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В статті представлено результати дванадцятирічного випробування 
трилінійного гібрида Каменяр та двох простих гібридів – Регіон і Рябота. 
Встановлено, що одні і ті ж ознаки у різних гібридів мали різне 
вираження в окремі роки. Так, максимальна врожайність у гібрида 
Каменяр (3,712 т/га) була в 2009, а у Регіона (3,803 т/га) та Ряботи (3,585 
т/га) в 2013 році. Мінімальні врожаї генотипів було отримано в 2012 році 
– 0,811 т/га у Каменяра, 1,193 т/га у Регіона, та в 2017році у Ряботи –
1,035 т/га. Найсприятливішим для одержання врожаю насіння 
соняшника був 2013 рік, середня врожайність тоді склала 3,57 т/га з 
коливаннями від 3,33 т/га у Каменяра до 3,80 т/га у Регіона. Також цього 
року максимальними за роки випробувань були діаметр кошика, маса 
1000 насінин та вихід олії з одиниці площі. А найнесприятливішим для 
вирощування культури був 2012 рік. Середня для трьох гібридів 
врожайність того року становила лише 1,05 т/га. Найнижчою вона була у 
трилінійного гібрида Каменяр і становила лише 1,05 т/га. Це 
пояснюється незвично високими для нашої місцевості температурами, 
коли сума активних температур склала 141,9°С, що на 34,1°С вище за 
типові для цієї зони.

Ключові слова: соняшник, опади, температура повітря, гідротермічний 
коефіцієнт, врожай, олійність насіння, маса 1000 насінин, лушпинність.

Вступ. Україна – країна яка є однією з основних сільськогосподарських 
регіонів планети Земля. Сільськогосподарське виробництво України щорічно 
піддається численним ризикам метеорологічного, геологічного та біологічного 
характеру. Жодна галузь народного господарства не пов'язана так з погодними 
умовами, як аграрне виробництво. Кліматичні умови залишаються вирішальними 
при формуванні врожаю, оскільки вони сильніше, ніж економіка і техніка. 

Основними чинниками, від яких залежить урожай, є родючість ґрунту, 
кількість опадів, що випали за вегетаційний період та температура. Для 
колишньої степової зони України, в якій розташоване наше місто, найбільш 
типовими ґрунтами є чорноземи, поля біля Запоріжжя здебільшого розташовані 
на чорноземах звичайних, які мають високу потенційну врожайність. Клімат 
запорізького регіону континентальний, з вираженими в літній період суховіями, 
за умовами забезпеченості вологою територія відноситься до посушливої зони. 
Характерне поєднання надлишку тепла з недостатньою кількістю вологи, що є 
основним лімітуючим фактором для вирощування сільськогосподарських 
культур. Середньорічна кількість опадів становить 443 мм, а випаровування з 
поверхні суші - 490 мм, з водної поверхні - 850 мм. При цьому влітку іноді 
спостерігаються зливи, що сильно розмивають поверхню ґрунту [1, 2]. Тому до 
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клімату і погоди необхідно відноситься не тільки як до природних явищ, а й як 
до економічних та соціальних факторів, які впливають на якість і формування 
врожаю сільськогосподарських культур [3,4].

У 2012 і 2013 рр. температурні режими досягали аномальних критеріїв 
весняного періоду (2-5°С, (саме на таку кількість градусів середня температура 
повітря квітня - травня була вище за норму)). За весь період метеоспостережень 
(для різних метеостанцій від 80 до 150 років) аномалії такого рівня не 
відзначалися [5].

Наведені дані наочно демонструють кліматичні зміни, які відбуваються в 
світі взагалі і Україні зокрема. У різних регіонах країни температура за останні 
сто років підвищилася на 1-1,5 градуса. Степова частина України завжди 
страждала від дефіциту опадів, особливо в літній період, а зараз цей дефіцит 
збільшується. З останніх десяти років вісім років були з посушливим літньо-
осіннім і ранньоосіннім періодом [6].

Останнім часом спостерігається поступове підвищення температур та 
зменшення кількості опадів, результатом чого є недостатня забезпеченість 
рослин вологою. Поступово степова частина України по кліматичному режиму 
наближається до сухих субтропіків. Це ще не пустеля, але вже не степ. В таких 
умовах вирощувати нинішній набір сільськогосподарських культур через 20 
років, напевно, буде вже неможливо. У нас можуть бути великі проблеми, якщо 
не буде сортів культур, адаптованих до значно меншого вегетаційного періоду, 
до змін термінів посіву і збору врожаю [6].

Взагалі, зміни клімату є цілком природнім процесом. Відповідно до 
результатів досліджень кліматологів, за останні дві тисячі років спостерігалися 
три періоди потепління і три періоди похолодання, останнє з яких завершилося в 
І половині XIX століття. Наприкінці XIX сторіччя почалося потепління, яке до 
кінця XX сторіччя сягнуло 0,7–0,8°С. Господарська діяльність людей призвела до 
значного прискорення цього процесу. Підвищення на 0,7–0,8°С у природі 
відбувається за тисячі років, натомість зараз ми маємо відповідний показник за 
сто. Останні 20 років зміна середньої температури відбувалася ще стрімкіше [7].

Надзвичайна кількість тепла відразу ж після завершення зими обумовлює 
значні зміни в розвитку сільськогосподарських культур, і, напевно вже в 
недалекому майбутньому набір сільськогосподарських культур і їх сортовий 
склад зажадає значних коректив з точки зору їх користі [8].

