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Постановка проблеми. Основою створення сучасних конкурентоспро-
можних гібридів соняшнику є наявність батьківських ліній з високою селек-
ційною цінністю [3, 6]. Відомо, що прояв гетерозису за врожаєм насіння у 
гібридів соняшнику по кожній комбінації батьківських компонентів не одна-
ковий. Він залежить від рівня продуктивності батьківських форм та їх комбі-
наційної здатності [6, 7]. Кількісні і якісні характеристики пилку у ліній бать-
ківського типу поряд з їх комбінаційною здатністю за господарськими ознака-
ми є одними із провідних ознак, що визначають їх цінність. 

Стан вивчення проблеми. Селекціонери, створюючи батьківські лінії і гібри-
ди соняшнику, ставлять перед собою мету – мати рослину певного ідеального типу. 
Ознаки ідеального типу ліній і гібридів визначаються конкретними умовами їх виро-
щування і вимогами виробництва [1]. Це стосується перш за все ознак тривалості 
вегетаційного періоду, якості олії, висоти рослин. Бурлов В.В. [2] запропонував насту-
пну модель ідеального гібрида для посушливих умов Степу України: тривалість веге-
таційного періоду - 110-120 днів, висота рослин - 140-180 см, маса 1000 насінин - 70-
80 г, вміст олії в насінні - не менше 48-50%, максимальна площа листової поверхні на 
одну рослину - 6000-7000 см2. Встановлено, що найважливішими етапами у фор-
муванні морфологічних ознак у соняшника є такі фенофази: сходи, поява ко-
шика, цвітіння, фізіологічна стиглість, технічна стиглість [5]. Не менш важли-
вою ознакою є пилкоутворювальна здатність ліній соняшнику. Роботи Устіно-
вої [4] присвячені вивченню проблеми запилення соняшнику, і, зокрема, запи-
лення обмеженою кількістю пилку. Зроблено висновок про те, що в цьому 
випадку значно знижується процент запліднення і зав'язування насіння, а та-
кож відбуваються значні зміни у нащадків рослин. 

Метою даної роботи було вивчення генотипового різноманіття ліній чолові-
чого типу за морфотипом, вегетаційним періодом та іншими селекційними ознака-
ми. 

Завдання та методика досліджень. Польові досліди проводились на екс-
периментальній базі Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН України 
на полях селекційної сівозміни в 2011-2013 рр. (в статті наводяться середні 
дані за роки досліджень). Об'єктом досліджень були 50 батьківських ліній 
селекції ІР ім. В.Я. Юр'єва. Посів проводився ручними саджалками. Спосіб 
посіву пунктирний – 70×25 см, ділянка однорядкова, площею 2,45 м2 (15 
гнізд). В період вегетації були проведені фенологічні спостереження та заміри 
рослин соняшнику за такими основними морфо-біологічними ознаками. 

Результати досліджень. Впродовж 2011-2012 р.р. всебічно вивчено 50 
зразків з робочої колекції батьківських ліній соняшнику – відновників ферти-
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льності пилку. Як свідчать одержані нами дані, зразки колекції характеризу-
ються значним різноманіттям за господарськими і морфологічними ознаками. 

Аналізуючи дані таблиці видно, що розмах мінливості за тривалістю 
періоду «сходи-цвітіння» складав близько 23 дня. 

Таблиця 1 - Різноманіття батьківських ліній соняшнику за морфо-
біологічними ознаками продуктивності (2011-2012 р.р.) 

Ознака 
lim 

Середнє, X  

Коефіцієнт варіа-
ції, % 

V Min Max 

Висота рослин, см 66,1 170,3 109,3 16,3 
Тривалість періоду «схо-

ди-цвітіння», діб 
39 62 55 5,8 

Діаметр кошика, см 9 26,8 16 23,1 
Кількість квіточок в ко-

шику, шт 
1566 4578 2742,7 24,3 

М 1000, г 19 55,5 32,4 25,6 
Маса насінин з кошика, г 3,3 35,1 11,1 50,7 

Ширина листка, см 15,5 35,5 23,0 19,6 
Довжина листка, см 13 33 20,9 19,6 
Площа листка, см² 178,9 773,2 368,9 35,8 

 

 
Рисунок 1. Висота батьківських ліній соняшнику-відновників фертильності пилку, 

2011-2012 рр. 

