 
спостерігалася висока повітряна та ґрунтова посуха під час цвітіння соняшнику і 
наливу насіння, що викликало суттєве зниження врожаю. Ці погодні умови 
обумовили досить низьку врожайність. У Харкові у 2017 р. спостерігали схожі 
погодні умови з приморозком, снігопадом та недостатня кількість опадів 
протягом активної вегетації рослин (22-77 % від норми). На початку вегетації 
температури були нижчі середніх, але протягом літніх місяців спостерігається їх 
підвищення. Середньомісячні температури були вищі за багаторічні, в серпні 
навіть на 4,5 °С. Таким чином, стресові умови спостерігали під час всіх фаз 
розвитку соняшнику, а середня врожайність в конкурсному випробуванні 
інституту дорівнювала 2,47 т/га та була нижче на 0,61 т/га ніж середня 
врожайність за останні 10 років (3,07 т/га). 

Старт розвитку рослин у Запоріжжі у 2018 р. був вчасний завдяки 
квітневим запасам вологи. У другій половині липня й у серпні температура 
становила 30-37°С, а опадів до останніх днів червня не було, це сприяло 
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жорсткому добору посухостійких зразків. Опади у липні забезпечили налив 
насіння зразків, які цвіли в середині липня та пізніше, що дозволило сформувати 
високий врожай. У Харкові у 2018 р. спостерігали не досить сприятливі умови. В 
літні місяці середня температура була вищою за середньобагаторічну. Опади 
були у кількості 36-69 % від середньомісячних, а у серпні їх не було зовсім. Але 
завдяки високим адаптивним властивостям соняшник сформував врожайність 
3,20 т/га, що перевищила середню за останні 10 років на 0,13 т/га. 

 

 
 

Рис. 1. Температурний режим та кількість опадів за вегетаційний період 
соняшнику (2017-2018 рр.), Запоріжжя, Харків 

За температурним режимом та кількістю опадів погодні умови Запоріжжя 
були більш теплими та посушливими,ніж погодні умови Харкова (рис. 1). 
Порядок розташування погодних умов від посушливих до сприятливих виявився 
таким: Запоріжжя 2018, Запоріжжя 2017, Харків 2018, Харків 2017. 

В дослідження було включено шість експериментальних гібридних 
комбінацій, два крупноплідні сорти, та два крупноплідні гібриди, вже занесені до 
Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. 
У Харкові до випробування було залучено вісім гібридів.  

 
Результати досліджень та їхнє обговорення. Рівень розвитку рослин 

вказує на їх пристосованість до посушливих погодних умов у першій половині 
вегетації (до початку цвітіння). За результатами вивчення морфологічних ознак 
гібридів у Запоріжжі протягом 2017-2018 було складено таблицю 1. 

Сорт Запорізький кондитерський характеризувався найбільшою висотою–
183,5 см, з середнім діаметром кошика –17,5 см, великим розміром і більшою 
кількістю листків до 30,9 шт. Це негативні параметри для отримання врожаю 
крупного насіння, оскільки дуже багато енергії та вологи витрачається на 
розвиток рослини, але не на формування високого врожаю. Високі похибки 
значень ознак сорту вказують на високу мінливість і відповідно слабку 
пристосованість до посухи. Інші досліджені гібриди були значно нижчими. 
Найменшу висоту мав гібрид КП 11 А/160 в – 131,3 см. Також він мав 
найменший діаметр кошика – 16,2 см. Найбільшим діаметром кошика 
характеризувався гібрид Смак – 20,9 см. Експериментальні гібриди Кондор 1 та 
СХ 75 А/340 в мали діаметр кошика більше 19 см, а гібрид Кондор 1 поєднував 
великий кошик із низькорослістю (висота рослини 137,0 см), що вказує на 
більшу технологічність гібрида у поєднанні з більшим потенціалом врожайності. 
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В таблиці 2 наведено дані з врожайності, маси 1000 насінин та тривалості 
періоду «сходи – фізіологічна стиглість» гібридів, випробовуваних у Запоріжжі. 
За загальними спостереженнями за врожайністю гібридів та сортів соняшнику 
протягом 2 років, можна вважати врожай 2018 року одним з найкращих, а 
врожай 2017 одним з найгірших. Середня врожайність гібридів за два роки 
відрізняється практично у два рази. 