Соняшник є неперевершеною культурою в сфері агровиробничого 
комплексу України. Багаторічні дослідження вказують на те, що головним 
чинником формування основних господарських ознак відіграють запаси 
продуктивної вологи. Досвід багаторічного вирощування соняшника в Україні  
при значних коливаннях суми ефективних температур та інших метеорологічних 
показників свідчать про високу екологічну пластичність цієї рослини [9].

Через те, що в природі вже стабільно простежуються відхилення в 
температурному режимі, які призводять до значних втрат врожаю, то створення 
посухостійких ліній і гібридів соняшнику є дуже актуальним. Нові селекційні 
завдання вимагають більш повну і об'єктивну інформацію про вихідний матеріал, 
що використовується в програмах при створенні гібридів соняшнику, які мають 
широку норму реакції генотипу.

Метою нашої роботи було визначення формування основних 
господарських ознак у гібридів соняшника в залежності від агрокліматичних 
умов року.
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Матеріал та методи досліджень
Дослідження проводились на полях ІОК НААН в селекційній сівозміні. 

Данні температурного режиму, частота та кількість опадів 2007-2018 років 
вимірювалась співробітниками на метеопосту ІОК НААН. До вивчення були 
залучені гібриди з різним періодом вегетації, але трилінійний Каменяр та 
простий гібрид Регіон, мають два одинакові компоненти батьківських форм, а 
саме ЗЛ42А та ЗЛ678В. Третій гібрид має короткий вегетаційний період, та інші 
батьківські компоненти. Дослід закладувався за методикою Б.А. Доспехова [10], 
Схема посіву 70х35 см, по одній рослині в гнізді. Ділянки шестирядкові, 
довжиною 8,4 метри, загальна площа ділянки 50,4 м2 , облікова 28,0 м2 . 

Гідротермічний коефіцієнт розраховувався за методикою Г.Т. 
Селянинова за вегетаційний період соняшника (квітень - вересень = 183 доби).

∑ Р
ГТК= ---------′ ;

∑ t:10

де: ∑ Р – сума опадів за місяць, в мм.
∑ t:10 – сума температур в градусах Цельсія за період з 

середньодобовими температурами вище 10° С ( в межах того ж періоду).

Результати досліджень та їхнє обговорення

Наслідки зміни клімату реальні та очевидні. Підвищення 
температури, зміна кількості опадів, нестійкий характер погоди, 
розповсюдження шкідників та хвороб є результатом зміни клімату що 
загрожує сільськогосподарському виробництву. Якщо ми бажаємо 
забезпечити продовольчу безпеку країни, то сільськогосподарській галузі 
необхідно негайно прийняти міри до адаптування сільськогосподарських 
культур, притаманних тій чи іншій зоні, до змін клімату. Адже В зоні сухого 
Степу, до якої відноситься Запорізька область, соняшник реалізує свій 
генетичний потенціал врожайності на 45 %, і в посушливі роки ефективність 
виробництва насіння соняшнику зменшується майже в 1,6 рази порівняно зі 
сприятливими [11]. Наприклад, у 2017 році виробництво насіння соняшника 
скоротилось на 17% в порівнянні з попереднім роком. Однією з головних 
причин такого падіння стало погіршення врожайності, пов'язане з 
несприятливими погодними умовами [12].

В процесі створення і вивчення батьківських компонентів та на їх 
основі гібридів соняшника постає багато питань. Який необхідно створити 
гібрид для повної реалізації його біологічного потенціалу? При яких 
погодних умовах будуть сформовані максимальні показники основних 
господарських ознак? Щоб відповісти на ці питання необхідно детальне 
вивчення гібридів в різних агрокліматичних зонах або на протязі декількох 
років, якщо вивчення здійснюється в одній місцевості. 

Щоб відповісти на всі ці питання ми спробуємо проаналізувати як 
кліматичні особливості років, в які відбувались дослідження, так і реакцію 
на них гібридів соняшника селекції ІОК. Погодні дані вегетаційного періоду 
соняшника за роками випробувань наведено в таблиці 1.
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Таблиця 1
Погодні особливості вегетаційного періоду по рокам вивчення

Роки 
досліджень

∑ 
температур 

(t°С)

± до 
с/ 

багатор.

∑ 
опадів
(мм)

± до 
с/ 

багатор.

Гідротермічний 
коєфіцієнт

2007 130,0 +22,2 176,5 -67,5 0,136

2008 123,2 +15,4 277,5 +33,5 0,225

2009 121,3 +13,5 195,8 -48,2 0,161

2010 132,1 +24,3 218,0 -26,0 0,165

2011 125,7 +17,9 143,5 -100,5 0,114

2012 141,9 +34,1 259,0 +15,0 0,182

2013 128,0 +20,2 210,5 -33,5 0,164

2014 126,5 +18,7 285,9 +41,9 0,226

2015 131,9 +24,1 341,5 +97,5 0,259

2016 129,0 +21,2 207,0 -37,0 0,160

2017 121,5 +13,7 242,1 -1,9 0,199

2018 127,4 +19,6 266,0 +22,0 0,209

Середня за 
12 років

128,2 +20,4 235,3 -8,7 0,183

Середня 
багаторічна

107,8 - 244,0 - 0,226

З таблиці видно, що сума активних температур за вегетаційний період 
соняшника (квітень – вересень) років випробувань постійно перевищувала 
багаторічні показники, притаманні нашій місцевості, в той час як кількість опадів 
значно коливалась.

