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В умовах недостатнього зволоженням та підвищеної вітрової ерозії 
ґрунтів Запорізької області провели вивчення впливу фракційності 
посівного матеріалу стерильних ліній та відновників фертильності 
пилку соняшнику на якісні показники насіння врожаю за два роки 
вивчення (2017–2018 рр.). За результатами дослідження встановлено, 
що насіння 2018 року врожаю має більшу масу ядра та меншу масу 
лушпиння і відсоток лушпинності у порівнянні з 2017 роком. Виявлено, 
що серед відновників фертильності пилку лінія ЗЛ678В має найменшу 
масову долю ядра насіння (в межах 0,9 г), а найбільша у стерильної лінії 
ЗЛ100А (приблизно 4,2 г).
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Вступ. Соняшник є відносно молодою сільськогосподарською 
культурою в Україні, яку вирощують близько 150 років і з якого добувають  
соняшникову олію (98%) [1,2]. Насіння сучасних високоолійних сортів містить 
50-55% олії (на абсолютно суху масу насіння) і 16% білка, а ядро відповідно 65-
67% і 22-24%. Соняшникова олія відноситься до групи напіввисихаючих, вона 
має високі смакові якості і переваги перед іншими рослинними жирами за 
поживністю та засвоєнням. Особлива цінність соняшникової олії як харчового 
продукту зумовлена високим вмістом у ній ненасичених жирних кислот (до 
90%), головним чином лінолева (55-60%) і олеїнова (30-35%). Біологічно 
найкорисніша лінолева кислота (у нових сортів її вміст досягає 75-80%), яка 
нормалізує холестериновий обмін, що позитивно впливає на здоров'я людини 
[3,4]. 

Одними з найважливіших параметрів насіннєвого матеріалу соняшнику є 
маса ядра та лушпиння, які мають великий вплив на крупність насіння. Ще 
академік В.С. Пустовойт стверджував, що використання на посів крупнішого 
насіння є запорукою отримання більш високого врожаю і вважав, ідеальним 
наявність характеристик «три по сто»: схожість – 100 %, чистота – 100 % і маса 
1000 насінин – 100 г. Втім, єдиної думки з цього питання не існує, не дивлячись 
на те, що такі дослідження проводилися на різних культурах, починаючи ще з 
XIX століття [5,6].

У зв’язку з широким спектром застосування та підвищеним попитом на 
соняшникову олію нагальним є питання щодо збільшення валового збору 
сировинної продукції соняшнику з одиниці площі шляхом збільшення збору 
насіннєвого матеріалу з ділянок гібридизації. Особливості проходження фенофаз 
та продуктивності рослин батьківських компонентів соняшнику вивчаються в 
Інституті олійних культур НААН, проводяться дослідження залежності між 
масою ядра, лушпиння та крупністю насіння й врожайністю. Також, результати 
даного дослідження дають змогу краще зрозуміти, як впливає фракційність 
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посівного матеріалу (маса ядра та лушпиння) на швидкість проходження 
вегетаційного періоду та врожайність соняшнику.

Метою наших досліджень було вивчення впливу фракції посівного 
матеріалу на якісні показники насіння соняшнику.

Матеріали та методи досліджень. Посів стерильних ліній та 
відновників фертильності пилку соняшнику проводили поділяночно ручними 
саджалками на глибину 5-7 см. Уздовж кожного ярусу ділянок дослідів залишали 
доріжку шириною 2,1 м для проходу під час спостережень і доріжку шириною 
1,4 м для розмежування ярусів. Збір врожаю проводився селекційним комбайном 
«WINTERSTEIGER».

За появи двох пар справжніх листочків проводилося формування густоти 
стояння рослин на ділянках. Розсадник випробування селекційного матеріалу та 
експериментальних гібридів був сформований з отриманих комбінацій. Ділянки 
чотирьохрядкові, в трьох повтореннях, загальною площею 33,6 м2, обліковою –
16,8 м2. Густота стояння складала 50 тис. рослин на гектарі.

Як контроль використовувалися стандарти різних груп стиглості. 
Досліджували 11 ліній у 3-х повтореннях: стерильні лінії – ЗЛ42А, ЗЛ62А, 
ЗЛ82А, ЗЛ96А, ЗЛ100А; лінії відновники фертильності пилку – ЗЛ5СВ, ЗЛ6/2В, 
ЗЛ134В, ЗЛ201В, ЗЛ678В, СМГ2В. Під час досліду використовувалися наступні 
фракції насіння: 2.8, 2.2, 2.0, 1.8, 1.6. Для визначення якісних показників насіння 
соняшнику використовувався лабораторний метод [7].