  Таблиця 1  
Морфологічні ознаки сорту та гібридів соняшнику (середнє за 2017-2018 рр.), 

ІОК, Запоріжжя 

Сорт, гібрид Висота рослини, 
см 

Кількість листків, 
шт. 

Діаметр 
кошика, см 

Запорізький 
кондитерський 

183,5±7,76 30,9±1,14 17,5±0,69 

Кондор 1 137,0±3,98 31,6±0,53 19,1±0,67 
Кондор 2 135,5±5,46 28,6±0,76 16,3±0,75 
Смак 150,2±6,18 30,2±0,40 20,9±0,94 
КП11А/160в 131,3±2,24 28,1±0,64 16,2±1,0 
КП11А/178ав 141,3±1,70 30,0±0,27 17,3±0,46 
СХ75А/162в 141,9±4,64 27,8±0,64 18,2±0,63 
СХ75А/340в 163,7±4,81 31,4±0,76 19,8±0,98 
Гудвін 142,3±2,99 27,6±1,07 18,4±1,36 
Насолода 153,8±1,79 27,6±0,77 18,1±0,96 

Таблиця 2 
Цінні господарські ознаки сорту та гібридів соняшнику (2017-2018 рр.), 

ІОК, Запоріжжя 

Сорт, гібрид 
Врожайність, т/га Маса1000 

насінин, г 
Тривалість періоду 

«сходи–фізіологічна 
стиглість», діб 2017 р. 2018 р. 2017 р.  2018 р. 

Запорізький 
кондитерський 1,68 2,74 68,4 96,8 116 

Кондор 1 2,02 3,20 95,0 105,5 109 
Кондор 2 1,59 2,73 91,4 82,5 107 
Смак 1,83 2,91 63,8 70,9 105 
КП11А/160в 1,88 2,79 71,9 66,5 107 
КП11А/178а в 1,81 1,54 73,3 67,0 109 
СХ 75 А / 162в 2,10 2,24 77,2 79,0 109 
СХ 75А / 340в 1,75 2,66 85,3 127,7 112 
Гудвін 1,38 3,19 70,0 76,0 114 
Насолода 1,93 2,74 63,4 75,8 113 
НІР05 0,27 0,26 9,98 5,19 0,8 

Порівнюючи умови вирощування за роками досліджень, можна зробити 
висновок, що наявність опадів у травні 2017 р. та їх відсутність впродовж 
подальшої вегетації більш негативно вплинула на рослини соняшнику, ніж дуже 
низька кількість опадів у травні – червні 2018 р. при достатній їх кількості у 
липні. Опади до та після цвітіння соняшнику позитивно вплинули на врожай та 
крупність насіння. 
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За результатами досліджень,найвищу врожайність у 2017 р. 
продемонстрували гібриди Кондор 1 та СХ 75 А/162 в, більшу за 2,00 т/га. У 
2018 р. найкращими за врожайністю були гібриди Кондор 1 та Гудвін. За два 
роки показники врожайності стабільно кращим виявився гібрид Кондор 1. Гібрид 
Гудвін, хоча і сформував у 2018 р. високу врожайність (3,19 т/га), у 
несприятливих погодних умовах 2017 р. мав низьку врожайність, що свідчіть про 
його непристосованість до посушливих умов. 

Найбільшою масою 1000 насінин (127,7г) у 2018 р. характеризувалася 
гібридна комбінація СХ 75 А/340 в. У 2017 р. вона була другою за крупністю 
насіння – лише 85,3 г. Другим за масою 1000 насінину 2018 р. виявився гібрид 
Кондор 1, який у 2017 р. вийшов на перше місце за цією ознакою. Крупність 
насіння для кондитерського соняшнику за досліджену густоту 40 тис. рослин/га 
досить важлива, оскільки така густота не є оптимальною для отримання 
крупного насіння. Виробники товарного насіння дуже перестраховуються і 
нерідко загущують посіви. Отримані показники двох експериментальних 
гібридних комбінацій вказують на цінність як комбінацій, так й їх батьківських 
компонентів. Оскільки гібрид Кондор 1 і комбінації СХ 75 А/340 в мають той 
самий чоловічий батьківський компонент, можна вважати, що в першу чергу 
саме він забезпечив високу масу 1000 насінин. 

