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Проведено вивчення сортів соняшнику Прометей, Запорізький 
кондитерський та шести створених нових крупноплідних популяцій в 
порівнянні з кондитерськими гібридами у посушливих умовах півдня 
України. Результати випробування показали високий потенціал 
крупноплідності сортів у порівнянні з гібридами. Нові популяції для 
випробування створені шляхом схрещування з чергуванням 
індивідуального та групового запилень  та доборів на основі сортів 
Прометей та Запорізький кондитерський. Кращий з доборів з масою 
1000 насінин 98 г внесено до Реєстру сортів рослин України під назвою 
Камелот. 
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насінин.

Вступ. Селекція соняшнику ведеться у різних куточках світу і має безліч 
створених сортів та гібридів, в тому числі і спеціального напряму використання. 
Так, у реєстрі сортів рослин України знаходиться 18 гібридів та 6 сортів 
кондитерського призначення. В офіційних документах не закріплено параметри 
насіння, яке використовується на кондитерські цілі. Однак,  виробники 
поділяють насіння на дуже крупне  та помірне. Дуже крупним насінням 
характеризується сорт Запорізький кондитерський, а помірним сорти 
Щелкунчик, Універсал, Лакомка. Крупноплідність визначається масою 1000 
насінин. Найбільші колекційні зразки соняшнику сягають 160-180 г 1000  
насінин. У виробництві отримують насіння крупноплідних сортів та гібридів з 
масою 1000 насінин близькою до 100г.

Лакомка  сорт селекції ВНІІДОК (Росія) і не знаходиться у реєстрі сортів 
рослин України. Однак, в цій установі селекція кондитерських сортів,  порівняно 
з іншими установами, добре розвинута, Науковцями створено і зовсім нові сорти: 
Джин (Kotlyarova IA, Detsyna AA, Tereshchenko GA 2016), Орешек (Volgin VV, 
Obydalo AD, Bochkarov BN 2018), Белочка (Detsyna AA, Tereshchenko GA, 
Illarionova IV 2018). 

Сучасність вимагає створення також і кондитерських гібридів. Однак, з 
ними виникають кілька суттєвих труднощів. По перше, не виявлено олігогенів, 
які контролюють крупність насіння. З застосуванням результатів вивчення  
молекулярних маркерів встановлено наявність спорідненності генотипів 
кпупноплідних джерел  (Perez-Vich B et al, 2018). Класичне вивчення генетики 
різними науковцями показує дуже великий вплив на цю ознаку умов 
вирощування і в залежності від використанного матеріалу визначає неповне 
домінування, епістаз, адитивну взаємодію кількох генів (Beresneva ND, 
Goncharov CB, Pikalova HA 2011, Volgin VV, Obydalo AD, Bochkarov BN 2018). 
Всі генетичні дослідження з крупноплідності соняшнику призводять до 
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висновку, що для створення гібридів необхідно використовувати батьківські лінії 
з крупним насінням, але такі лінії не дають гібридів з більшім розміром насіння 
ніж батьківська лінія (Leonova NN, Kirichenko VV, Sivenko AA 2015). У зв’язку з 
чим впровадження у виробництво крупноплідних гібридів, поки що, не дуже 
успішне.

З огляду на вивчені аспекти успадкування та залежності крупноплідності 
від умов вирощування, сорти соняшнику кондитерського призначення мають 
більший потенціал впровадження у виробництво (Lukomets VM, Tishkov NM 
2019). Найбільшою складністю у створенні крупноплідних сортів є зменшення 
вегетаційного періоду при збереженні крупності насіння. 

Метою нашого дослідження була оцінка якостей сортів, гібридів та нових 
популяцій соняшнику кондитерського типу.

Матеріали та методи досліджень
Для створення нового сорту було використано ранньостиглі популяції 

доборів з сорту Прометей, які були  стійкі проти чотирьох рас вовчку. Та добори 
з сорту Запорізький кондитерський як джерела ознаки крупноплідності. 
Проведено схрещування доборів цих двох сортів з використанням ручної 
кастрації. Отримані гібриди першого покоління ізолювали індивідуальними 
ізоляторами. У другому та третьому поколінні проводили відбір за ознакою маси 
1000 насінин та ранньостиглості. Добори  четвертого року перезапилили і 
створили 6 кращих субпопуляцій за поєднанням ознак крупноплідності та 
скоростиглості. Кожна з яких була розмножена під груповими ізоляторами та 
вивчена у 2017-2018 рр. за господарсько-цінними якостями.