Відомо, що майбутній урожай та якісні показники насіння соняшнику 
залежать від того, в яких умовах проходять фенофази розвитку рослин. Серед 
основних факторів зовнішнього середовища в цей період визначальними є 
температура і наявність доступної вологи в ґрунті. Тому, для отримання 
дружних, сильних сходів насіння висівали в добре прогрітий і вологий ґрунт зі 
стійкою температурою 10-120С, з рівномірним розподілом тепла в верхньому 
шарі ґрунту на глибині 8-10 см.

Ґрунтово-кліматичні умови проведення досліджень. На території 
землекористування Інституту олійних культур спостерігається вітрова ерозія. 
Найбільший розвиток має дефляція, як правило у лютому-травні, частіше у 
березні-квітні. Крім того, на цей час припадають сильні вітри, з дефіцитом 
вологи в повітрі, атмосферні посухи (наступають суховії). Істотний вплив на 
кліматичні умови надає вітер. Взимку переважає вітер східних напрямків, 
східних і північно-східних. Влітку – північних і північно-східних. Максимальна 
швидкість вітру 30-40 м/с. Ґрунти сівозміни представлені типовими 
середньоглибокими малогумусними чорноземами, потужність гумусного 
профілю становить 75-85 см. Наявність гумусу: в пласті 0-20 см – 4,4-5,5 %, на 
глибині 30-40 см – 3,5 %, а на глибині 50 см – 2,0-2,5%.

Дослідження проводили протягом 2017-2018 років на полях селекційної 
сівозміни Інституту олійних культур НААН, розташованого на території 
Запорізького району Запорізької області. Районування відноситься до Південного 
Степу України.

Значний вплив мали кліматичні умови, які у 2018 році були більш 
сприятливими за кількістю опадів (у 2017 році сума опадів за вегетаційний 
період склала 242,1 мм, а у 2018 році – 266 мм) та періоді їх випадання, який 
припав на кінець фази бутонізації і початок цвітіння.

Середньодобова температура повітря у квітні складала 9,7 0С (2017 рік) і 
15 0С (2018 рік), у травні – 17,4 0С (2017 рік) і 20,5 0С (2018 рік), у червні – 23,5 
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0С (2017 рік) і 24,2 0С (2018 рік), у липні – 24,3 0С (2017 рік) і 24,2 0С (2018 рік), у 
серпні – 27,1 0С (2017 рік) і 25,5 0С (2018 рік), у вересні 19,5 0С (2017 рік) і 18 0С 
(2018 рік).

Результати досліджень та їхнє обговорення. До досліду були залучені 
11 ліній соняшнику: 5 стерильних аналогів та 6 відновників фертильності пилку, 
які порівнювалися за якісними показниками насіння.

Вченими встановлено, що із усіх чинників, які впливають на величину 
врожаю й якісні показники насіння соняшнику, найважливішими є запас вологи і 
кількість опадів за вегетаційний період, густота стояння рослин на одиниці 
площі, строки сівби та якість посівного матеріалу. Якщо посіви зрідженні, 
отримується насіння різної форми, розмірів та якості. Занадто густі посіви теж 
мають поганий результат – насіння з малою масою та силою росту. Строки сівби 
слід обирати з врахуванням особливостей метеорологічних та екологічних умов, 
сортових особливостей та інших важливих факторів. Особливо важливу роль 
строки сівби мають при вирощуванні озимих культур.

Академік В. С. Пустовойт встановив оптимальну площу живлення в 
районах достатнього зволоження - 1680-2000 cм2, а при нестачі опадів 2000-2520 
cм2. Це свідчить про те, що при звужених міжряддях за рахунок рівномірного 
розміщення рослин на площі, зменшення конкуренції та більш повного 
використання факторів зовнішнього середовища можна загущать посіви 
соняшнику більше, ніж при посіві з міжряддями 70 см і отримувати високу 
врожайність. На думку деяких вчених, густоту стояння рослин необхідно 
встановлювати відповідно до глибини зволоження ґрунту навесні. Якщо вона 
становить 200 см, і продуктивної вологи в метровому шарі близько 200 мм, 
густота стояння рослин соняшнику повинна бути 50-60 тис./га, і слід очікувати 
високий урожай. Вплив фракції посівного матеріалу на якісні показники насіння 
соняшнику були розглянуті у наших дослідах і представлені нижче [5].