Аналіз кліматичних даних, отриманих за роки спостережень, показав що 
температурні показники стабільно були вищими, ніж це було в минулі роки і 
перевищували середні багаторічні на 13,5 – 34,1° С. Найпрохолоднішим виявився 
2009 рік, коли сумарна температура квітня-вересня досягла тільки 121,3° С, що 
становило лише 85,48 % від показників 2012 року. І при цьому навіть у 2009 році 
значення температури на 13,5° С перевищували середньостатистичні показники.

Що стосується кількості опадів, то найпосушливішим був 2011 рік, коли 
за вегетаційний період випало лише 143,5 мм опадів – це на 100,5 мм менше за 
середні багаторічні значення, а найбільш вологим виявився 2015-й, коли за той 
же час випало 341,5 мм, що на 97,5 мм перевищило типові для нашого регіону 
показники. Якщо порівняти вологозабезпечення рослин то сумарна кількість 
опадів за вегетаційний період у 2011 році становила лише 42,02 % від показників 
2015 року.
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Таблиця 2
Зміни основних господарсько-цінних характеристик гібридів соняшника по 

роках (2007-2018 рр.)

Р
ік

Н
аз

ва
 г

іб
ри

дн
ої

 
ко

м
бі

на
ці

ї

В
ис

от
а 

ро
сл

ин
и,

 
см

Д
іа

м
ет

р 
ко

ш
ик

а,
 

см

Т
В

П
, д

ні
 с

хо
ди

 –
ф

із
іо

л.
ст

иг
лі

ст
ь

Л
уш

пи
нн

іс
ть

, %

М
ас

а 
10

00
  н

ас
ін

ин
, 

г

В
ро

ж
ай

, т
/г

а

О
лі

йн
іс

ть
 н

ас
ін

ня
, 

%

В
их

ід
 о

лі
ї, 

т/
га

2007 Каменяр 143,9 14,8 106 20,9 49,5 2,30 50 1,15

Регіон 124,2 13,5 104 19,4 32,3 1,83 49,27 0,90
Рябота 129,4 13 95 22,4 40 1,62 48,23 0,78

Середнє
за рік

132,5 13,8 101,7 20,9 40,6 1,92 49,2 0,94

2008 Каменяр 175,8 14,6 93 20,4 38 2,45 45,39 1,11
Регіон 159,9 13,5 91 25,5 35,5 2,22 46,38 1,03
Рябота 150,2 14,5 87 26,3 47,8 2,93 40,39 1,18

Середнє
за рік

162,0 14,2 90,3 24,1 40,4 2,53 44,1 1,11

2009 Каменяр 149,2 15,9 97 20,1 51,09 3,71 51,37 1,91
Регіон 142,7 15 98 22,0 34 2,46 51,19 1,26
Рябота 145,9 14,7 87 18,4 46,2 2,39 51,24 1,23

Середнє
за рік

145,9 15,2 94,0 20,2 43,8 2,86 51,3 1,46

2010 Каменяр 168,4 17,4 95 22,5 45,5 2,93 50,24 1,47
Регіон 148,8 18,3 95 21,3 43 2,71 52,53 1,42
Рябота 146,5 19,1 90 24,5 48,5 2,57 48,75 1,25

Середнє
за рік

154,6 18,3 93,3 22,8 45,7 2,74 50,5 1,38

2011 Каменяр 174,2 17,3 110 23,7 45 2,78 50,01 1,39
Регіон 164,7 14,7 109 24,2 38 2,66 49,33 1,31
Рябота 149,7 18,7 95 23,8 51,2 2,48 48,58 1,21

Середнє
за рік

162,9 16,9 104,7 23,9 44,7 2,64 49,3 1,30

2012 Каменяр 92,4 12,3 99 21,8 38 0,81 47,46 0,38
Регіон 103,3 12,4 97 22,2 41 1,19 47,22 0,56
Рябота 92,9 12,1 95 22,8 41 1,15 48,76 0,56

Середнє
за рік

96,2 12,3 97,0 22,3 40,0 1,05 47,8 0,50

2013 Каменяр 142,2 24,8 95 24,4 58 3,33 49,97 1,66
Регіон 132,7 22,2 97 23 48 3,80 50,54 1,92
Рябота 139 20,3 90 23,9 49,56 3,59 49,56 1,78

Середнє
за рік

138,0 22,4 94,0 23,8 51,9 3,57 50,0 1,79
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Продовження таблиці 2
2014 Каменяр 150,6 14,9 95 24,7 36,6 1,95 51,63 1,01

Регіон 145,1 13,8 94 24,7 33,6 2,22 50,78 1,13
Рябота 149,5 15,9 84 27,3 38 1,70 44,29 0,75

Середнє
за рік

148,4 14,9 91,0 25,6 36,1 1,96 48,9 0,96

2015 Каменяр 176,7 17,3 106 24,3 49 3,08 52,41 1,62
Регіон 165,3 20,1 103 24,3 46 2,99 51,36 1,54
Рябота 172,1 16,4 99 26 53 2,45 50,46 1,24

Середнє
за рік

171,4 17,9 102,7 24,9 49,3 2,84 51,4 1,46

2016 Каменяр 177,5 14,6 105 20 37 2,34 49,76 1,16
Регіон 153 15 102 24,1 32 2,51 51,84 1,30
Рябота 168,3 15,3 92 24,3 41 2,11 47,07 0,99

Середнє
за рік

166,3 15,0 99,7 22,8 36,7 2,32 49,6 1,15

2017 Каменяр 150,9 18,8 111 24,3 40 1,32 49,14 0,65
Регіон 139,9 17,4 102 22,6 40 1,22 49,59 0,61
Рябота 154,3 15,6 98 25,3 49 1,04 41,72 0,43