Найбільшу тривалість періоду «сходи – фізіологічна стиглість» 
установлено у сорту Запорізький кондитерський (116 діб у середньому за 2017-
2018 рр.), який мав масу 1000 насінин 96,8 і 68,4 г у 2017 і 2018 рр., відповідно. 
Найменша тривалість періоду «сходи – фізіологічна стиглість» складала 107діб у 
гібридної комбінації КП11А/160в, маса 1000 насінин якої не перевищувала 
71,9 г. 

Насіння гібридних комбінацій спільно створених з Інститутом 
рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН було передано для випробування у 
дослідах в Харкові. Результати випробування представлено у таблиці 3. 

За погодних умов Харкова, досліджені гібриди практично не різнилися за 
тривалістю періоду «сходи – фізіологічна стиглість» і висотою рослини. 
Найбільшу масу 1000 насінин мала гібридна комбінація СХ 75 А/340 в: 158 і 
122 г у 2017 і 2018 рр., відповідно. За врожайністю кращим виявився гібрид 
Гудвін (2,95т/га), який за даними 2018 р. істотно перевищив врожайність інших 
гібридів у цьому досліді. Подібно до результатів випробування в Запоріжжі,в 
Харкові гібрид Гудвін мав меншу масу 1000 насінин, ніж інші гібриди. Але його 
маса 1000 насінин у Харкові у 2018 р. була значно вищою (111,8 г), ніж у 
Запоріжжі (76,0 г). Другою за врожайністю виявилася гібридна комбінація 
СХ 75 А/160 в (2,20 і 2,78 т/га у 2017 і 2018 рр., відповідно), яка мала більш 
дрібне насіння, с максимальною масою 1000 насінин 111,0 г у 2018 р. Гібридна 
комбінація з найбільшою масою 1000 насінин СХ 75 А/340 в (158,0 г у 2018 р.) 
мала також і з найвищу лушпинність (37,8 % у 2018 р.). Такий тип насіння 
придатний до використання у як лузальне у пакетованому вигляді.  

Визначення лушпинності вказує на її досить високий загальний рівень у 
кондитерських гібридів. Найменше значення лушпинності встановлено для 
гібрида Гудвін – 24 %, тоді як лушпинність олійних гібридів дорівнює 20-21 %. 
Поєднання крупноплідності зі зниженою лушпинністю потребує подальших 
досліджень.   
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На рисунках 2 та 3 представлено два гібриди, випробувані одночасно в 
усіх дослідах. Врожайність цих гібридів представлена на рис. 2, а маса 
1000 насінин на рис. 3.  

Узагальнюючі дослідження гібридів в обох дослідах видно, що чотири з 
гібридів були ідентичним для обох дослідів. Результати випробування двох з них 
представлені у поєднанні з гідротермічним коефіцієнтом. На рисунку 2 
приведена врожайність, а на рисунку 3 маса 1000 насінин. 

 

 
Рис. 2. Врожайність гібридів соняшнику при різному гідротермічному 
коефіцієнті 
 

На рисунку 2 показано, що зміна врожайності залежить не тільки від 
гідротермічного коефіцієнту, але й кожен з гібридів мав свої особливості. Як ми 
бачимо гідротермічний коефіцієнт не є достовірним відображенням погодних 
умов, що до впливу на таку рослину як соняшник. За середніми показниками 
врожайності усіх гібридів найкращими виявилися умови на Запоріжжі у 2018 р., 
а найгіршими також на Запоріжжі у 2017 р. В той час як гідротермічний 
коефіцієнт розташовує ці два варіанта випробувань поряд. Так само на це вказує і 
врожайність за окремими гібридами. Так видно що гібрид Кондор виявив 
найбільшу і найменшу врожайність в умовах різного року на Запоріжжі.  

 

 
Рис. 3. Маса 1000 насінин гібридів соняшнику при різному гідротермічному 
коефіцієнті 
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За ознакою маси 1000 насінин спостерігається більша різниця між 
гібридами і вищі показники в умовах достатнього зволоження на Харківщині. В 
посушливих умовах різниця між гібридами нівелюється. Цьому також сприяла 
збільшення густи стояння рослин на ділянці. За показником маси 1000 насінин 
видно, що гібрид Кондор в усіх варіантах перевищував гібридну комбінацію 
СХ 75 А/165 в.  