Стерильні лінії

ЗЛ42А. Виходячи з даних за 2017 рік видно, що найбільша маса ядра 
спостерігається у фракції 2.8, далі йдуть у порядку зменшення 2.0, 1.8, 2.2 та 1.6 
(табл. 1). Маса лушпиння в порядку зменшення – 2.8, 2.2, 1.6, 2.0 та 1.8. 
Лушпинність найбільша була у фракції 1.6, далі йдуть – 2.2, 2.8, 1.8, 2.0. За 2018 
рік маса ядра найбільша була у фракції 2.8, 2.0, 2.2, 1.8 та 1.6. Маса лушпиння –
2.8, 2.2, 1.6, 2.0 та 1.8. Лушпинність найбільша була – 1.6, далі йдуть 2.8, 2.2, 1.8, 
2.0. Проаналізувавши дані по лінії ЗЛ42А видно, що маса ядра була більшою у 
насіння з врожаю за 2018 рік і коливалась в межах від +0,09 до +0,28, маса 
лушпиння була приблизно однаковою (від +0,01 до +0,03), лушпинність була 
більшою у 2017 році (від -1,47 до -0,08).

Таблиця 1
Якісні показники насіння у стерильної лінії ЗЛ42А (2017-2018 рр.)

Фракція Маса ядра, г +/- * Маса лушпиння, г +/- * Лушпинність, % +/- *

2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р.

2,8 3,11 3,28 +0,17 1,17 1,20 +0,03 27,34 26,79 -0,55

2,2 2,88 3,16 +0,28 1,10 1,12 +0,02 27,64 26,17 -1,47

2,0 3,00 3,23 +0,23 1,06 1,09 +0,03 26,11 25,23 -0,88

1,8 2,97 3,07 +0,1 1,05 1,06 +0,01 26,12 25,67 -0,45

1,6 2,80 2,89 +0,09 1,07 1,10 +0,03 27,65 27,57 -0,08

НСР 05 0,21 0,33 - 0,08 0,11 - 2,12 2,59 -

*відповідно до 2017 року
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ЗЛ62А. Беручи до уваги дані за 2017 рік по масі ядра видно, що 
найбільша вона у фракції 2.0, далі – 2.2, 1,6, 2.8, 1.8 (табл. 2). Маса лушпиння –
2.0, 2.2, 1.6, 2.8, 1.8. Лушпинність найбільша у – 1.8, 1.6, 2.8, 2.2, 2.0. У 2018 році 
маса ядра у порядку зменшення була наступна – 2.0, 2.2, 2.8, 1.6,1.8. Маса 
лушпиння – 2.0, 2.2, 1.6, 2.8, 1.8. Лушпинність – 1.6, 1.8, 2.2, 2.0, 2.8. З даних 
таблиці з’ясувалось, що маса ядра була більшою у насіння з врожаю 2018 року 
(від +0,09 до +0,39), маса лушпиння була майже однаковою в обидва роки (від -
0,05 до +0,1), лушпинність була більшою у насіння 2017 року (від -3,54 до -1,09).

Таблиця 2
Якісні показники насіння у стерильної лінії ЗЛ62А (2017-2018 рр.)