Середнє
за рік

148,4 17,3 103,7 24,1 43,0 1,19 46,8 0,56

2018 Каменяр 155,6 15,7 100 24,1 37 3,15 48,87 1,54
Регіон 131,1 17,3 100 24,1 34,2 2,93 46,88 1,37
Рябота 137,7 17,1 95 23,8 48,8 2,62 41,91 1,10

Середнє
за рік

141,5 16,7 98,3 24,0 40,0 2,90 45,9 1,34

Середнє 
Каменяр

154,8 16,5 101,0 22,6 43,7 2,51 49,69 1,25

Середнє 
Регіон

142,6 16,1 99,3 23,1 38,1 2,40 49,74 1,20

Середнє 
Рябота

144,6 16,1 92,3 24,1 46,2 2,22 46,75 1,04

НІР

Все це не могло не позначитись на гідротермічному коефіцієнті, який 
через підвищення температур майже постійно мав значення нижче типових для 
нашої зони. 

В цій статті представлені результати дванадцятирічних випробувань 
трьох гібридів селекції лабораторії міжлінійних гібридів ІОК НААНУ та 
проведено аналіз їхньої пристосованості до змін клімату, що відбуваються. 
Дослідження були проведені на простих гібридах Регіон і Рябота та трилінійному 
гібриді Каменяр. Коливання їхніх основних господарсько-цінних характеристик 
по роках випробувань наведено в таблиці 2.

Аналізуючи одержані дані ми бачимо, що окремі показники у 
досліджуваних гібридів змінювались не синхронно.

Дані табл.2 показують, що за господарсько-цінними показниками, 
одержаними для трьох гібридів, найбільш сприятливим для одержання врожаю 
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насіння соняшника був 2013 рік. Середня врожайність тоді склала 3,57 т/га з 
коливаннями від 3,33 т/га у Каменяра до 3,80 т/га у Регіона, врожайність гібрида 
Рябота мала проміжний характер і становила 3,59 т/га, що майже дорівнювало 
середньому для трьох гібридів показникові. Також цього року максимальними за 
роки випробувань були діаметр кошика, маса 1000 насінин та вихід олії з 
одиниці площі. З огляду на це можна зробити висновок, що погодні особливості 
саме 2013 року були найбільш сприятливими для вирощування соняшника в 
нашій зоні. І це при тому, що сумарна кількість опадів, що випали з квітня по 
вересень була на 33,5 мм менше від середньорічних значень.

Враховуючи це, можна зробити висновок що, незважаючи на те, що в 
цілому рік мав середні кліматичні параметри – сума активних температур 
становила 128,00 С (середнє значення за роки спостережень – 128,2° С з 
варіюванням від 121,3° С у 2009 році до 141,9° С у 2012); кількість опадів – 210,5 
мм (середня за три роки – 235,3 мм, з коливаннями від 143,5 мм у 2011 році до 
341,5 мм у 2015); гідротермічний коефіцієнт – 0,164 (середній 0,183, мінімальний 
0,114 у 2011 році, максимальний 0,259 у 2015) вирішальне значення мав розподіл 
опадів (Рис. 1). 
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Рис. 1. Коливання розподілу опадів по місяцях за роки випробування 
гібридів соняшника

Як видно з рисунка, опади, що випали в травні та червні, створили умови 
для початкового росту і розвитку рослин, а липневі дощі виявились дуже 
своєчасними для цвітіння рослин та наливу насіння. З цього можна зробити 
висновок, що не кількість опадів, а саме час, коли випали дощі, мав вирішальне 
значення для формування врожаю.

Дещо менш сприятливими для вирощування соняшника були 2018 рік 
(середня врожайність склала 2,90 т/га), 2009 (2,86 т/га), 2015 (2,84 т/га). В ці роки 
лише гібрид Каменяр мав урожайність вище 3,0 т/га – 3,08 т/га у 2015 році, 3,15 
т/га в 2018, а найвищу за всі роки випробувань він показав у 2009 році – 3,71 т/га. 
Вища порівняно з двома іншими гібридами урожайність Каменяра в 2018 році 
можна пояснити трохи більшою тривалістю його вегетації – в середньому 100,1 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень



Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, 2019, № 28: 70-84

© Н.М. Кутіщева, С.І. Одинець, Л.І. Шудря, В.О. Середа, О.В. Безсусідній

77

доби, у Регіона – 99,3 доби, у Ряботи – 92,0 доби, а також тим, що Каменяр є 
трилінійним гібридом, а Регіон і Рябота – простими.

В цілому 2012 рік був найнесприятливішим для вирощування культури. 
Рослини мали найменші усереднені значення для цілого ряду показників –
висоти рослин, діаметра кошика, врожайності та, як наслідок, одержання олії з 
одиниці площі.

Усереднена для трьох гібридів висота рослин цього року була 96,2 см, а 
найбільшою в 2015-у – 171,4 см. Це пояснюється великою різницею погодних 
умов. Так, 2012 рік був найспекотнішим за роки випробувань – сума активних 
температур склала 141,9° С, що було на 34,1° С вище від норми. Це сталось через 
те, що високі температури при незначною мірою кращому ніж звичайно 
вологозабезпеченні – 259 мм опадів (гідротермічний коефіцієнт становив 0,182) 
пригнічували зростання рослин. Менше в порівнянні з іншими цей показник 
змінився у гібрида Регіон – на 62 см, або 37,7%.

Діаметр кошика також був найменшим у 2012 році – 12,3 см, а 
найбільшим у 2013 році – 22,4 см тобто різниця склала 10,1 см. Це можна 
пояснити різницею в розподілі опадів під час вегетації рослин (рис. 1).

