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Вивчено гібриди ліній соняшнику – аналогів за морфологічними 
ознаками забарвлення та форми крайових квіток, світло-коричневого 
забарвлення листя у порівнянні з гібридами вихідної лінії КЛВ80/1. 
Встановлено відсутність впливу на господарсько-цінні ознаки гібридів 
врожайність, олійність, висоту рослин, діаметр кошику, кількість 
листків генів морфологічних маркерних ознак: o (оранжеві крайові 
квітки), shc (полосковидні крайові квітки), tu2 (довгі трубкоподібні 
крайові квітки), l (лимонні крайові квітки), lu (світло-жовті крайові 
квітки), lb (світло-коричневе забарвлення листка). 
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Вступ. У виробництві соняшнику досить давно використовують гібриди, 
створені селекційними лініями. Гібриди мають дуже велику схожість за 
морфологічними ознаками [Hladni N et al., 2017]. Лінії, що використовують для 
їх створення мають велике різноманіття [Mladenovic E, et al., 2017, Hubner S et al., 
2019]. В селекційних лініях використовують рецесивні морфологічні ознаки: 
лимонне, оранжеве, світло-жовте забарвлення крайових квіток, верхнє галуження 
[Avin FA et al., 2013].

Маркування батьківських ліній гібридів моногеними рецесивними 
морфологічними ознаками є важливою умовою контролю генетичної чистоти 
ліній. Через насиченість сівозмін при сучасній системі рослинництва посівами 
товарного соняшнику відбувається порушення норм просторової ізоляції. 
Морфологічні маркери дозволяють контролювати і навіть виправляти ситуацію 
при вирощуванні в умовах недостатньої ізоляції. Основними вимогами, що 
пред'являються до ознак, як маркерів, є: чітка візуальна відмінність, прояв до 
цвітіння або на початку фази цвітіння, відсутність негативного плейотропного 
впливу на господарсько-цінні ознаки [Толмачев ВВ, 2014]. У попередньому 
дослідженні [Vedmedeva KV, 2015] визначено, що лише деякі морфологічні 
ознаки мають вплив на кількісні господарські ознаки ліній соняшнику. Лінії у 
сучасному сільському господарстві використовуються лише на ділянках 
гібридизації і займають не великі площі. Дійсний прибуток отримують від 
врожайності та олійності гібридів. Вивченню гібридів та якостей ліній які їх 
створюють присвячено багато наукових досліджень [Кутіщева НМ, 2014]. Але 
вплив конкретних генів на важливі ознаки гібридів не досліджувався.

Мета дослідження: Встановити вплив генів контролюючих морфологічні 
маркерні ознаки ліній на господарсько-цінні показники гібридів соняшнику 
першого покоління.

Матеріали та методи досліджень. Матеріалом дослідження слугувала 
колекція аналогів ліній соняшнику за морфологічними ознаками та стерильні 
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аналоги селекційних ліній [Vedmedeva KV, 2015]. Для встановлення впливу 
окремих генів маркерних ознак створені лінії аналоги та їх вихідні форми 
одночасно залучили до схрещувань на стерильній основі з лініями тестерами. 
Гібридні комбінації отримували на трьох кошиках для кожної комбінації. 
Гібриди висівали ділянками площею 10,2 м2 кожного кошику окремо. Наявність 
трьох кошиків обумовила наявність трьох повторень. Гібриди кожної групи ліній 
аналогів та їх вихідної форми висівали окремим дослідом з використанням 
рендомізації. В досліді 2010-2011рр гібриди оцінювали за вегетаційним 
періодом, врожайністю, масою 1000 насінин, олійністю, висотою, кількістю 
листків та діаметром кошику. Загальна методика закладки дослідів та обрахунку 
результатів поведена за методикою Доспехова [Доспехов ВН, 1979].

Вивчали вплив генів: o (оранжеві крайові квітки), shc (полосковидні 
крайові квітки), tu2 (довгі трубкоподібні крайові квітки), l (лимонні крайові 
квітки), lu (світло-жовті крайові квітки), lb (світло-коричневе забарвлення 
листка) на врожайність, олійність на інші ознаки гібридних комбінацій.

Результати досліджень та їхнє обговорення
Визначення строків вегетації та дати цвітіння не показало відмінностей 

між гібридами кожної групи аналогів. Усі гібриди споріднених комбінацій цвіли 
дружно практично в один день починали та в один день закінчували. Тому 
можна сказати що за вегетаційним періодом відмінностей не встановлено і у 
таблиці результатів цей показник не було включено.