Фракція Маса ядра, г +/- * Маса лушпиння, г +/- * Лушпинність, % +/- *

2017 
рік

2018 рік 2017 
рік

2018 рік 2017 
рік

2018 
рік

2,8 2,21 2,55 +0,34 1,18 1,16 -0,02 34,81 31,27 -3,54

2,2 2,40 2,64 +0,24 1,25 1,31 +0,06 34,25 33,16 -1,09

2,0 2,54 2,93 +0,39 1,28 1,38 +0,1 33,51 32,02 -1,49

1,8 2,09 2,24 +0,15 1,17 1,12 -0,05 35,89 33,33 -2,56

1,6 2,25 2,34 +0,09 1,22 1,18 -0,04 35,16 33,52 -1,64

НСР 05 0,21 0,87 - 0,09 0,72 - 3,46 2,59 -

ЗЛ82А. Провівши аналіз даних з таблиці за 2017 рік з’ясувалось, що 
найбільша маса ядра припала на фракцію 2.0, 2.2, 1.8, 1.6 та 2.8 (табл. 3). Маса 
лушпиння – 2.0, 1.6, 1.8, 2.2, 2.8. Лушпинність – 2.8, 1.6, 2.0, 1.8, 2.2. У 2018 році 
найбільша маса ядра була у – 2.0, 1.6, 1.8, 2.2, 2.8. Маса лушпиння – 2.0, 2.2, 1.8, 
2.8, 1.6. Лушпинність – 2.0, 2.8, 2.2, 1.8, 1.6. Проаналізувавши дані за два роки 
досліджень було встановлено, що більша маса ядра була у насіння 2018 року (від 
-0,02 до +0,19), маса лушпиння (від -0,1 до +0,05), як і лушпинність (від -3,18 до 
0,81) були більші у насіння 2017 року врожаю. 

Таблиця 3
Якісні показники насіння у стерильної лінії ЗЛ82А (2017-2018 рр.)

Фракція Маса ядра, г +/- * Маса лушпиння, г +/- * Лушпинність, % +/- *

2017 
рік

2018 рік 2017 
рік

2018 рік 2017 
рік

2018 
рік

2,8 2,51 2,57 +0,06 1,22 1,20 -0,02 32,71 31,83 -0,88

2,2 2,81 2,79 -0,02 1,23 1,25 +0,02 30,45 30,94 +0,49

2,0 2,88 2,88 0 1,32 1,37 +0,05 31,43 32,24 +0,81

1,8 2,75 2,81 +0,06 1,25 1,22 -0,03 31,25 30,27 -0,98

1,6 2,69 2,88 +0,19 1,27 1,17 -0,1 32,07 28,89 -3,18

НСР 05 0,31 0,27 - 0,12 0,1 - 3,63 2,74 -

ЗЛ96А. З даних за 2017 рік видно, що маса ядра була більшою у фракції 
2.8, 1,8, 2.2, 1.6, 2.0 (табл. 4). Маса лушпиння – 2.8, 1.6, 1.8, 2.2, 2.0. Лушпинність 
– 2.0, 1.6, 1.8, 2.2, 2.8. У 2018 році найбільша маса ядра була у – 2.8, 1.8, 2.2, 1.6, 
2.0. Маса лушпиння – 2.8, 1.6, 2.2, 1.8, 2.0. Лушпинність – 1.6, 2.0, 2.2, 1.8, 2.8. З 
даних за два роки бачим, що маса ядра насіння була більшою у насіння 2018 року 
врожаю (коливалась від -0,09 до +0,22), маса лушпиння (від -0,12 до +0,03) і 
лушпинність були меншими у насіння 2018 року (від -1,89 до -0,09).
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Таблиця 4
Якісні показники насіння у стерильної лінії ЗЛ96А (2017-2018 рр.)
Фракція Маса ядра, г +/- * Маса лушпиння, г +/- * Лушпинність, % +/- *

2017 
рік

2018 рік 2017 
рік

2018 рік 2017 
рік

2018 
рік

2,8 3,50 3,41 -0,09 1,52 1,40 -0,12 30,28 29,11 -1,17
2,2 2,87 2,95 +0,08 1,26 1,29 +0,03 30,51 30,42 -0,09
2,0 2,49 2,71 +0,22 1,22 1,23 +0,01 32,88 31,22 -1,66
1,8 2,93 3,06 +0,13 1,34 1,28 -0,06 31,38 29,49 -1,89
1,6 2,84 2,84 0 1,37 1,32 -0,05 32,54 31,73 -0,81

НСР 05 0,2 0,45 - 0,05 0,12 - 2,01 2,7 -

ЗЛ100А. За показниками 2017 року видно, що найбільша маса ядра 
припала на фракцію 2.0, 1.8, 2.8, 1.6, 2.2 (табл. 5). Маса лушпиння – 2.0, 1.8, 2.8, 
2.2, 1.6. Лушпинність – 2.2, 1.8, 2.0, 2.8, 1.6. У 2018 році маса ядра більша була у 
фракції 2.0, 1.8, 2.8, 1,6, 2.2. Маса лушпиння – 2.0, 1.8, 2.2, 1.6, 2.8. Лушпинність 
– 2.2, 2.0, 1.8, 1.6, 2.8. Виходячи з отриманих даних видно, що маса ядра в обидва 
роки була однакова (від -0,09 до +0,09), маса лушпиння (від -0,08 до -0,02) та 
лушпинність (від -1,47 до +0,15) були меншими у насіння 2018 року врожаю. 