З рисунка видно що, незважаючи на меншу кількість опадів у 2013 році 
(210,5 мм, гідротермічний коефіцієнт 0,164) розподіл їх був більш рівномірним і 
значна частина випала в липні під час цвітіння соняшника, а не в серпні, як у 
2012 році (загальна кількість опадів за вегетацію 259,0 мм, гідротермічний 
коефіцієнт 0,182). Також у 2013 році найбільшими за роки випробувань були: 
маса 1000 насінин – 51,9 г з коливаннями від 48,0 г у гібрида Регіон до 58,0 г у 
Каменяра; врожайність – 3,573 т/га (3,331 т/га у Каменяра – 3,803 т/га у Регіона) 
та вихід олії середній показник становив 1,788 т/га (1,665 т/га у Каменяра – 1,922 
у Регіона). Гібрид Рябота в цьому році за всіма показниками мав проміжні 
значення.

Середня маса 1000 насінин в цьому випробуванні коливалась від 36,1 г 
(Регіон – 33,6 г, Каменяр – 36,6 г, Рябота – 38,0 г) у 2014 році до 51,9 г у 2013 
(Регіон – 48,0 г, Рябота – 49,6 г, Каменяр – 58,0 г). Це можна пояснити тим, що не 
зважаючи на майже однакову суму температур (128° С у 2013 році та 126,5 в 
2014) істотно різнилась забезпеченість рослин вологою – в 2013 році випало 
210,5 мм опадів, а в 2014 – 285,9 мм, а гідротермічний коефіцієнт становив,
відповідно, 0,164 та 0,226, вирішальним виявився розподіл опадів по місяцях – в 
2013 році найбільше опадів випало в липні, а в 2014 році лише в вересні і на 
налив насіння вони вже не вплинули.

Незважаючи на значну розбіжність по роках у строках вегетації різних 
гібридів, найбільш контрастними можна вважати 2008 та 2011. У 2008 році 
середня тривалість вегетаційного періоду склала 90,3 доби з коливаннями від 87 
у Ряботи до 93 у Каменяра. В порівнянні з цим у 2011 році вегетація рослин була 
значно довшою – 104,7 доби, так у гібрида Рябота вона тривала 95 діб, Регіона –
109, Каменяра – 110. Найменша різниця по роках відмічена у Ряботи – 8 діб, у 
інших вона була значно більшою – 17 діб у Каменяра та 18 у Регіона. 
Визначальним чинником, який обумовив цю різницю, була кількість опадів –
277,5 мм у 2008 році (гідротермічний коефіцієнт – 0,225) та 143,5 мм у 2011 
(гідротермічний коефіцієнт – 0,114).

Порівняно з іншими показниками цілком оригінальним виявився прояв 
такої ознаки як лушпинність насіння. Найменшою вона була в 2009 році – 20,2 % 
(18,4 % - Рябота, 20,1 % - Каменяр та 22,0 % - Регіон), а в 2014 році на лушпиння 
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припадало 25,6% (27,3 % - Рябота, 24,7 % - Каменяр та 24,7 % - Регіон). Ці роки 
були досить близькими за температурними показниками – сума активних 
температур становила 121,3° С в 2009 році та 126,5° С у 2014. Тому основним 
чинником, який вплинув на цю ознаку, можна вважати нижчі температури 
серпня (Рис. 2). Взагалі, аналіз погодних умов цих років виявляє парадоксальну 
ситуацію – незважаючи на краще волого забезпечення рослин у 2014 році, коли 
випало 285,9 мм опадів, а гідротермічний коефіцієнт був 0,226, що безумовно 
ліпше показників 2009 року – 195,8 мм і 0,161, саме у 2014 році маса 1000 
насінин була найменшою, а отже, найбільшим був відсоток лушпиння.
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Рис. 2. Коливання середньомісячної температури по роках 
випробувань

Аналіз кореляційних зв’язків погодних чинників з розвитком, 
морфологічними ознаками та показниками продуктивності показав істотні 
відмінності в реакції різних гібридів і в цілому дуже незначний їхній 
взаємозв’язок (табл. 4).

Дані, наведені в таблиці 4, виявились досить несподіваними. З них видно, 
що не існує жодного універсального показника, за яким можна було б 
спрогнозувати якими будуть фізіологічні, або морфологічні ознаки та цінні 
господарські показники вирощуваних гібридів. Винятком може слугувати лише 
сума активних температур, підвищення якої діє пригнічуючи на висоту рослин –
коефіцієнт кореляції для всіх гібридів був негативним і становив -0,580 у гібрида 
Рябота, -0,545 у Каменяра та -0,513 у Регіона. На всі інші показники підвищення 
температури впливало менш істотно та вплив, який чиниться ним на рослину був 
більш індивідуальним.

Кількість опадів, що випадали під час вирощування рослин, позитивно 
впливала на цілій ряд показників, проте цей вплив зазвичай був меншим. Це 
стосується лушпинності, яка у всіх досліджуваних гібридів змінювалась 
пропорційно кількості опадів – коефіцієнт кореляції становив 0,324 у Каменяра, 
0,473 у Регіона та 0,563 у Ряботи.
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Таблиця 4
Кореляція кліматичних чинників з різними показниками гібридів 

соняшника (2007-2018 рр.)