Найбільш затяжний період «сходи-цвітіння» відбувався у лінії Х-135В. 
Діаметр кошика варіював в межах від 9 см (Мх1008В) до 27 см (Х-135В). Мак-
симальна кількість квіточок в кошику спостерігалась у таких ліній як 07-13, 
07-39, Х-526В, Х-134В. Площа листка в середньому складала 369 см2. Спосте-
рігалась значна варіація кількості квіточок в кошику, показник якої дорівню-
вав 24,3%, що пояснює значну різницю за масою насінин з кошика, яка коли-
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валася від 3,3 г до 35,1 г (Х06129В; 738-07 і Х-526В). Ці ж самі лінії відзначи-
лись порівняно високими показниками за М 1000 насінин.  

Для механізованого збирання велике значення має висота розташу-
вання кошика над ґрунтом. Сильне варіювання висоти кошика над рівнем 
ґрунту призводить до збільшення втрат врожаю при збиранні соняшнику. 
Проаналізовані лінії-відновники фертильності пилку соняшника відносяться за 
висотою: багатокошикові – до низьких, середніх та високих, а однокошикові – 
до середніх, високих та дуже високих рослин. Серед досліджених ліній-
відновників фертильності пилку соняшнику виділено 42 багатокошикових і 8 
однокошикових форм. 

За висотою рослин в 2011 році, лінії – відновники фертильності пилку 
знаходяться в межах від 77 см до 197 см , в 2012 році – від 55 см до 144 см. За 
максимальною висотою два роки підряд відзначилась лінія Х-526В, а з мініма-
льною Мх1008В. Більш стабільними лініями були 738-07, 07-22, 704-07. 

Таким чином, значне різноманіття колекції батьківських ліній створює 
підстави для її активного використання в селекційних та генетичних дослі-
дженнях.  

Висновки та пропозиції. Таким чином, виявлена значна диференціація 
за морфо-біологічними ознаками між лініями-відновниками фертильності. В 
результаті проведених досліджень виділені групи ліній з мінімальним періо-
дом «всходи-цвітіння» – 717-07, 704-07, 07-3, 07-8; вирівняностю та стабільні-
стю за висотою - 738-07, 07-22, 704-07, з найбільшою кількістю квіточок в 
кошику – 07-13, 07-39, Х-526В, Х-134В, які також виділились з високою жит-
тєздатністю та теплостійкістю пилку, що не менш важливо для продуктивнос-
ті, та рекомендувати їх як батьківські компоненти гібридів, що забезпечать 
якісне запилення на ділянках розмноження та гібридизації. 

Спостерігався високий фенотипічний зв’язок між врожаєм і кількістю 
квіток у суцвітті. Іншими словами, лінії з більшою кількістю трубчастих квіток 
формують і більшу кількість насінин у кошику при самозапиленні. При цьому 
лінія Х-135В виділились максимальним значенням за кількістю насінин з ко-
шика та відсотком зав’язуваності, а також лінії    07-13 за максимальною кіль-
кістю квіточок в кошику. 

Виявлене різноманіття колекції батьківських ліній за комплексом ви-
вчених ознак дає підстави для її активного використання в селекційних та ге-
нетичних дослідженнях.  

Перспективи подальших досліджень. Отримані результати досліджень 
будуть сприяти підвищенню ефективності селекційних програм при створенні 
гібридів соняшнику. Зменшуючи тривалість періоду «всходи-цвітіння, ми збі-
льшуємо можливість зібрати вчасно соняшник та можливість понести менші 
втрати врожаю із-за погодних умов.  Також важливе доведення гібридів соня-
шнику до оптимальної висоти, щоб використовувати механізоване збирання. 
Знаючи кількість пилку в пиляках запилювача і потребу в пилку для запилення 
материнської форми з чоловічою стерильністю, можливо встановити оптима-
льне співвідношення вихідних батьківських форм на ділянках розмноження та 
гібридизації. Точність оцінки запилювачів по пилковій продуктивності дозво-
лить змінити схему розміщення компонентів схрещування та співвідношення 
батьків у бік збільшення кількості рядів материнської форми за рахунок змен-
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шення кількості рослин запилювача при виробництві гібридного насіння. Це 
збільшить вихід насіння з одиниці площі, суттєво зменшить площу ділянок 
розмноження і гібридизації, збільшить рентабельність їх виробництва. 
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