Лінія КЛВ80/1В є батьківським компонентом гібридів і зроблені на їх 
основі аналоги є готовими відновниками фертильності пилку. Вона має верхнє 
галуження обумовлене рецесивними генами. Використовувалась у виробничих 
гібридах Надійний та Людмила. Усі випробувані гібридні комбінації показали 
100% відновлення фертильності пилку. Випробування з використанням 
стерильних аналогів ліній створило експериментальні гібриди для селекційного 
випробування.

В таблиці 1 представлені середні показники гібридів лінії КЛВ80/1 та її 
аналогів. У якості материнської лінії використали три материнські компоненти: 
нову крупноплідну лінію соняшнику КП11А, стерильну лінію селекції 
Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та 
сортовивчення позначену як А, та простий невідновлений гібрид Кубанський 93, 
позначений як Куб 93. Отримані групи гібридів між собою мали відмінності що 
до вивчених характеристик та вегетаційного періоду. Так гібриди з лінією А 
мали меншу врожайність, більшу олійність, менший вегетаційний період на 3 дні 
ніж інші комбінації.  

З батьківських ліній аналогів лінії КЛВ80/1 лінія аналог М10 виявляла 
зменшену олійність та висоту рослин у порівнянні з вихідною лінією. Гібриди  з 
нею мали однакову з вихідними гібридами висоту з урахуванням похибок, однак 
в абсолютному значенні вона була все ж менша. За іншими ознаками у гібридів з 
цією лінією достовірних відмінностей не виявлено. 

В гібридах спостерігались поодинокі зміни важливих селекційних 
характеристик. Так виявилось, що гібридна комбінація КП11АхМ17/1 за своєю 
врожайністю перевищила гібрид з вихідною формою. Але в двох інших 
гібридних комбінаціях з використанням М17/1 достовірних відмінностей за 
врожаєм не встановлено. Ознака олійності не мала достовірної різниці у гібридів 
з маркерними ознаками та без них. За висотою гібридів лише гібрид 
КП11АхМ17/1 мав більшу висоту за вихідну комбінацію. 
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Так само він вирізнявся більшім діаметром кошику. Відмінності гібриду 
КП11АхМ17/1 потребують подальшого випробування для використання у якості 
виробничого гібриду. За ознакою кількості листків спостерігали їх достовірне 
зменшення в двох комбінаціях з різними батьківськими лініями. 

Загалом з усіх спостережень за ознаками видно, що заявлені маркерні 
гени не мають суттєвого впливу на врожайність, олійність, висоту, діаметр 
кошику та кількість листків їх гібридів. Це дозволяє використовувати їх як 
маркерні. 

З лінією КЛВ80/1 було отримано аналог з внесеним геном lb 
обумовлюючим світло-коричневе забарвлення листків. Цей ген обумовлює 
створення пігменту померанчевого забарвлення, який накопичується у вакуолях і 
обумовлює коричневий відтінок. За участю лінії М791 та М790, які несуть цей 
маркерний ген було створено гібриди з п’ятьма материнськими лініями. Серед 
них лінія SW501A іноземної селекції та Одол 1 Селекційно-генетичного 
інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення та три 
описаних вище материнських лінії. Вивчені середні показники гібридних 
комбінацій представлено у таблиці 2.

Таблиця 2
Випробування гібридів з лініями аналогами за геном lb, обумовлюючим 

ознаку світло-коричневого забарвлення листка (2010-2011 рр.)
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А х М791 2,51±0,07 52,6±0,4 170,6±15,4 17,4±3,5 29,4±1,0

А х КЛВ80/1 2,59±0,16 53,3±2,3 164,4±11,1 17,0±1,6 30,2±0,3

Одол1А х М791 2,64±0,34 52,0±4,7 159,4±5,7 17,8±3,2 27,6±2,8

Одол1Ах М791/1 2,61±0,10 53,7±1,4 158,0±13,5 18,2±1,4 25,6±3,4

Одол1Ах КЛВ80/1 2,56±0,20 52,7±1,1 158,5±10,5 18,0±1,5 26,3±2,4

Куб 93 х М791 3,20±0,20 51,8±2,5 152,8±5,0 18,8±0,5 23,6±1,9

Куб 93 х М791/1 *3,52±0,09 50,1±1,0 159,0±6,0 16,4±1,5 26,4±3,5

Куб 93 х М790 3,34±0,20 54,6±5,6 *144,6±13,1 16,2±1,4 23,8±1,2

Куб 93 х КЛВ80 3,06±0,15 50,3±0,4 165,2±12,8 17,2±3,4 27,0±1,6

SW501Ax М791 2,40±0,24 52,8±1,0 138,6±4,4 16,8±1,7 23,8±0,1

SW501Ax М791/1 2,89±0,21 51,1±0,2 135,0±9,8 17,0±4,0 24,8±0,5

SW501AxКЛВ80/1 2,67±0,16 53,9±3,5 142,6±12,4 17,0±1,1 24,4±1,5

КП11Ах М791 *4,04±0,22 37,3±0,6 172,8±3,4 20,2±3,2

КП11АхКЛВ80/1 3,48±0,37 37,5±0,52 165,2±6,5 17,7±1,5
Примітка: * Значення ознаки достовірно відрізняються від ознаки гібриду з вихідною 
лінією