Таблиця 5
Якісні показники насіння у стерильної лінії ЗЛ100А (2017-2018 рр.)
Фракція Маса ядра, г +/- * Маса лушпиння, г +/- * Лушпинність, % +/- *

2017 
рік

2018 рік 2017 
рік

2018 
рік

2017 рік 2018 
рік

2,8 4,17 4,26 +0,09 1,44 1,36 -0,08 25,67 24,20 -1,47
2,2 3,98 4,01 +0,03 1,44 1,42 -0,02 26,57 26,15 -0,42
2,0 4,57 4,50 -0,07 1,61 1,58 -0,03 26,05 25,99 -0,06
1,8 4,32 4,35 +0,03 1,54 1,51 -0,03 26,28 25,77 -0,51
1,6 4,13 4,04 -0,09 1,42 1,40 -0,02 25,59 25,74 +0,15

НСР 05 0,32 0,59 - 0,07 0,07 - 1,1 2,68 -

Якщо, брати до уваги дані за два роки по всіх стерильних лініях видно, 
що більша маса ядра була у насіння 2018 року врожаю, а маса лушпиння та 
лушпинність навпаки були менші.

Лінії відновники фертильності пилку
ЗЛ5СВ. У врожаю за 2017 рік найбільша маса ядра була у насіння фракції 

1.8, 2.8, 2.2, 1.6, 2.0 (табл. 6). Маса лушпиння – 2.0, 2.8, 1.8, 2.2, 1.6. Лушпинність 
– 2.0, 2.8, 1.6, 2.2, 1.8. В 2018 році маса ядра більша була у фракції 1.8, 2.8, 2.2, 
1.6, 2.0. Маса лушпиння – 2.0, 1.8, 2.8, 2.2, 1.6. Лушпинність – 2.0, 2.2, 2.8, 1.6, 
1.8. При порівнянні даних за два роки видно, що маса ядра була більшою у 
насіння 2018 року врожаю (від +0,01 до +0,08), як і маса лушпиння (від +0,02 до 
+0,08) та лушпинність (від -0,37 до +1,68).

Таблиця 6
Якісні показники насіння у відновника фертильності пилку ЗЛ5СВ

(2017-2018 рр.)
Фракція Маса ядра, г +/- * Маса лушпиння, г +/- * Лушпинність, % +/- *

2017 
рік

2018 рік 2017 
рік

2018 рік 2017 
рік

2018 
рік

2,8 1,53 1,61 +0,08 0,61 0,63 +0,02 28,50 28,13 -0,37
2,2 1,50 1,58 +0,08 0,55 0,63 +0,08 26,83 28,51 +1,68
2,0 1,40 1,43 +0,03 0,69 0,72 +0,03 33,00 33,49 +0,49
1,8 1,65 1,68 +0,03 0,59 0,64 +0,05 26,34 27,59 +1,25
1,6 1,44 1,45 +0,01 0,54 0,56 +0,02 27,27 27,86 +0,59

НСР 05 0,12 0,13 - 0,06 0,05 - 3,53 3,02 -
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ЗЛ6/2В. 2017 рік. Маса ядра була більша у – 1.8, 2.0, 2.2, 2.8, 1.6 (табл. 7). 
Маса лушпиння – 2.0, 1.8, 2.2, 2.8, 1.6. Лушпинність – 2.2, 2.0, 1.8, 2.8, 1.6. 2018 
рік. Маса ядра була більшою у фракції 2.0, 1.8, 2.2, 2.8, 1.6. Маса лушпиння 
більшою була у наступних фракцій в порядку зменшення 2.2, 2.0, 1.8, 2.8, 1.6. 
Найбільший відсоток лушпинності був у наступних фракцій в порядку убування 
2.8, 2.2, 1.6, 1.8, 2.0. Отже, видно, що маса ядра була в обидва роки приблизно 
однаковою (від -0,06 до +0,11), маса лушпиння (від -0,07 до +0,02)  та 
лушпинність (від -1,85 до +0,78) були меншими у насіння 2018 року врожаю в 
порівнянні з 2017 роком.