Гібриди Показники ∑ температур 
(t° С)

∑ опадів 
(мм)

Гідротермічний 
коєфіцієнт

Каменяр Висота рослини, 
см

-0,545 0,002 0,106

Діаметр кошика, 
см

-0,298 -0,162 -0,112

ТВП, дні -0,076 -0,250 -0,248
Лушпинність, % -0,012 0,324 0,329
Маса 1000 
насінин, г

-0,075 -0,322 -0,325

Врожай, т/га -0,392 -0,162 -0,100
Олійність 
насіння, %

-0,066 -0,008 -0,010

Вихід олії, т/га -0,367 -0,152 -0,096
Регіон Висота рослини, 

см
-0,513 0,080 0,174

Діаметр кошика, 
см

-0,085 0,182 0,194

ТВП, дні -0,023 -0,438 -0,455
Лушпинність, % -0,262 0,473 0,529
Маса 1000 
насінин, г

0,328 0,252 0,184

Врожай, т/га -0,148 -0,024 -0,005
Олійність 
насіння, %

-0,061 -0,154 -0,155

Вихід олії, т/га -0,131 -0,039 -0,024
Рябота Висота рослини, 

см
-0,580 0,153 0,263

Діаметр кошика, 
см

-0,232 -0,170 -0,134

ТВП, дні 0,303 0,058 -0,007
Лушпинність, % 0,028 0,563 0,138
Маса 1000 
насінин, г

-0,265 0,096 0,138

Врожай, т/га -0,237 -0,057 -0,017
Олійність 
насіння, %

0,391 -0,308 -0,408

Вихід олії, т/га -0,158 -0,134 -0,115

Як наслідок, позитивною виявилася кореляція цих показників з 
гідротермічнмм коефіцієнтом. Кореляція висоти рослин становила 0,263 у 
Ряботи, 0,174 у Регіона та 0,106 у Каменяра; лушпинності – 0,138 у Ряботи, 0,329 
у Каменяра та 0,529 у Регіона.
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Також несподіваною здається від’ємна кореляція всіх цих показників з 
урожайністю соняшника та виходом олії з гектара. У гібрида Каменяр коефіцієнт 
кореляції урожайності з сумою активних температур становив -0,392, сумою 
опадів - -0,162, гідротермічним коефіцієнтом - -0,100; у Регіона -0,148, -0,024 і -
0,005 відповідно; у Ряботи -0,237, -0,057, -0,017. А коефіцієнти кореляції виходу 
олії з гектара були -0,367 з сумою температур, -0,152 з сумою опадів та -0,096 з 
гідротермічним коефіцієнтом у Каменяра; відповідно -0,131, -0,039 та -0,024 у 
Регіона та -0,158, -0,134 і -0,115 у гібрида Рябота.

Одержані дані свідчать про те, що визначальним є лише те які умови
діють на рослини під час проходження ними певних стадій розвитку.

Що ж до того, як гібриди показали себе за 12 років вивчення, то найвищу 
середню врожайність показав гібрид Каменяр – 2,51 т насіння з гектара, у гібрида 
Регіон цей показник дорівнював 2,40 т/га, а у гібрида Рябота – 2,22 т/га. 
Олійність насіння у гібридів Каменяр та Регіон була майже однаковою – 49,69 % 
і 49,74 %, у Ряботи цей показник був трохи нижчим – 46,75 %. Середній 
багаторічний вихід олії становив у Каменяра 1,25 т/га, у Регіона – 1,20 т/га і у 
Ряботи 1,04 т/га.

Висновки
1. В статті представлені результати дванадцятирічного випробування 

трьох гібридів (Каменяр, Регіон і Рябота) селекції лабораторії міжлінійних 
гібридів соняшника ІОК НААН.

2. Проаналізовано вплив кліматичних чинників, таких як кількість опадів 
за вегетаційний період, сума активних температур та гідротермічний коефіцієнт 
на формування господарсько-цінних показників.

3. Найсприятливішим для одержання врожаю насіння соняшника був 
2013 рік (∑ температур (t°С) - 128,0, ∑ опадів (мм) - 210,5, гідротермічний 
коефіцієнт - 0,164). Середня врожайність тоді склала 3,57 т/га з коливаннями від 
3,33 т/га у Каменяра до 3,80 т/га у Регіона. Також цього року максимальними за 
роки випробувань були діаметр кошика, маса 1000 насінин та вихід олії з 
одиниці площі.

4. Найнесприятливішим для вирощування культури був 2012 рік (∑ 
температур (t°С) - 141,9, ∑ опадів (мм) - 259,0, гідротермічний коефіцієнт -
0,182). Середня для трьох гібридів врожайність того року становила лише 1,05
т/га. Найнижчою вона була у трилінійного гібрида Каменяр і становила лише 
1,05 т/га. Це пояснюється незвично високими для нашої місцевості 
температурами, коли сума активних температур склала 141,9°С, що на 34,1°С 
вище за типові для цієї зони.

5. Встановлено, що підвищення температури пригнічує ріст рослин. 
Коефіцієнт кореляції цих показників становить -0,545 у гібрида Каменяр, -0,513 у 
гібрида Регіон, -0,580 у гібрида Рябота. Також зменшуються діаметр кошика 
(відповідно -0,298 у гібрида Каменяр, -0,085 у гібрида Регіон, -0,232 у гібрида 
Рябота), врожайність (-0,392, -0,148, -0,237) та одержання олії з одиниці площі (-
0,367, -0,131, -0,158).