Назвою М791/1 позначена сублінія яка містила той самий маркерний ген 
lb, але у спостереженнях предкова форма вважалась, як така що має більш 
яскраве коричневе забарвлення. За роками спостережень виявилось, що нащадки 
обох субліній нічім не вирізнялись. Назву М790 мала лінія, яка крім гену lb 
містила ген низькорослості dw. Серед десяти випробуваних комбінацій з цими 
аналогами, виявилось лише три, які мали відмінності від гібридів з вихідними 
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формами. Комбінації КП11АхМ791 та Куб 93хМ791/1 мали більшу врожайність, 
а комбінація Куб 93 х М790 нижчу висоту рослин. Останнє пояснюється дією 
гену dw. З десяти комбінацій збільшення врожайності у двох випадках не дає 
можливості стверджувати позитивний вплив гену на врожайність, але одночасно 
відсутність зменшення врожаю та олійності вказує на можливість використання 
морфологічних маркерних генів у створенні високоврожайних гібридів.

Серед проведених науковцями досліджень на тему вивчення гібридів та 
морфологічного маркування відомо дослідження Hladni N et.al. [Hladni N et.al., 
2018], який вивчав сім морфологічних ознак гібридів з метою встановлення 
генетичної відстані між батьківськими формами за цими показниками та 
молекулярними маркерами. Ліній аналогів, морфологічних маркерних ознак 
обумовлених одним геном в їх дослідженнях не використано. Колекції ліній 
аналогів за морфологічними маркерними ознаками створювали Гаврилова В.О. 
[Гаврилова ВО, 2003] та Пімахін В.Ф. [Пімахін ВФ, 2000]. Однак їх дослідження 
не йшли далі прямого спостереження за лініями та схрещувань для уточнення 
генетичного контролю виявлених ознак. У порівнянні з ними наше дослідження є 
поглибленням знань з плейотропних ефектів генів. Воно доводить можливості 
застосування окремих морфологічних ознак у створенні виробничих гібридів з 
найкращими якостями. Використання морфологічного маркування забезпечить 
контроль чистоти насінництва і відповідно найкращу якість насіння.

Висновки
Встановлено відсутність впливу на господарсько-цінні ознаки гібридів 

врожайність, олійність, висоту рослин, діаметр кошику, кількість листків генів 
морфологічних маркерних ознак: o (оранжеві крайові квітки), shc (полосковидні 
крайові квітки), tu2 (довгі трубкоподібні крайові квітки), l (лимонні крайові 
квітки), lu (світло-жовті крайові квітки), lb (світло-коричневе забарвлення 
листка).

Доведено можливість використання ліній з морфологічними маркерними 
ознаками у виробничих гібридах без негативного впливу на основні сільско-
господарські показники.
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ВЛИЯНИЕ МАРКЕРНЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 
ЛИНИЙ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ГИБРИДОВ

(HELLIANTHUS ANNUUS L.)

К.В. Ведмедева, Т.В. Махова

Институт масличных культур Национальной академии аграрных наук Украины

В производстве подсолнечника достаточно давно используют 
гибриды и линии подсолнечника Морфологические маркеры позволяют 
контролировать и иногда исправлять ситуацию при выращивании в 
условиях недостаточной изоляции. Настоящую прибыль получают от 
урожайности и масличности гибридов.

Цель исследования: Установить влияние генов контролирующих 
морфологические маркерные признаки линий на хозяйственно-ценные 
показатели гибридов первого поколения.

Материалом исследования служила коллекция аналогов линий 
подсолнечника по морфологическим признакам и стерильные аналоги 
селекционных линий. В опыте 2010-2011 гг. гибриды оценивали по 
вегетационному периоду, урожайности, масличности, высоте и 
диаметру корзинки. Изучали влияние генов: o, shc, tu2, l, lu, lb на 
урожайность, масличность на другие признаки гибридов.