Таблиця 7
Якісні показники насіння у відновника фертильності пилку ЗЛ6/2В

(2017-2018 рр.)
Фракція Маса ядра, г +/- * Маса лушпиння, г +/- * Лушпинність, % +/- *

2017 
рік

2018 рік 2017 
рік

2018 рік 2017 
рік

2018 
рік

2,8 2,88 2,82 -0,06 1,30 1,32 +0,02 31,10 31,88 +0,78

2,2 2,94 2,91 -0,03 1,39 1,36 -0,03 32,10 31,85 -0,25

2,0 3,03 3,14 +0,11 1,40 1,33 -0,07 31,60 29,75 -1,85

1,8 3,04 3,06 +0,02 1,40 1,33 -0,07 31,53 30,30 -1,23

1,6 2,78 2,73 -0,05 1,23 1,23 0 30,67 31,06 +0,39

НСР 05 0,2 0,28 - 0,1 0,08 - 2,77 2,51 -

ЗЛ134В. При аналізі даних за 2017 рік видно, що більша маса ядра 
притаманна фракції 2.8, далі йдуть 2.2, 2.0, 1.6, 1.8 (табл. 8). Маса лушпиння –
1.8, 1.6, 2.2, 2.0, 2.8. Лушпинність – 1.8, 1.6, 2.2, 2.0, 2.8. 2018 рік. Маса ядра 
більша була у фракції 2.8, 2.2, 2.0, 1.6, 1.8. Маса лушпиння – 1.6, 1.8, 2.2, 2.0, 2.8. 
Лушпинність – 1.6, 1.8, 2.2, 2.0, 2.8. При порівнянні двох років виявилось, що 
маса ядра (від -0,01 до +0,09) була більшою у насіння врожаю, який зібрали у 
2018 році, як маса лушпиння (від +0,02 до +0,07) та лушпинність (від +0,11 до 
+0,93).

Таблиця 8
Якісні показники насіння у відновника фертильності пилку ЗЛ134В

(2017-2018 рр.)
Фракція Маса ядра, г +/- * Маса лушпиння, г +/- * Лушпинність, % +/- *

2017 
рік

2018 рік 2017 
рік

2018 рік 2017 
рік

2018 
рік

2,8 2,77 2,84 +0,07 1,00 1,06 +0,06 26,53 27,18 +0,65

2,2 2,73 2,72 -0,01 1,09 1,12 +0,03 28,53 29,17 +0,64

2,0 2,63 2,66 +0,03 1,02 1,08 +0,06 27,95 28,88 +0,93

1,8 2,46 2,49 +0,03 1,14 1,16 +0,02 31,67 31,78 +0,11

1,6 2,50 2,59 +0,09 1,14 1,21 +0,07 31,32 31,84 +0,52

НСР 05 0,16 0,21 - 0,14 0,21 - 2,7 3,27 -

ЗЛ201В. У 2017 році маса ядра насіння була більшою у фракції 2.2, 1.6, 
2.8, 1.8, 2.0 (табл. 9). Маса лушпиння – 2.0, 2.8, 1.6, 2.2, 1.8. Лушпинність – 2.0, 
2.8, 1.6, 2.2, 1.8. 2018 рік. Маса ядру найбільша у фракції 2.2, 1.6, 2.8, 1.8, 2.0. 
Маса лушпиння – 2.0, 2.8, 1.6, 2.2, 1.8. Лушпинність – 2.0, 2.8, 1.6, 2.2, 1.8. 
Беручи до уваги дані за два роки досліджень виявилось, що більша маса ядра (від 
0 до +0,14) у насіння 2018 року врожаю, маса лушпиння (від -0,03 до +0,1) та 
лушпинність (від -1,05 до +1,63) були приблизно однакові.



Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 27, 2019: 69-78

© О.Ю. Литяга

75

Таблиця 9
Якісні показники насіння у відновника фертильності пилку ЗЛ201В

(2017-2018 рр.)