Досліди проводили у науковій сівозміні Інституту олійних культур. 
Вирощували соняшник за класичною технологією. Осіння оранка, вирівнювання 
ґрунту, весняне боронування, культивація з внесенням ґрунтового гербіциду. 
Посів ручними сівалками з подальшим ручним формуванням густоти посіву 
40 тис. рослин на га. Дві міжрядні культивації, ручне прополювання. 

Проведено спостереження за проходженням фенофаз, біометричні 
вимірювання, розрахунок врожайності за ділянками обліковою площею 21 м2 у 
чотирьох повтореннях. Статистичний обрахунок результатів проводили за 
класичними методиками (Gomez KA, Gomez AA 1984).

Результати дослідження та їхнє обговорення
Погодні умови 2017 та 2018 рр. були досить посушливі порівняно з 

середніми багаторічними. Так, травень і червень мали опадів майже у двічі 
менше ніж середні багаторічні. Для нормального розвитку соняшнику потрібно 
використати мінімум 250 мм опадів протягом вегетаційного періоду. Але з 
березня по серпень у 2017 р. випало 192 мм, а у 2018 – 266 мм. Це призвело до 
неповного розвитку потенціалу крупноплідності у соняшнику у 2017 р. Однак, 
отримані результати у різних доборів різнились між собою  достовірно. 

Для вивчення було долучено шість доборів популяцій, створених для 
відбору нового скоростиглого сорту, а для порівняння вихідні сорти Прометей та 
Запорізький кондитерський та гібриди кондитерського напряму використання 
Насолода, Гудвін та Смак. Сорти та добори було вивчено за ознаками 
врожайності, олійності, маси 1000 насінин, тривалості вегетаційного періоду. 
Отримані результати представлені у таблиці.

2017 р. за умовами вирощування був більш жорсткий та посушливий, що 
вплинуло на врожайність та розміри насіння соняшнику. Врожайність не 
перевищувала дві тони з гектара, а маса 1000 насінин 82 г. Ці показники мав 
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кращий з доборів під номером п’ять. У 2018 році він показав врожай 2,45 т/га та 
масу 1000 насінин 98 г. У гібридів спостерігалась в основному більша 
врожайність ніж у сортів, однак у сортів вона була стабільніша і у посушливому 
році виявилась на рівні з гібридами. 

При створенні сортів була поставлена задача об’єднати ознаку 
крупноплідності з ранньостиглістю. Усі добори виявились значно більш 
ранньостиглі ніж Запорізький кондитерський - в основному на 10 діб. Добори, на 
жаль, не виявили ранньостиглість на рівні сорту Прометей, і виявились на 5 діб 
більш пізньостиглими. 

Таблиця 1
Цінні господарські ознаки сортів та гібридів соняшнику

(2017-2018 рр.)

Сорт, гібрид

Урожайність, 
т/га

Олійність 
насіння, %

Маса 1000 
насінин, г

Тривалість  
періоду 
«сходи–

фізіологіч-
на 

стиглість», 
діб

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Добір №1 1,85 2,32 47,3 43,5 70,4 88,0 103
Добір №2 1,86 2,04 45,5 41,1 75,1 94,0 103
Добір №3 1,94 2,35 47,4 44,5 74,9 92,0 104
Добір №4 1,98 2,17 46,2 44,6 66,5 74,0 104
Добір №5  
Камелот

2,00 2,45
49,4

45,0 82,0 98,0 103

Добір №6 1,87 2,07 48,1 44,2 68,2 94,0 103

Запорізький 
кондитерський

1,68 2,74 39,2 37,8 68,4 96,8 116

Прометей 1,99 2,43 50,5 48,7 52,1 54,2 98
Смак 1,83 2,91 47,3 47,4 63,8 70,9 105

Гудвін 1,38 3,19 48,2 47,1 70,0 76,0 114

Насолода 1,93 2,74 47,6 47,0 63,4 75,8 113
НІР05 0,27 0,22 2,67 3,62 9,98 3,89

За масою 1000 насінин отримані добори мали значно більш крупне 
насіння, ніж у сорту Прометей. Більшість показників була на рівні з сортом 
Запорізький кондитерський. Маса 1000 насінин проведених досліджень ні в 
сорту Запорізький кондитерський, ні в інших гібридах і сортах не перевищувала 
100 г. На нашу думку, такий низький абсолютний показник обумовлено 
посушливими умовами років дослідження. 

У 2019 р. дослід не проводили, але розмножували № 5, як новий сорт під 
назвою Камелот, який занесено до Державного реєстру сортів рослин України на 
2020 р. Поряд було розмножено також і кращі добори сорту Запорізький 
кондитерський. Отримане насіння сорту Камелот мало масу 1000 насінин 98 г, а 
сорту Запорізький кондитерський 116 г. Збільшення крупності насіння відбулося 
за рахунок більш розрідженого посіву та більш сприятливих умов вирощування. 
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У 2019 р. мали місце опади у квітні, травні та липні на рівні середньо 
багаторічних, а в серпні більші за багаторічні. Посуха відмічена лише у червні 
місяці.