З приведених даних видно, що посушливі умови та густота стояння 
рослин у 40 тис. рослин/га мають меншу роздільну здатність для виявлення 
крупноплідних гібридів і не дозволяють виявити увесь кондитерський потенціал 
гібриду, але дозволяють створити кращі за якістю гібриди. 

Висновки 
За результатами досліджень виділено кращі гібридні комбінації для 

введення у виробництво та батьківські компоненти для подальшого створення 
гібридів. Установлено селекційну цінність ліній – батьківських компонентів 
гібридів кондитерського напряму використання. Найкращим батьківським 
компонентом для створення крупноплідних лузальних гібридів серед вивчених є 
лінія 340 в. Гібриди створені з використанням цього батьківського компоненту 
мали масу 1000 насінин від 106,5г у Запоріжжі до158,0 г у Харкові.  

Найкращим за поєднанням високої маси 1000 насінин та високої 
врожайності у Запоріжжі виявився гібрид Кондор 1,батьківським компонентом 
якого є лінія 340 в.  

Найкращою за поєднанням високої маси 1000 насінин та врожайності за 
пунктами та роками випробування виявилася гібридна комбінація 
СХ 75 А / 340в. 

Найбільш критичними для формування високої врожайності та маси 
1000 насінин виявилися погодні умови періоду до або впродовж цвітіння 
гібридів соняшнику кондитерського напряму використання, а саме кількість 
опадів у цей період. 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОЦЕНКА КРУПНОПЛОДНЫХ 

ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
 

А. А. Носаль, Е. В. Ведмедева, К. М. Макляк1, Н. М. Леонова1 
 

Институт масличных культур НААН 
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В статье представлены результаты исследований за 2017-2018 гг. по 
изучению хозяйственных признаков крупноплодного подсолнечника: 
высота растения, количество листьев, диаметр корзинки, урожайность, 
масса 1000 семян и вегетационный период. Проведена селекционная 
оценка сорта и гибридов подсолнечника. В 2018 году сорт Запорожский 
кондитерский характеризовался наибольшей высотой растения (183,5 
см) и длинным вегетационным периодом (116 суток). Гибрид Кондор 1 
выделено по количеству листьев (31,6 шт.), гибрид Смак по диаметру 
корзинки (20,9 см) и урожайности (2,7 т / га), гибридную комбинацию СХ 
75 А / 340 в по массе 1000 семян ( 127,7 г). 

 
Ключевые слова: подсолнечник, гибрид, крупноплодность, 
биометрический признак, урожайность, масса 1000 семян, 
продолжительность вегетационного периода. 

 
 
 
 

ECONOMIC EVALUATION OF LARGE-SEEDED HYBRIDS OF 
SUNFLOWER 

 
O.O. Nosal, K. V. Vedmedieva, K. M. Maclyak,1, N. M. Leonova,1 

 
Institute of Oilseed Crops NAAS 

1 Institute of Plant Production V.Ya.Yurieva 
 

In the modern world, many new uses of hybrids and sunflower 
varieties are introduced in the production of agricultural products, in 
particular for confectionery purposes. In practice, sunflower is used for 
packaging as sesluscious and for the core for confectionery purposes. Seed 
indicators in these areas of use are different. All this requires a detailed 
study of the complex of parameters causing confectionery use, and the 
creation of new high-performance confectionery hybrids based on existing 
ones. 

In Ukraine, the first type of sunflower confectionery Zaporozhye 
confectionery was created at the Institute of Oilseeds. Included in the 
Register of Plant Varieties of Ukraine since 1998. By the duration of the 
growing season refers to the middle-aged group - 120 days from the stairs to 
economic maturation. The main distinguishing feature of the variety is the 
large-scale. The weight of 1000 seeds is an average of 100-125 g, which is 
almost 2 times higher than most common varieties. During the years of 
competitive varietal testing in IOC NAAN, the average yield of the variety 
was 29.5 centners per hectare. 