Определение сроков вегетации и даты цветения не показало 
различий между гибридами каждой группы аналогов. В качестве 
материнских использовали три компонента: КП11А, Одол1 и простой 
невосстановленный гибрид Кубанский 93. Полученные группы 
гибридов между собой отличались по изученным признакам. Так 
гибриды с линией А имели меньшую урожайность, большую 
масличность, меньше вегетационный период на 3 дня чем другие 
комбинации.

Из всех аналогов только линия М10 проявляла меньшую 
масличность и высоту растений по сравнению с исходной линией. 
Гибриды с ней имели одинаковую с исходными гибридами высоту с 
учетом погрешностей. По другим признакам в гибридах с этой линией 
не обнаружено.

В гибридах наблюдались единичные изменения важных 
селекционных характеристик. Так оказалось, что гибридная комбинация 
КП11АхМ17/1 по своей урожайности, диаметру корзинки и высоте 
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превысила гибрид с исходной формой. Но в двух других гибридных 
комбинациях с использованием М17/1 достоверных различий по 
урожаю и другим признакам не установлено.

С линией КЛВ80/1 получены аналоги с геном lb обусловливающим 
светло-коричневую окраску листьев: М791, М791/1 и М790. Название 
М790 имела линия, кроме гена lb содержала ген низкорослости dw. 
Среди десяти испытанных комбинаций с этими аналогами, оказалось 
только три, которые имели отличия от гибридов с исходными 
формами. Комбинации КП11АхМ791 и Куб 93хМ791/1 имели большую 
урожайность, а комбинация Куб 93 х М790 более низкую высоту 
растений. Последнее объясняется действием гена dw.

Установлено отсутствие влияния на хозяйственно-ценные признаки 
гибридов урожайность, масличность, высоту растений, диаметр 
корзинки, количество листьев генов морфологических маркерных 
признаков: o (оранжевые краевые цветки), shc (полосковидные 
краевые цветки), tu2 (длинные трубкообразные краевые цветки), l ( 
лимонные краевые цветки), lu (светло-желтые краевые цветки), lb
(светло-коричневая окраска листа).

Ключевые слова: подсолнечник, линия, ген, гибрид, маркерный признак.

INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL MARKER TRAITS OF 
SUNFLOWER LINES ON ECONOMIC CHARACTERISTICS OF 

HYBRIDS

K.V. Vedmedeva, T.V. Machova

Institute of Oilseed Crops of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Hybrids and sunflower lines have been used in the production of 
sunflower for a long time. The real profit comes from the yields and oilseeds 
of the hybrids.

Aim of the study: To determine the influence of genes controlling the 
morphological marker traits of the lines on the valuable indicators of the 
first generation hybrids.

The material of the study was the collection of morphological analogues 
of sunflower lines and sterile analogues of breeding lines. In the 2010-2011 
experiment, hybrids were evaluated by vegetation period, yield, oilseed, 
height and head diameter. The effect of genes o, shc, tu2, l, lu, lb on yield, 
oilseed on other traits of hybrid  was studied.

Determination of the growing season and the date of flowering showed 
no differences between the hybrids of each group of analogues. Three 
components were used as the maternal components: KP11A, A, and the 
simple non-renewed Kuban 93 hybrid. Thus, hybrids with line A had lower 
yields, greater oiliness, less vegetation period of 3 days than other 
combinations.

From the parent line analogues of the KLV80/1 line, the M10 analogue 
line showed reduced oil and plant height compared to the baseline. Hybrids 
with it had the same height of the original hybrids, taking into account the 
errors. On other signs of influence of the claimed marker genes in the lines 
were not detected.

In hybrids, single changes of important breeding characteristics were 
observed. So it turned out that the hybrid combination KP11AxM17/1 by its 
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yield, head diameter and height exceeded the hybrid with the original form. 
But in the other two hybrid combinations using M17/1, no significant 
differences in yield were found.

With the KLV80/1 line, analogues were obtained with the lb gene causing 
light brown color of leaves: M791, M791/1 and M790. The name M790 had the 
lb gene and the dw gene. Among the ten combinations tested with these 
analogues, only three were found to have differences from the original form 
hybrids. The combinations KP11AxM791 and Cube 93xM791/1 had a higher 
yield, and the combination Cube 93 x M790 had lower plant height. The latter 
is explained by the action of the dw gene.

The absence of influence on the economically valuable traits of hybrids 
yield, oil, plant height, head diameter, number of leaves of genes of 
morphological marker traits: o (orange ray flowers), shc (strip-shaped ray 
flowers), tu2 (long tube-shaped ray flowers), l (lemon ray flowers), lu (light 
yellow ray flowers), lb (light brown leaf color).

Keywords: sunflower, line, gene, hybrid, marker.