Загалом з проведених селекційних досліджень видно, що в умовах посухи 
сорти не поступаються, а навіть перевищують гібриди за врожайністю. Крупність 
насіння при сортовому доборі досягнути можливо близьку до вихідних форм, але 
не більшу. 

Створений сорт Камелот об’єднав в собі ранньостиглість зі значною 
крупністю насіння і може бути використаний для отримання насіння соняшнику 
кондитерського напряму використання у посушливих і іноді критичних умовах 
півдня України.

Подібними дослідженнями займаються в Всеросійському науково-
дослідному інституті олійних культур (Detsyna AA, Tereshchenko GA, Illarionova 
IV 2018, Kotlyarova IA, Detsyna AA, Tereshchenko GA 2016, Mamonov AI 2006). 
Ними отримана ціла низька сортів для використання на кондитерські цілі: 
Лакомка, Алмаз, Джин, Орешек, Белочка. На жаль, ми не мали можливості 
порівняти ці сорти в досліді з новим сортом Камелот. Так, авторами зазначена 
врожайність 3,2-3,5 т/га та маса 1000 насінин до 150 г у сорту Орешек (Mamonov 
AI 2006) та врожайність 3,24, маса 1000 насінин  до 119 г у сорту Джин. 
Виявлено, що найскоростиглішим, з вегетаційним періодом 87 діб, врожайністю 
3,48 та масою 1000 насінин 100 г був сорт Белочка (Kotlyarova IA, Detsyna AA, 
Tereshchenko GA 2016). 

Однак, показані авторами параметри стосуються саме умов 
Краснодарського краю, де мінімальна кількість опадів за багаторічними 
спостереженнями складала 465 мм, максимальна 1027 мм, а середня багаторічна 
734 мм. В той час для Запоріжжя річна кількість опадів від 251 мм до 798 мм. 
Проведені раніше випробування у різних кліматичних зонах сорту Запорізький 
кондитерський за кращими за зволоженням умовами було зафіксовано 
врожайність 4,2 т/га та масу 1000 насінин до 160 г. Тому ми вважаємо, що 
отримані показники маси насіння у 98 г та 2,45 т/га у посушливих умовах 
Запорізького регіону вказують на достатньо високий рівень створеного сорту. 
Подальше розмноження сорту та практичне використання його у різних умовах 
вирощування покаже реальний його потенціал та можливості стійкості проти 
посухи.

В наукових дослідженнях з селекції сортів соняшнику використовують 
методи схрещування, добору, групового перезапилення (Puzikov AN, Suvorova 
YUN 2013). За вивченням потенціалу отриманого матеріалу від схрещування 
крупноплідних ліній виявлено, що отримані потомства не можуть перевищувати 
кращу з батьківських форм за масою 1000 насінин. Проведені нами селекційні 
роботи повністю підтверджують висновки інших науковців.

Висновки
Встановлено, що в умовах посухи сорти соняшнику не поступаються 

гібридам за врожайністю. Найкращі за врожайністю у 2017 р. гібрид Насолода та 
сорт Прометей мали відповідно 1,98 т/га та 1,99 т/га.

В результаті проведеної селекційної роботи поєднано у популяції ознаки 
крупноплідності та ранньостиглості. Підтверджено високу ефективність 
застосування схрещування з чергуванням індивідуального та групового запилень  
та доборів на основі скоростиглого сорту Прометей та крупноплідного сорту 
Запорізький кондитерський.
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Відібрана популяція, найкраще пристосована до посушливих умов, з 
масою 1000 насінин 98 г, врожайністю 2,45 т/га, вегетаційним періодом до 
105 діб і подана до Державного реєстру сортів рослин України під назвою 
Камелот. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ КОНДИТЕСКОГО СОРТА
ПОДСОЛНЕЧНИКА

К.В.Ведмедева, Т.В.Махова

Институт масличных культур НААН, г. Запорожье, Украина

Современность требует создания гибридов, однако все 
генетические исследования по крупноплодности подсолнечника 
приводят к выводу, что для создания гибридов необходимо 
использовать родительские линии с большой массой 1000 семян , но 
при этом они не дают гибридов с большем размером семян, чем 
крупносемянная отцовская линия. В связи с чем, сорта подсолнечника 
кондитерского назначения имеют больший потенциал внедрения в 
производство. Наибольшей сложностью в создании крупноплодных 
сортов является уменьшение вегетационного периода при сохранении 
крупности семян. Поэтому целью нашего исследования было создание 
раннеспелого крупноплодного сорта.

