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У 2016-2019рр. на базі Інституту олійних культур НААН було проведено 
дослідження з оцінки господарських ознак у крупноплідних ліній 
соняшнику. За результатами досліджень комплексної оцінки 
морфологічних кількісних ознак колекції виділено крупноплідні лінії 
168в, 175б, КП11 для використання у тест гібридах у якості 
материнського компоненту. Лінію 162д як гіллястий відновник 
фертильності пилку у гібридах. Крім цього відібрані зразки 167В, ЗКН51, 
ЗКН32 та ЗКН50 для подальшої роботи по створенню крупноплідного 
соняшнику. Підтверджена можливість створення ліній крупноплідного 
соняшнику шляхом добору за масою 1000 насінин нащадків від 
схрещувань з крупноплідними сортами, гібридами та лініями 
соняшнику. 
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насінин, олійність, галуження, добір.  

 

Вступ. Кондитерський соняшник - особливий напрям використання 

соняшнику, якій вимагає створення товарного насіння особливої якості. А саме 

бажана фракція насінин (сход з решета діаметром 9 мм) надходить на ринок в 

обрушеному і підсмаженому вигляді. Для обрушення використовується середня 

фракція насінин (прохід крізь решето - 9 мм, але сход з решета - 7 мм). Для 

отримання насіння таких розмірів маса 1000 шт. насінин повинна становити 

більше 80г. (Hladni  2019) 

Довжина та товщина насіння були визнані найбільш важливими 

ознаками, які впливають на масу 1000 насінин (Pérez-Vich B., et al. 2018). Ці 

ознаки ми також використовуємо для оцінки селекційних матеріалів соняшнику. 

(Ведмедєва 2018) Для створення гібридів першого покоління з такою крупністю 

насіння важливо використовувати батьківські лінії з великою масою 1000 

насінин. Створення лінійного матеріалу соняшнику з великою масою 1000 

насінин досить складна тема, тому що соняшник має вузьку генетичну 

мінливість, а ознака великої маси 1000 насінин визнана полігенною (Dozet 1997, 

Gontcharov 2011). Одним з можливих шляхів створення крупноплідного 

соняшнику є створення виробничих гібридів. Гібриди починаються з ліній з 

завданими параметрами. Для кондитерського використання це маса 1000 

насінин, а для виробничих цілей насінництва комплекс селекційних ознак: 

комбінаційна здатність, ранньостиглість, низькорослість, олійність, стійкість 

проти хвороб та шкідників та ін. (Beresneva 2011).  

Мета досліджень: оцінка створених нових крупноплідних ліній 

соняшнику за комплексом морфологічних ознак та визначення кращих ліній для 

використання у якості батьківських компонентів або вихідного матеріалу 

крупноплідних гібридів. 
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Матеріали та методи досліджень 

У 2016-2019рр. на базі Інституту олійних культур НААН було проведено 

дослідження з оцінки господарських ознак у крупноплідних ліній соняшнику. 

Вивчили колекцію джерел крупноплідності з 27 ліній, створених шляхом 

схрещування та добору, або лише добору, за морфологічними ознаками. 

Матеріалом для створення слугувала колекція ліній соняшнику Інституту 

олійних культур НААН України. Шляхом прямого селекційного добору за 

крупністю насіння з зразків було отримано кілька ліній. Лінія КП11 та 174д були 

отримані шляхом прямого добору зі зразка Reyny Аргентинського походження 

(тоді ще не існувало схожого за назвою олійного соняшнику турецького 

походження), насіння яке було взято від вільного запилення 2006 р. У 2010 р. 

було залучено до схрещування кращі, знайдені на той час за крупністю зразки в 

колекції для отримання вихідного крупноплідного матеріалу: сорт Запорізький 

кондитерський, лінія створена на основі вище зазначеного зразка 

Аргентинського походження, якому дано назву КП11, Кондитерський гібрид зі 

смугастим забарвленням перікарпу Ізраїльського походження, білонасіннєвий 

зразок Турецького походження, та синтетична популяція – донор комплексної 

стійкості створена одночасно з Запорізьким кондитерським під назвою ЗКН 32 в  

лабораторії генетичних ресурсів. Для вивчення з колекції було залучено  лінії, які 

пройшли не менше 7 самозапилень з добором на крупність насіння. Зразки 

вирощували у 2016-2019 рр. на дворядкових ділянках при класичному обробітку 

ґрунту та ручному посіві 70х70 см з густиною стояння рослин 40 тис. рослин на 

гектар. В досліді вивчали морфологічні ознаки: висоту рослин, діаметр кошику, 

кількість листків, розміри листків, довжину черешка. Крім того вивчали важливі 

господарські ознаки: вегетаційний період, масу 1000 насінин, олійність. 