Фракція Маса ядра, г +/- * Маса лушпиння, г +/- * Лушпинність, % +/- *

2017 
рік

2018 рік 2017 
рік

2018 рік 2017 
рік

2018 
рік

2,8 3,03 3,14 +0,11 1,05 1,09 +0,04 25,74 25,77 +0,03

2,2 3,25 3,33 +0,08 0,97 0,97 0 23,00 22,56 -0,44

2,0 2,84 2,84 0 1,29 1,39 +0,1 31,23 32,86 +1,63

1,8 3,00 3,08 +0,08 0,83 0,80 -0,03 21,67 20,62 -1,05

1,6 3,19 3,33 +0,14 1,00 1,05 +0,05 23,87 23,97 +0,1

НСР 05 0,32 0,32 - 0,25 0,35 - 3,22 5,3 -

ЗЛ678В. З даних за 2017 рік виявили, що маса ядра більшою була у – 1.6, 
далі йдуть 2.8, 2.0, 1.8, 2.2 (табл. 10). Маса лушпиння йшла в наступному
порядку – 2.8, 1.6, 2.0, 1.8, 2.2. Лушпинність в порядку зменшення була 
найбільшою у фракції 1.8, 2.0, 2.8, 2.2, 1.6. У 2018 році маса ядра більшою була у 
фракції 1.6, 2.8, 2.0, 1.8. 2.2. Маса лушпиння – 2.8, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2. Відсоток 
лушпинності був найбільшим у фракції 1.8, 2.8, 2.2, 2.0, 1.6. Цифри таблиці 
показують, що маса ядра (від +0,01 до +0,1) була більшою в 2018 році, маса 
лушпиння (від -0,07 до +0,01) та лушпинність (від -5,27 до -0,63) були більші у 
2017 році.

Таблиця 10
Якісні показники насіння у відновника фертильності пилку ЗЛ678В

(2017-2018 рр.)

Фракція Маса ядра, г +/- * Маса лушпиння, г +/- * Лушпинність, % +/- *

2017 
рік

2018 рік 2017 
рік

2018 рік 2017 
рік

2018 
рік

2,8 0,96 0,97 +0,01 0,83 0,80 -0,03 46,37 45,20 -1,17

2,2 0,78 0,83 +0,05 0,63 0,64 +0,01 44,68 43,54 -1,14

2,0 0,82 0,92 +0,1 0,75 0,68 -0,07 47,77 42,50 -5,27

1,8 0,79 0,84 +0,05 0,74 0,72 -0,02 48,37 46,15 -2,22

1,6 1,03 1,07 +0,04 0,78 0,79 +0,01 43,10 42,47 -0,63

НСР 05 0,13 0,05 - 0,16 0,19 - 5,29 4,94 -

СМГ2В. Табличні дані за 2017 рік показують, що маса ядра була більша у 
фракції 2.8, 2.0, 2.2, 1.6, 1.8 (табл. 11). Найбільшу масу лушпиння показала 
фракція 2.8, далі йшли 2.0, 1.8, 1.6, 2.2. Показники лушпинності найбільші були у 
– 2.0, потім були фракції 1.8, 2.8, 1.6, 2.2. 2018 рік показав більшу масу ядра у 
наступних фракцій в порядку зменшення 2.8, 2.0, 1.6. 2.2, 1.8. Маса лушпиння 
врожаю 2018 року була більшою у фракції 2.0, 2.8, 1.8, 1.6, 2.2. Відсоток 
лушпинності найбільший був у – 2.0, а далі йшли – 1.8, 2.8, 1.6, 2.2. При 
порівнянні даних за два роки дослідів видно, що маса ядра (від +0,01 до +0,2) 
була більшою у 2018 році, маса лушпиння (від -0,02 до +0,06) була приблизно 
однаковою, а лушпинність (від -1,43 до +0,44) більшою була у врожаю 2017 року.
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Таблиця 11
Якісні показники насіння у відновника фертильності пилку СМГ2В (2017-

2018 рр.)
Фракція Маса ядра, г +/- * Маса лушпиння, г +/- * Лушпинність, % +/- *

2017 
рік

2018 рік 2017 
рік

2018 рік 2017 
рік

2018 
рік

2,8 3,67 3,87 +0,2 2,08 2,06 -0,02 36,17 34,74 -1,43

2,2 2,92 2,94 +0,02 1,49 1,53 +0,04 33,79 34,23 +0,44

2,0 3,12 3,20 +0,08 2,03 2,09 +0,06 39,42 39,51 +0,09

1,8 2,74 2,75 +0,01 1,67 1,65 -0,02 37,87 37,50 -0,37

1,6 2,89 2,98 +0,09 1,53 1,57 +0,04 34,62 34,51 -0,11

НСР 05 0,29 0,36 - 0,11 0,19 - 3,34 4,57 -

Висновки
Таким чином, у результаті досліджень встановлено, що:
- маса ядра усіх фракцій була більшою в насіння врожаю 2018 року, за 