6. Сума опадів позитивно корелює з лушпинністю (коефіцієнти кореляції 
у гібрида Каменяр 0,324, у гібрида Регіон 0,473, у гібрида Рябота 0,563), менш 
істотно з висотою рослин (0,002, 0,080, 0,153), та негативно з врожайністю (-
0,162, -0,024, -0,057), олійністю (-0,008, -0,154, -0,308) та одержанням олії з 
гектара (-0,152, -0,039, -0,134).
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7. Гідротермічний коефіцієнт також має позитивну кореляцію з висотою 
рослин (0,106, 0,174, 0,263), лушпинністю (0,329, 0,529, 0,138) і негативну з 
тривалістю вегетаційного періоду (-0,248, -0,455, -0,007), врожайністю (-0,100, -
0,005, -0,017), олійністю (-0,010, -0,155, -0,408) та одержанням олії з гектара (-
0,096, -0,024, -0,115).
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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ ФАКТОРОВ НА ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ГИБРИДОВ 

ПОДСОЛНЕЧНИКА

Н.Н. Кутищева, С.И. Одинец, Л.И. Шудря, В.А. Середа, 
А.В. Безсусидний

Институт масличных культур НААН

В статье представлены результаты двенадцатилетнего испытания 
трехлинейного гибрида Каменяр и двух простых гибридов - Регион и 
Рябота. Установлено, что одни и те же признаки у разных гибридов 
имели неодинаковое выражение в отдельные годы. Так, максимальная 
урожайность у гибрида Каменяр (3,712 т / га) была в 2009, а у Региона 
(3,803 т / га) и Ряботы (3,585 т / га) в 2013 году. Минимальные урожаи у 
всех генотипов были получены в 2012 году - 0,811 т / га у Каменяра, 
1,193 т / га у Региона, и в 2017 году у Ряботы - 1,035 т / га. 
Благоприятным для получения урожая семян подсолнечника был 2013 
год, средняя урожайность тогда составила 3,57 т / га с колебаниями от 
3,33 т / га у Каменяра до 3,80 т / га у Региона. Также в этом году 
максимальными за годы испытаний были диаметр корзины, масса 1000 
семян и выход масла с единицы площади. А самым неблагоприятным 
для выращивания культуры был 2012 год. Усреднённая для трёх
гибридов высота растений тогда равнялась лишь 96,2 см (в 2015 – 171,4 
см). Средняя для трех гибридов урожайность в том году составляла 
всего 1,05 т / га. Самой низкой она была у трехлинейного гибрида 
Каменяр и составляла всего 1,05 т / га. Это объясняется необычно 
высокими для нашей местности температурами, когда сумма активных 
температур составила 141,9 ° С, что на 34,1 ° С выше типичные для этой 
зоны. Средняя масса 1000 семян в данном испытании колебалась от 
36,1 г (Регион - 33,6 г, Каменяр – 36,6 г, Рябота – 38,0 г) в 2014 году до 
51,9 г в 2013 (Регион – 48,0 г, Рябота – 49,6 г, Каменяр – 58,0 г). 
Решающее значение при этом имел распределение осадков по месяцам 
– в 2013 году максимальное их количество выпало в июле, а в 2014 году 
только в сентябре.

Ключевые слова: подсолнечник, осадки, температура воздуха, 
гидротермический коэффициент, урожай, масличность семян, масса 1000 
семян, лузжистость.

EFFECT OF WEATHER FACTORS ON THE VARIABILITY OF 
ECONOMIC CHARACTERISTICS IN SUNFLOWER HYBRIDS

N.M. Kutishcheva, S.I. Odinets, L.I. Shudrya, V.А. Sereda, 
A.V. Bezsusidnij

Institute of Oilseed Crops NAAS

This article presents the results of twelve-year trials of the Region 
and Ryabota simple hybrids and the three-line hybrid Kameniar breeding 
laboratory of IOC NAANU hybrid labs, and analyzes their adaptation to 
ongoing climate change.
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The purpose of our work was to determine the formation of major 
economic traits in sunflower hybrids, depending on the agro-climatic 
conditions of the year.

Researches were conducted in the fields of IOC NAAN in breeding 
rotation. Temperature, frequency and rainfall data for 2007-2018 were 
measured by the staff at the IOC NAOC meteorological post. Seeding 
scheme 70x35 cm, one plant per nest. Plots six-row, total area of 50.4 m2, 
accounting 28.0 m2 Hydrothermal coefficient was calculated according to 
the method of GT Selyaninov during the growing season of sunflower.

The analysis of climate data obtained during the years of 
observations showed that temperature indicators were steadily higher than 
in previous years and exceeded the average long-term by 13.5 - 34.1° C. The 
coolest year was 2009, when the total temperature reached only 121,3° C in 
April-September, which was only 85.48% of the 2012 figures. The driest year 
was 2011, when only 143.5 mm of precipitation fell during the growing 
season, which is 100.5 mm less than the average long-term values, and 2015 
was the wettest, when 341.5 mm fell during the same period. 97.5 mm 
exceeded the region's typical values.

In terms of economic value obtained for the three hybrids, 2013 was 
the most favorable for sunflower seeds. The average yield then was 3.57 t/ha 
with fluctuations from 3.33 t/ha in Kameniar to 3.80 t / ha in the Region, the 
yield of the Hybrid was intermediate and amounted to 3.59 t/ha. Also this 
year, the maximum during the test years were the diameter of the basket, the 
mass of 1000 seeds and the oil output per unit area. The distribution of 
precipitation was crucial.

2012 was the most unfavorable for cultivation. Plants had the lowest 
averaged values for a variety of indicators - plant height, basket diameter, 
yield, and oil yield per unit area. Averaged for the three hybrids, plant height 
this year was 96.2 cm, and the largest in 2015 was 171.4 cm. This is 
explained by the large difference in weather conditions. So, 2012 was the 
hottest year of the tests - the sum of active temperatures was 141.9° C, 
which was 34.1° C above normal. High temperatures with slightly better than 
usual moisture supply - 259 mm of precipitation suppressed plant growth. 
The diameter of the basket was also the smallest in 2012 - 12.3 cm, and the 
largest in 2013 - 22.4 cm, ie the difference was 10.1 cm. This can be 
explained by the difference in the distribution of precipitation during the 
vegetation of plants.