Currently, several varieties of Ukrainian breeding are already 
available in the Register of Plant Varieties, suitable for distribution and use 
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in Ukraine. The new ultra-high hybrid of the sunflower confectionery 
direction The Taste is derived from the Institute of Oilseeds of the National 
Academy of Sciences. Characterized by a weight of 1000 seeds up to 100 g. 
The average yield during the years of the test was 30-35 c/ha. 

At the Institute of Plant Cultivation to them. V. Ya. Jureva created a 
simple confectionery direction for using the Goodwin hybrid, medium-term, 
with the duration of the period "stairs-physiological maturation" of 103-110 
days, and a weight of 1000 seeds 100,8 g. At the same level there is a mass 
of 1000 seed of varieties: Selection of the Institute of Plant Cultivation. 
V.Ya.Yurieva Morning and breeding of NPF "Dryad" Nutcracker.Average 
productivity of the Goodwin hybrid during the years of testing in the IP of 
them. V. Ya. Yur'eva NAAN was 3.86 t / ha. 

Further development of sunflower seed selection and seeding will 
be aimed at increasing the competitiveness of hybrids confectionery use 
through the creation of new hybrids. The main selection problem for the 
creation of hybrids, which can give a large harvest of large seeds, goes 
beyond the research that increases the plant density by reducing the 
diameter of the basket, the number of seeds in the basket and the weight of 
1000 seeds. Increases the effectiveness of sown sunflower more density. 
But these indicators are also strongly influenced by other factors: climate, 
weather conditions of the year, genotype of the hybrid. Therefore, the 
assessment of the generated hybrid material requires careful study in terms 
of years and test areas. 

The purpose of our research was to establish the breeding value of 
the new experimental hybrid combinations and compare them with existing 
hybrids and confectionery types of use. 

Sunflower lines were used as maternal lines, created for use in the 
selection of large-breed hybrids: KP11A, breeding of the Institute of 
Oilseeds of NAAS, and SH 75 A, breeding of the Institute of Plant Cultivation. 
V. Ya. Yurieva NAAS. Parents' lines were created at the Institute of Oilseeds 
of NAAS on the basis of hybrids between large-scale donors and common-
sized parental components by sampling for a weight of 1000 seeds. 

Seeds of sunflower experiments were placed under the predecessor 
- barley. Pre-sowing cultivation was carried out at a depth of 6-8 cm. The 
sowing was carried out by the locally manual seedlings at a depth of 7-8 cm. 
The specimens were grown in areas of 23.5 m2. The crop density in 
Zaporozhye was 40 thousand plants / 1 hectare. The density of sowing in 
Kharkiv was 20 thousand plants / 1 hectare. At the sites during the growing 
season, phenological observations and biometric measurements were 
carried out. Crossings were carried out according to AI Plotnikov's method. 
Statistical processing of the results was carried out using standard 
methods. 

Weather conditions in Zaporizhzhia in 2017, compared with 2018, 
were unfavorable for the harvest. So, in April, a lot of snow fell. With an 
increase in temperature in May to 15°С in the presence of excess moisture, 
the development of plants began to develop, but there was a delay in time 
(Fig. 1). In June, July and August the temperature was high, to 30-37 °С, 
there was a high air and soil drought during the flowering of sunflower 
seeds and the pouring of seeds, which caused a significant decline in the 
yield. These weather conditions have led to fairly low yields. In Kharkiv in 
2017, similar weather conditions with frost, snowfall and rainfall deficiency 
were observed during active vegetation of plants (22-77% of the norm). At 
the beginning of the vegetation, the temperatures were lower than the 
average, but during the summer months they were observed to increase.  

The start of plant development in Zaporozhye in 2018 was timely 
due to the April moisture reserves. In the second half of July and August the 
temperature was 30-37 °С, and rainfall was not until the last days of June, 
this contributed to the rigorous selection of drought-resistant specimens. 
Precipitation in July ensured the pouring of seed samples, which molded in 
the middle of July and later, which made it possible to form a high yield. In 
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2018, unfavorable conditions were observed in Kharkiv. In all summer 
months, the average temperature was higher than the average year. The 
precipitation was in the amount of 36-69% of the average monthly, but in 
August it was not at all. But due to high adaptive properties, sunflower has 
yielded a yield of 3.20 t / ha, which exceeded the average over the past 10 
years by 0.13 t/ha. 