Отримані результати вимірювань та спостережень статистично оброблені за 

методикою Доспехова В.А. (Dospekhov 1985)  

Результати та їх обговорення 

Одним з важливих показників у соняшнику для вирощування у 

посушливих умовах є ранньостиглість. Ранньостиглі гібриди формують свій 

врожай раніше, ніж наступає велика посуха. В таблиці 1 представлені середні 

данні за 2016-2019 роки. Дослід показав, що найменший вегетаційний період 

становив у ліній 174д та КП11 – 99 діб, а найдовший у лінії  I2K670 – 109 діб. Всі 

випробувані лінії відносяться до ранньостиглої та середньо ранньостиглої групи 

за періодом вегетації.  

Головний показник крупноплідного соняшнику це маса 1000 насінин. З 

вивченої колекції найбільшу масу 1000 насінин має лінія КП11–146,47г, яка є 

материнським компонентом та не має гілкування. Другою за масою 1000 насінин 

(109 г) виділилася лінія 168в, яка теж не мала гілкування і генів відновлення 

фертильності пилку і буде використана як материнська форма. Третя за 

крупністю теж одно кошикова лінія ЗКН51Н – 100 г. Усі лінії представленої 

колекції які мають гілкування мають і ген відновлення фертильності пилку, 

однак значно меншу масу 1000 насінин, ніж у одно кошикових.  

Для багатьох виробників бажано мати при великому насінні і високу 

олійність. Однак ці ознаки поєднати складно, про це роблять висновки при 

вивченні кореляційних зв’язків ознак у соняшника (Kholghi 1992). Рівень 

олійності насіння соняшнику в нашому дослідженні визначали за допомогою 

ядерно-магнітного аналізатору. З отриманих даних видно, що олійність у 
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більшості зразків дуже низька для олійного соняшнику. За вмістом олії кращий 

показник серед відібраних ліній – 42,67 % був у лінії НА73Б.  

Таблиця 1 

Характеристика колекційних зразків соняшнику 

(2016-2019 рр.) 