Despite less rainfall in 2013 (210.5 mm, hydrothermal coefficient of 
0.164), their distribution was more even and much of it fell in July during the 
flowering of sunflower, rather than in August as in 2012 (total rainfall 259,0 
mm, hydrothermal coefficient 0,182). Also in 2013, the largest in the years of 
testing were: weight of 1000 seeds - 51.9 g with fluctuations from 48.0 g in 
the hybrid Region to 58.0 g in Kameniar; yield - 3,573 t/ha (3,331 t/ha in 
Kameniar - 3,803 t/ha in the Region) and oil yield averaged 1,788 t / ha (1,665 
t/ha in Kameniar - 1,922 in the Region). This year's Hybrid was intermediate 
in all respects.

The average weight of 1000 seeds in this trial ranged from 36.1 g 
(Region - 33.6 g, Kameniar - 36.6 g, Ryabota - 38.0 g) in 2014 to 51.9 g in 2013 
(Region - 48, 0 g, Ryabota - 49,6 g, Kameniar - 58,0 g). This can be explained 
by the fact that despite almost the same sum of temperatures (128° C in 2013 
and 126.5 in 2014), the availability of plants varied significantly - in 2013, 
210.5 mm of precipitation fell, and in 2014 - 285.9 mm, and the hydrothermal 
coefficient was, respectively, 0,164 and 0,226, decisive was the distribution 
of precipitation by months - in 2013, most precipitation occurred in July, and 
in 2014 only in September and they did not affect the pouring of seeds.

The most contrasting in terms of the growing season can be 
considered 2008 and 2011. In 2008, the average length of the growing 
season was 90.3 days with fluctuations from 87 in Ryabota to 93 in 
Kameniar. In comparison, in 2011 the vegetation of plants was much longer -
104.7 days, so in the hybrid Ryabota it lasted 95 days, the Region - 109, the 
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Kameniar - 110. The determining factor behind this difference was the 
amount of precipitation - 277.5 mm in 2008 and 143.5 mm in 2011.

Seed husks were the lowest in 2009 - 20.2% (18.4% - Ryabota, 20.1% -
Kameniar and 22.0% - Region), and in 2014, 25.6% (27.3% - Ryabota, 24.7% -
Kameniar and 24.7% - Region). These years were quite close in terms of 
temperatures - the sum of active temperatures was 121.3° C in 2009 and 
126.5° C in 2014. The main factor that influenced this sign is the lower 
August temperatures. Despite the better water supply of plants in 2014, 
when 285.9 mm of rain fell and the hydrothermal coefficient was 0.226, 
which is definitely better than in 2009 - 195.8 mm and 0.161, in 2014 the 
weight of 1000 seeds was the lowest, and therefore the largest was the 
percentage of husk.

An analysis of the correlation relationships of weather factors with 
development, morphological traits, and performance indicators revealed 
significant differences in the responses of different hybrids and, overall, 
their very small relationship. There is no universal indicator that can predict 
what will be the physiological or morphological features and valuable 
economic indicators of hybrids grown. The only exception can be the sum of 
active temperatures, the increase of which is inhibited by plant height. All 
other indicators of temperature rise were less significantly affected and the 
effect that it had on the plant was more individual.

Rainfall during plant cultivation had a positive effect on a number of 
indicators, but this effect was usually less. This applies to the husks, which 
in all the studied hybrids varied in proportion to the amount of precipitation -
the correlation coefficient was 0.324 in Kamenara, 0.473 in the Region and 
0.563 in Ryabota.

The correlation with the hydrothermal coefficient of plant height was 
0.263 in Ryabota, 0.174 in the Region and 0.106 in Kameniar; husks - 0,138 in 
Ryabota, 0,329 in Kameniar and 0,529 in Region.

Also unexpected is the negative correlation of all these indicators 
with sunflower yield and oil yield per hectare. In the Kameniar hybrid, the 
correlation coefficient of yield with the sum of active temperatures was -
0.392, the sum of precipitation - -0.162, the hydrothermal coefficient - -0.100; 
in the Region, -0.148, -0.024 and -0.005 respectively; in Ryabota is -0.237, -
0.057, -0.017. And the correlation coefficients of oil yield per hectare were -
0.367 with sum of temperatures, -0.152 with sum of precipitation and -0.096 
with hydrothermal coefficient of Kameniar; respectively, -0,131, -0,039 and -
0,024 in the Region and -0,158, -0,134 and -0,115 in the Ryabota hybrid.

The data obtained indicate that only the conditions affecting plants 
during the course of certain stages of development are decisive.

As for the hybrids showing themselves during the 12 years of study, 
the highest average yield was shown by the Kameniar hybrid - 2.51 t of 
seeds per hectare, in the Region hybrid this indicator was 2.40 t/ha, and in 
the Ryabota hybrid - 2, 22 t/ha. Seed oil in the Kameniar and Region hybrids 
was almost the same - 49.69% and 49.74%, in Ryabota this indicator was 
slightly lower - 46.75%. The average perennial yield of oil was 1.25 t/ha from 
Kamenara, 1.20 t/ha from the Region and 1.04 t/ha from Ryabota.

Key words: sunflower, precipitation, air temperature, hydrothermal coefficient, 
yield, seed oil content, 1000 seed weight, husk.