According to the temperature regime and rainfall, the weather 
conditions in Zaporozhye were warmer and more drought than the weather 
conditions in Kharkiv. The order of the weather from dry to favorable 
conditions was as follows: Zaporozhye 2018, Zaporizhia 2017, Kharkiv 2018, 
Kharkiv 2017. 

The study included six experimental hybrid combinations, two 
major genus varieties, and two large-leaf hybrids already listed in the State 
Register of Plant Varieties, suitable for distribution in Ukraine. In Kharkiv, 
eight hybrids were included in the test. 

The level of plant development indicates their adaptability to arid 
weather conditions in the first half of the vegetation (before flowering). A 
variety of Zaporizhzhya confectionery was characterized by the highest 
height (183.5 cm), the average diameter of the basket (17.5 cm), large size 
and a high number of leaves (30 pieces). These are negative parameters for 
the production of large seeds, because a lot of energy and moisture are 
spent on plant development, but not on the formation of high yields. High 
errors of the values of the characteristics of the variety indicate a high 
variability and, accordingly, a weak adaptability to drought. The other 
hybrids investigated were significantly lower. The smallest height was the 
hybrid KP 11 A / 160 v - 131.3 cm. It also had the smallest diameter of the 
basket - 16.2 cm. The largest diameter of the basket was characterized by 
the hybrid Smack - 20.9 cm. Experimental hybrids Condor 1 and 
SH 75 A / 340 v had a diameter of the basket more than 19 cm, and the 
Condor 1 hybrid combines a large basket with low fertility (plant height 137.0 
cm), indicating that the hybrid is more technologically coupled with greater 
yield potential. 

Table 2 shows data on yields, masses of 1000 seeds and the length 
of the "stair-physiological maturity" period of hybrids tested in Zaporozhye. 
The average yield of hybrids in two years differs practically twice. According 
to general observations of the yield of hybrids and sunflower varieties for 20 
years, the harvest of 2018 can be considered one of the best, and the 
harvest of 2017 is one of the worst. 

Comparing the conditions of cultivation over the years of research, 
it can be concluded that the presence of precipitation in May 2017 and their 
absence during the subsequent vegetation negatively affected sunflower 
plants than very low rainfall in May-June 2018 with a sufficient amount in 
July. Precipitation and after flowering of sunflower positively influenced the 
crop and grain size of the seeds. 

According to research results, the highest yields in 2017 were 
demonstrated by Condor 1 and SH 75 A / 162 v hybrids, yielding more than 
2.00 t/ha. In 2018, Hyundai Condor 1 and Goodwin were the best crop yields. 
The hybrid Condor 1 was consistently better over the past two years. The 
Hybrid Goodwin, although it produced high yields (3.19 t/ha) in 2018, in poor 
weather conditions in 2017 had low yields, indicating that it was unsuitable 
for dry conditions . 

The largest mass of 1000 seeds (127.7 g) in 2018 was characterized 
by a hybrid combination SH 75 A / 340 v. In 2017, it was the second largest 
seed lot - only 85.3 g. The second with a weight of 1000 seeds in 2018 turned 
out to be the hybrid Condor 1, which in 2017 came out in first place on this 
basis. The density of seeds for confectionery sunflower for the investigated 
density of 40 thousand plants per 1 hectare is rather important, since such 
density is not optimal for obtaining large seeds. Manufacturers of 
commodity seeds are highly reinsured and often thicken crops. The results 
obtained from two experimental hybrid combinations indicate the value of 
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combinations as well as their parent components. Since the Condor 1 hybrid 
and the SH 75 A / 340 v combinations have the same male parental 
component, it can be assumed that in the first place it provided the high 
mass of 1000 seeds. 

The greatest length of the "stair-physiological maturation" period 
was established in the Zaporozhye confectionery variety (116 days on 
average for 2017-2018), which had a mass of 1000 seeds of 96.8 and 68.4 g in 
2017 and 2018, respectively. The smallest duration of the "stairs-
physiological maturation" period was 107 days in the hybrid combination 
KP 11 A / 160 v, the weight of which 1000 seeds did not exceed 71.9 g. 