Назва 

Походження Фізіологічна 

стиглість, 

діб 

Маса 1000 

насінин, г 

Олійність, 

% 

160в Білий крупний Турція  100,67±2,42 83,86±1,95 33,59±0,80 

162б КП11А*Запор. Кондит 100,33±2,88 96,18±1,63 34,31±0,99 

162г КП11А*Запор. Кондит 103,75±2,53 89,60±2,44 22,33±1,16 

162д КП11А*Запор. Кондит 102,25±2,33 98,81±2,08 25,70±1,41 

164г КП11А*Смугастий гибрид 101,00±0,47 67,60±3,40 29,94±2,07 

167в КП11А* Смугастий гибрид 103,00±2,15 78,64±2,61 23,60±1,82 

168а ВК 678А*ЗКН-32 104,50±0,35 95,77±3,59 29,31±1,34 

168б ВК 678А*ЗКН-32 103,85±1,83 27,43±1,71 40,77±1,89 

168в ВК 678А*ЗКН-32 104,50±1,77 109,33±3,36 23,39±1,58 

174д Reyny 99,07±1,66 65,94±7,92 19,17±1,51 

175б Смугастий гибрид 102,67±1,19 99,54±2,43 27,64±1,79 

178а Смугастий гибрид 102,35±1,52 40,93±6,07 34,95±1,73 

340в Reyny 99,97±1,06 75,44±0,30 31,76±1,75 

GE59Б UE0101278 105,00±1,63 49,10±2,05 26,20±1,47 

I2K670 UE0100590 109,33±1,91 76,85±1,95 26,05±1,73 

LD1217 UE0100573 107,67±2,60 64,47±2,46 41,82±1,79 

LD835 UE0100574 106,33±1,91 81,38±2,33 19,12±1,75 

SL2966 UE0100541  108,33±2,84 81,31±0,68 36,94±0,42 

ВК 310 UE0100493 100,33±2,60 88,47±1,84 41,57±1,57 

ЗКН32 UE0100640 106,33±0,54 92,31±2,54 22,26±1,40 

ЗКН50 UE0100641 102,00±2,12 88,42±2,79 33,13±1,06 

ЗКН51 UE0100642 104,67±1,78 100,73±2,20 33,63±1,43 

КП11 Reyny 99,67±2,13 146,74±1,98 26,19±1,02 

Л12Б UE0101230 108,67±2,88 49,57±3,27 32,53±0,99 

М1048 UE0101221 104,00±1,70 36,30±1,38 34,62±1,24 

НА73Б UE0100522 107,67±1,09 57,04±1,43 42,67±1,67 

НАР7 UE0101204 106,67±2,57 44,05±0,82 33,39±1,80 

На ділянках протягом вегетаційного періоду проводили біометричні 

виміри. До колекції були також включені лінії з різними типами галуження, в 

тому числі з галуженням верхньої частини рослини. Наявність такої ознаки у 

батьківського компоненту виробничого гібриду є бажаною (Толмачов 2009). 

Хоча при доборі за крупністю насіння, в першу чергу відсікаються саме ті 

форми, що мають галуження.  У процесі добору з схрещувань ми приділили 

увагу наявності гілкування та крупності насіння, за можливістю одночасного їх 
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поєднання. Тому до колекції було включено лінії походженням з однієї 

комбінації, але з різним морфотипом з наявністю та відсутністю гілкування.  

Так на основі комбінації КП11 х Запорізький кондитерський було 

отримано три лінії, одна з яких мала гілкування. Спостерігали масу 1000 насінин 

у 98-86г, при чому лінія з галуженням мала найбільшу масу 1000 насінин. 

Порівнюючи лінії створені з однієї комбінації ВК678 х ЗКН32 з галуженням 168а 

та 168в – без галуження ми бачимо що маса 1000 насінин лінії з галуженням 

склала 95г, а без нього 109г. З двох ліній отриманих від нащадків комбінації 

КП11 х смугастий гібрид обидві мали галуження, однак насіння було значно 

мілкіше (маса 1000 насінин 59 та 79г). В колекції було вивчено також зразки 

створені на основі сортів та популяцій 160в, 174, 175б, маса 1000 насінин яких 

виявилась більш прийнятною для крупноплідного використання від 83 до 99г. 

За результатами вивчення морфологічних ознак ліній соняшнику, 

найбільшим діаметром кошика характеризувалась лінія ЗКН50 – 20,7 см. 

Найменший діаметр кошику – менше 10 см спостерігався у ліній з наявністю 

галуження: 162д, 168а, 174д, 178а вет. (Табл.2)  

Наявність гілкування – зменшує розміри кошику. Кількість гілок у лініях 

варіює дуже сильно в залежності від умов (Толмачов 2009). При наявності 

близько 5 гілок у середньому ми спостерігаємо гілкування, яке селекціонери 

називають верхнім. Однак воно може проявлятись навіть як суцільне з наявністю 

більше 10 гілок при розрідженому посіві. Якщо у дослідженнях кількість бічних 

пагонів дорівнює 1-3  - це один з видів базального гілкування (Vedmedeva 2018). 

Найменшу кількість листків мала лінія 174д – 17,47 шт., що вказує на 

більшу ранньостиглість та відповідно технологічність. Ознака кількості листків 

на рослині має суттєву кореляцію з врожаєм насіння (Dagustu 2002). Більшою 

кількістю листків – 27,11шт. і довжиною черешка – 16,78см. характеризувалася 

лінія LD835. Однак ця лінія за попередніми дослідженнями не виявила високого 

потенціалу врожайності. Найменша довжина черешка – 7,95см у лінії НА73Б. У 

вивчаемих зразків розмір черешку листків в середньому був від 7,95 см до 

16,78 см. Що вказує на відсутність генів короткочерешковості та еректоїдності у 

відібраному матеріалі.  

Розміри листків ліній коливався у діапазоні від 13,82 на 14,98 см до 23,55 

на 24,05 см. Це також звичайний розмір листя у ліній. Більший за 25 см розмір 

листка спостерігається у деяких гібридів та генетично відібраних за розмірами 

листа ліній. Результат доборів показав, що усі відібрані крупноплідні лінії не 

мали великих розмірів листка. У лінії 162д були найнижчі показники ширини 

листка 13,82 – см., а за довжиною – 14,98 см., а ЗКН32 довжина та ширина 

листка були одними з найбільших по 23 см. 