Для создания нового сорта было использовано раннеспелые 
отборы из сорта Прометей, которые были устойчивы к четырем расам 
заразихи. И отборы из сорта Запорожский кондитерский. Проведены 
скрещивания с использованием ручной кастрации. Полученные 
гибриды первого поколения изолировали индивидуальными 
изоляторами. Во втором и третьем поколении проводили отбор по 
признаку массы 1000 семян и раннеспелости. Отборы переопылили и 
создали 6 лучших субпопуляций по сочетанию признаков 
крупноплодности и скороспелости.. Каждая из которых была и изучена 
по хозяйствонно-ценным признакам вместе с исходными сортами 
Прометей, Запорожский кондитерский и гибридами кондитерского 
направления Насолода, Гудвин и Смак.

2017 год по условиям выращивания был более жесткий и
засушливый, что повлияло на урожайность и размеры семян 
подсолнечника. Урожайность не превышала две тонны с гектара, а 
масса 1000 семян 82 г. Эти показатели имел лучший из отборов под 
номером пять. В 2018 году он показал урожай 2,45 т / га и массу 1000 
семян 98 г. У гибридов наблюдалась в основном большая урожайность 
чем у сортов, однако у сортов она была стабильна и в засушливом году 
оказалась на уровне с гибридами.

При создании сортов была поставлена задача объединить 
признак крупноплодности с раннеспелостью. Все отборы оказались 
значительно более раннеспелыми чем Запорожский кондитерский- в 
основном на 10 дней. В обобщении проведенных селекционных 
исследований видно, что в условиях засухи сорта не уступают, а даже 
превосходят гибриды по урожайности. При сортовом подборе 
возможно достичь крупность семян близкую к исходным формам, но не 
больше. Созданный сорт Камелот объединил в себе раннеспелость со 
значительной крупностью семян и может быть использован для 
получения кондитерского подсолнечника.

Ключевые слова: подсолнечник, сорт, популяция, гибрид, урожайность, 
масса 1000 семян.
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RESULTS OF BREEDING OF CONFECTIONERY SUNFLOWER 
VARIETY 

K.V. Vedmvedeva, T.V. Makhova

Institute of Oilseeds Сrops of NAAS, Zaporozhye, Ukraine

Modernity requires the creation of hybrids, however, all genetic 
studies on the large-fruited sunflower lead to the conclusion that to create 
hybrids it is necessary to use parent lines with a large mass of 1000 seeds, 
but they do not produce hybrids with a larger seed size than the large-
seeded paternal line. In this connection, varieties of sunflower for 
confectionery purposes have a greater potential for introduction into 
production. The greatest difficulty in creating large-fruited varieties is to 
reduce the growing season while maintaining seed size. Therefore, the aim 
of our study was to create an early ripe large-fruited variety.

To create a new variety, early-ripening selections from Prometeus 
were used, which were resistant to four broomrape races. And selections 
from Zaporizhzhya confectionery. Crosses were performed using manual 
castration. The obtained hybrids of the first generation were isolated with 
individual insulators. In the second and third generation, selection was 
carried out on the basis of the weight of 1000 seeds and early ripening. The 
selections were pollinated and created the 6 best subpopulations according 
to a combination of signs of large-fruited and precociousness. Each of 
which was studied according to economically valuable traits along with the 
initial varieties Prometey, Zaporizhzhya Conditersky and confectionery 
hybrids Nasoloda, Goodwin and Smak.

2017, according to the growing conditions, was tougher and drier, 
which affected the yield and size of sunflower seeds. The yield did not 
exceed two tons per hectare, and the mass of 1000 seeds was 82 g. These 
indicators had the best of the selections at number five. In 2018, it showed a 
yield of 2.45 t / ha and a mass of 1000 seeds of 98 g. Hybrids mainly showed 
higher yields than varieties, but in varieties it was stable and in a dry year it 
was at the level with hybrids.

When creating varieties, the task was to combine the sign of large-
fruited with early ripening. All selections turned out to be significantly earlier 
than Zaporizhzhya confectionery, mainly for 10 days. The generalization of 
the conducted breeding studies shows that in the conditions of drought, 
varieties are not inferior, but even surpass hybrids in yield. With varietal 
selection, it is possible to achieve seed size close to the original forms, but 
not more. The created Camelot variety combines early ripeness with a 
significant seed size and can be used to obtain confectionery sunflower.

Key words: sunflower, variety, population, hybrid, yield, 1000 seed weight.