Seeds of hybrid combinations jointly created with the Institute of 
Plant Cultivation. V. Ya. Yuryeva NAAN was transferred for testing in 
experiments in Kharkiv. Under the weather conditions of Kharkiv, the 
hybrids investigated practically did not differ in length of the period of 
"stairs-physiological maturation" and height of the plant. The largest mass 
of 1000 seeds had a hybrid combination SH 75 A / 340 v 158 and 122 g in 
2017 and 2018, respectively. According to the yield, the Goodwin hybrid 
(2.95 t / ha) was the best, which according to 2018 significantly exceeded the 
yield of other hybrids in this experiment. Like the test results in Zaporozhye, 
in Kharkiv, the Goodwin hybrid had a mass of less than 1000 seeds than 
other hybrids. But its mass of 1000 seeds in Kharkiv in 2018 was 
significantly higher (111.8 g) than in Zaporozhye (76.0 g). The second 
highest yield was the hybrid combination SH 75 А/160 v (2.20 and 2.78 t / ha 
in 2017 and 2018, respectively), which had a smaller seed, with a maximum 
weight of 1000 seeds, 111.0 g in 2018 . The hybrid combination with a 
maximum weight of 1000 seeds SH 75 A / 340 v (158.0 g in 2018) also had the 
highest husk (37.8% in 2018). This type of seed is suitable for use as husked 
in packed form. 

The determination of huskiness indicates its rather high overall 
level in confectionery hybrids. The least value of the husk is set for the 
Goodwin hybrid - 24%, while the huskiness of the oil hybrids is 20-21%. The 
combination of large-scale and low-level huskiness requires further 
research. 

Generalized hybrid studies in both experiments show that four of 
the hybrids were identical for both experiments. The test results of the two 
of them are presented in combination with the hydrothermal coefficient. 
Changes in sunflower yield depended not only on the hydrothermal 
coefficient, but each of the hybrids had its own peculiarities. As we see, the 
hydrothermal coefficient is not a reliable reflection of the weather 
conditions, which influences on such a plant as a sunflower. The average 
conditions for all hybrids were the best conditions in Zaporozhye in 2018, 
and the worst ones in Zaporozhye in 2017. While the hydrothermal 
coefficient places these two variants of testing alongside. The yields of 
individual hybrids also indicate this. It is evident that the Condor hybrid 
revealed the largest and least yield in the conditions of different years in 
Zaporozhye. 

On the basis of the weight of 1000 seeds, there is a greater 
difference between hybrids and higher indicators in conditions of sufficient 
moisture in the Kharkiv region. In dry conditions, the difference between the 
hybrids is leveled. This was also due to the higher density of plant standing 
in the site. In terms of the mass of 1000 seeds, it can be seen that the 
Condor hybrid in all variants exceeded the hybrid combination 
SH 75 А / 165 v. 

The data shows that the dry conditions and plant density of 40 
thousand plants per hectare have a lower resolution for the detection of 
large-diameter hybrids and do not allow to detect all confectionery potential 
of the hybrid, but allow to create the best-quality hybrids. 

Consequently, the results of the research highlighted the best 
hybrid combinations for the introduction into production and parent 
components for the further creation of hybrids. The selection value of the 
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lines - the parent components of the confectionery branch hybrids is used. 
Among the studied is the best parent component for the creation of large-
scale lusal hybrids in the 340s. The hybrids created with the participation of 
this parent component had a mass of 1000 seeds from 106.5 g in 
Zaporozhye to 158.0 g in Kharkiv. 

The hybrid Condor 1, the parent component of which is the 340s 
line, was the best combination of a high mass of 1000 seeds and high yields 
in Zaporozhye. 

The best combination of a high mass of 1000 seeds and high yields 
over the years and points of the test was the hybrid combination 
SH 75 A / 340 v. 

The most critical conditions for the formation of high yields and 
high masses of 1000 seeds were the weather conditions of the period before 
or during the flowering of hybrids of sunflower confectionery, namely the 
amount of precipitation in this period. 

 
Keywords: sunflower, hybrid, large-seed, biometric trait, yield, 1000 seed 
weight, duration of vegetation period. 