Найбільшою висотою рослин характеризувалася лінія 340в – 142,8см., 

найменшою - лінія 168в – 83,9 см. Для батьківських ліній висота впливає лише на 

можливість збирання комбайном. Висота у межах 80-150см повністю відповідає 

діапазону збирання при прямому комбайнуванні. Для гібридів важливо мати не 

дуже велику висоту для економії енергії. Низькорослі батьківські лінії 

забезпечують поєднання в гібридах генів низькорослості, що забезпечує середню 

висоту гібридів і відповідно їх технологічність. Тому використання низькорослих 

батьківських лінії, особливо з домінантними генами, є більш перспективним, ніж 

високорослих. Висота вивчених ліній є звичайною і прийнятною для 

використання у якості батьківських компонентів. 
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Підсумовуючі результати вивчення колекції нових створених ліній 

можна виділити потенційно перспективні для використання у гібридах лінії 

162д, 168в, 175б, КП11. З проведених доборів видно, що отримати крупноплідні 

лінії можна з крупнонасіних сортів, самозапилення крупнонасіних гібридів та 

схрещувань ліній з гібридами та сортами. Самозапилення та добір 

крупнонасіних ліній у кількох поколіннях не дає необхідної мінливості для 

позитивних змін у доборах. При самозапиленні та створенні лінійного матеріалу 

маса 1000 насінин соняшнику зменшується. За всіма дослідженнями з генетики 

крупноплідність виявляється рецесивною ознакою і контролюється кількома 

генами. Результат добору за масою 1000 насінин у нащадках від схрещування та 

від популяцій створює можливості для нового крупноплідного соняшнику. 

Висновки 

Узагальнення комплексної оцінки морфологічних кількісних ознак 

колекції ліній дає змогу виділити лінії 168в, 175б, КП11 як крупноплідні (маса 

1000 насінин 99-146г) для використання у тест гібридах у якості материнського 

компоненту. Лінію 162д (маса 1000 насінин 98 г), як гіллястий відновник 

фертильності пилку у гібридах. Крім цього відібрані зразки 167В, ЗКН51, ЗКН32 

та ЗКН50 (маса 1000 насінин 78-100г) для подальшої роботи зі створення 

крупноплідного соняшнику. 

Підтверджена можливість створення ліній крупноплідного соняшнику 

шляхом добору за масою 1000 насінин нащадків від схрещувань з 

крупноплідними сортами, гібридами та лініями соняшнику.  
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ОЦЕНКА КРУПНОПЛОДНЫХ ЛИНИЙ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

ПО КОЛИЧЕСТВЕННЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ 

 
К.В. Ведмедева, О.О. Носаль 

Институт масличных культур НААН 

 
Кондитерский подсолнечник - особое направление использования 
подсолнечника, которое требует создания товарных семян особого 
качества. Одним из возможных путей создания крупноплодного 
подсолнечника является создание производственных гибридов и 
линий. 
Цель исследований: оценка созданных новых крупноплодных линий 
подсолнечника по комплексу морфологических признаков и 
определение лучших линий для использования в качестве 
родительских компонентов или исходного материала крупноплодных 
гибридов. 
В 2016-2019 гг. на базе Института масличных культур НААН было 
проведено исследование по оценке хозяйственных признаков у 
крупноплодных линий подсолнечника. Изучили коллекцию 27 линий 
источников крупноплодности. Линии были созданы путем прямого 
отбора или скрещивания и отбора образцов: Reyny Аргентинского 
происхождения, сорта Запорожский кондитерский, кондитерские 
гибрида с полосатым окрасом перикарпия Израильского 
происхождения, белосемянный образец Турецкого происхождения, 
синтетическая популяция - донор комплексной устойчивости. Для 
изучения из коллекции были привлечены линии, которые прошли не 
менее 7 инцухтов с отбором на крупность семян. 
Опыт показал, что наименьший вегетационный период был у линий 
174д и КП11 - 99 дней, а самый длинный у линий I2K670 - 109 дней. У 
изученной коллекции наибольшую массу 1000 семян имеет линия КП11-
146,47 г, которая является материнским компонентом и не имеет 
ветвления. Второй по массе 1000 семян (109 г) выделилась линия 168в, 
которая тоже имела ветвление и гены восстановления фертильности 
пыльцы и будет использована как отцовская форма. Третья по 
крупности тоже одно корзиночная линия ЗКН51-100 г. 
В коллекцию были включены линии происхождением из одной 
комбинации, но с разным морфотипом по наличиию и отсутствием 
ветвления. Так на основе комбинации КП11 х Запорожский 
кондитерский было получено три линии. Наблюдали массу 1000 семян 
в 98-86 г, причем линия с ветвлением имела наибольшую массу 1000 
семян. Линии созданные из одной комбинации ВК678 х ЗКН32: с 
ветвлением 168а имела массу 1000 семян 95г, а линия 168в - без 
ветвления - 109г. Из двух линий полученных от потомков комбинации 