винятком стерильної лінії ЗЛ100А та відновника ЗЛ6/2В, в яких цей показник 
був приблизно однаковим;

- більша маса лушпиння була у насіння, зібраного у 2017 році, за 
винятком стерильних ліній ЗЛ42А і ЗЛ62А та відновників фертильності ЗЛ201В 
та СМГ 2В, у яких цей показник був майже однаковим в обидва роки, навпаки у 
відновника ЗЛ5СВ, ЗЛ134В, лушпинність була більшою у 2018 році;

- більша лушпинність була в насіння врожаю 2017 року, за виключенням  
ліній відновників фертильності ЗЛ5СВ, ЗЛ134В, у яких лушпинність була 
більшою у 2018 році, у відновника ЗЛ201В лушпинність була приблизно 
однакова в обидва роки;

- встановлено, що насіння з меншим відсотком лушпинності та більшою 
масою ядра було отримано у більш сприятливому 2018 році. 
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ВЛИЯНИЕ ФРАКЦИИ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА НА 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА

А.Ю. Литяга

Институт масличных культур НААН

В условиях недостаточного увлажнения и повышенной ветровой 
эрозии почв Запорожской области провели изучение влияния 
фракционности посевного материала стерильных линий и 
восстановителей фертильности пыльцы подсолнечника на 
качественные показатели семян урожая за два года изучения (2017-2018 
гг.). По результатам исследования установлено, что семена 2018 урожая 
имеют большую массу ядра и меньшую массу шелухи, и процент 
лузжистости по сравнению с 2017 годом. Выявлено, что среди 
восстановителей фертильности пыльцы линия ЗЛ678В имеет 
наименьшую массовую долю ядра семян (в пределах 0,9 г), а
наибольшая у стерильной линии ЗЛ100А (примерно 4,2 г).

Ключевые слова: подсолнечник, линия, ядро, шелуха, фракция семян.

INFLUENCE OF FRACTION OF SOWING MATERIAL ON QUALITY 
INDICES OF SUNFLOWER SEEDS

A.Yu. Lityaga

Institute of Oilseed Crops NAAS

Sunflower is a relatively young agricultural crop in Ukraine, which is 
grown for about 150 years and extracts sunflower oil (98%). Seeds of 
modern high-grade varieties contain 50-55% of oil (on absolutely dry weight 
of seeds) and 16% of protein, and the core, respectively, 65-67% and 22-24%. 
Sunflower oil belongs to the semi-detached group, it has high flavors and 
benefits over other vegetable fats for nutrition and digestion. The special 
value of sunflower oil as a food product is due to its high content of 
unsaturated fatty acids (up to 90%), mainly linoleic (55-60%) and oleinic (30-
35%). Biologically most useful linoleic acid (in new varieties its content 
reaches 75-80%), which normalizes cholesterol metabolism, which has a 
positive effect on human health.

The purpose of our research was to study the influence of the seed 
fraction on the quality parameters of sunflower seeds.

For control, the standards of different groups of maturation were used. 
11 lines were studied in 3 repetitions: sterile analogues - ZL42A, ZL62A, 
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ZL82A, ZL96A, ZL100A; lines of fertility reduction restorers - ZL5SB, ZL6/2B, 
ZL134B, ZL201B, ZL678B, SMG2B. During the experiment, the following seed 
fractions were used: 2.8, 2.2, 2.0, 1.8, 1.6. To determine the quality of 
sunflower seeds, a laboratory method was used.

Thus, as a result of the research, it has been established that:
- the mass of the nucleus of all fractions was higher in the 2018 harvest, 

with the exception of the sterile line ZL100A and the reducer ZL6/2B, in 
which this figure was approximately the same;

- the greater weight of husk was in the seeds collected in 2017, with the 
exception of the sterile ZL42A and ZL62A lines and the ZL201B and SMG2B 
fertility restorers, where this index was almost identical in both years, on the 
contrary, in the reducing agent ZL5SB, ZL134B, the lamina was greater in 
2018;

- greater laminae was in the seeds of the harvest in 2017, with the 
exception of the lines of fertility reduction ZL5SB, ZL134B, in which the 
lamina was greater in 2018, the lamina content of the reducing agent ZL201B 
was approximately the same in both years;

- it has been established that seeds with a lower percentage of husk and 
larger nucleus were obtained in a more favorable year 2018.

Keywords: sunflower, line, kernel, husk, seed fraction.