https://doi.org/10.1515/helia-2017-0030
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КП11 х полосатый гибрид обе имели ветвления, однако семена были 
значительно мельче (масса 1000 семян 59 и 79 г). В коллекции были 
изучены линии, созданные на основе сортов и популяций 160в, 174, 
175б, масса 1000 семян которых оказалась более приемлемой для 
крупноплодного использования от 83 до 99 г. 
Подводя итоги изучения коллекции новых созданных линий можно 
выделить потенциально перспективные для использования в гибридах 
линии 162д, 168в, 175б, КП11. Проведенные отборы показали, что 
получить крупноплодные линии можно из крупноплодных сортов, 
самоопыления крупноплодных гибридов и скрещивания линий с 
гибридами и сортами. Самоопыление и отбор крупноплодных линий в 
нескольких поколениях не дает необходимой изменчивости для 
положительных изменений в отборах. Результат отбора по массе 1000 
семян в потомках от скрещивания и от популяций создает возможности 
для нового крупноплодного подсолнечника. 

 

Ключевые слова: подсолнечник, линия, гибрид, морфологические признаки, 

масса 1000 семян, масличность, ветвление, отбор 

 

 

EVALUATION OF LARGE-SUNFLOWER LINES OF SUNFLOWER 

ON QUANTITATIVE MORPHOLOGICAL TRAITS 

 
K.V. Vedmvedeva, O.O. Nosal 
Institute of Oilseed Crops NAAS  

 
Confectionery sunflower - a special area of use of sunflower, which requires 
the creation of marketable seeds quality features. One of the possible ways 
to create large-fruited sunflower is to create production hybrids and lines. 
Objective: to evaluate the created new large-fruited sunflower lines by a 
complex of morphological characters and determine the best lines for use 
as large-seeds hybrids as parent components or source material. 
In 2016-2019 years on the basis of the Institute of Oilseed Crops NAAS a 
study was conducted to assess the economic characteristics of large-
fruited sunflower lines. We studied a collection of 27 lines of large-seeds 
sources. The lines were created by direct selection or crossing and 
sampling: Reyny of Argentinean origin, Zaporizhzhya confectionery variety, 
confectionery hybrid with striped pericarp color of Israeli origin, white seed 
of Turkish origin, synthetic population - donor of complex resistance. To 
study from the collection, lines were drawn that went through at least 7 
generations with selection for seed size. 
Experience has shown that the shortest growing season for lines 174d and 
KP11 was 99 days, and the longest for lines I2K670 was 109 days. In the 
studied collection, the greatest mass of 1000 seeds has the KP11-146.47g 
line, which is the mother component and does not have branching. The 
second by weight of 1000 seeds (109 g) stood out line 168v, which also had 
branches and pollen fertility restoration genes and will be used as the 
paternal form. The third largest is also one basket line ZKN51-100. 
The collection included lines originating from the same combination, but 
with a different morphotype for the presence and absence of branching. So, 
based on the combination of KP11 x Zaporizhzhya Confectionery, three 
lines were obtained. A mass of 1000 seeds was observed in 98-86 g, with the 
branching line having the largest mass of 1000 seeds. The lines created with 
one combination VK678 x ZKN32: with a branch 168a had a mass of 1000 
seeds 95g, and a line 168b - without a branch 109 g. Of the two lines 
obtained from the descendants of the combination KP11 x the striped 
hybrid both had branches, but the seeds were much smaller (weight of 1000 
seeds 59 and 79 g). The collection also studied samples created on the 
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basis of varieties and populations 160c, 174, 175b, the mass of 1000 seeds 
of which turned out to be more acceptable for large-fruited use from 83 to 
99 g. 
Summing up the results of studying the collection of newly created lines, we 
can highlight the lines 162d, 168v, 175b, KP11 that are potentially promising 
for use in hybrids. The selections showed that large-fruited lines can be 
obtained from large-fruited varieties, self-pollination of large-fruited hybrids 
and crossing lines with hybrids and varieties. Self-pollination and selection 
of large-fruited lines in several generations does not provide the necessary 
variability for positive changes in selections. The result of the selection by 
weight of 1000 seeds in the offspring from crosses and from populations 
creates opportunities for new large-seeds sunflower. 
 

Key words: sunflower, line, hybrid, morphological traits, weight of 1000 seeds, 

oil content, branching, selection. 
 


