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most significantly and directly correlated with the performance (seed weight per plant). Reference 

accessions have been chosen for the following characteristics: high 1000-seed weight (B 19/622, 

UD0202677 (KAZ)); very short length of the ―seedlings-full ripeness‖ period (Aktai, UKR01200 

(HUN), А 9/562, UD0201408 (KAZ)); large lowest pod attachment height above the soil level (A 

16/145, UD0201414; A 14/253, UD0202637 (KAZ)); high seed yield (B 46/6-, UD0201425 

(KAZ)). Some varieties have been distinguished due to several economically valuable traits: very 

short length of the ―seedlings-full ripeness‖ period and moderate lowest pod attachment height 

above the soil level; short length of the ―seedlings-full ripeness‖ period and disease and drought 

resistance; large lowest pod attachment height above the soil level and resistance to diseases and 

drought; high yield of seeds, disease resistance and ultra early ripeness; high 1000-seed weight, 

disease and drought resistance; ultra early ripeness and yield. 

Conclusions. Enrichment of the collection with new soybean accessions, investigations and 

involvement of them in breeding is a way to create high-yielding soybean varieties adapted to 

irrigation, resistant to diseases and lodging. 

Keywords: introduced accessions, legumes, yield, disease resistance, performance 

elements, correlation, irrigation. 
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ЕКОЛОГІЧНА ПЛАСТИЧНІСТЬ ЛІНІЙ СОНЯШНИКУ ЗА  

ЦІННИМИ ГОСПОДАСЬКИМИ ОЗНАКАМИ 
 

Досліджено прояв та екологічну пластичність цінних господарських ознак у 14 

материнських ліній соняшнику, серед яких лінії селекції Інституту рослинництва 

ім. В. Я. Юр’єва НААН, м. Харків, Селекційно-генетичного інституту-

Національного центру насінництва та сортовивчення, м. Одеса, і Інституту олійних 

культур НААН, м. Запоріжжя. Визначено рівень та екологічну пластичність ліній 

соняшнику за урожайністю, вмістом олії, масою 1000 сім’янок і діаметром кошика. 

За результатами дисперсійного і регресійного аналізу лінії розподілено за рангами 

генотипового ефекту та коефіцієнтами регресії за цими ознаками. Виділено лінії 

соняшнику – джерела цінних ознак з різним типом реакції на умови року. Лінії 

соняшнику, що поєднують порівняно високий рівень урожайності, вмісту олії, маси 

1000 сім’янок і діаметра кошика з оптимальною реакцією на умови року 

рекомендовано до використання в селекції на адаптивність. 

Ключові слова: соняшник, лінія, екологічна пластичність, урожайність, вміст олії, 

маса 1000 сім’янок, діаметр кошика. 

 

ВСТУП 

Соняшник є однією з найбільш розповсюджених олійних культур світу. Світове 

виробництво соняшнику в 2019 році за даними Food and Agriculture Organization (FAO) 

складало 56,07 млн. тонн, що було забезпечено його вирощуванням на площі 27,37 млн. га 

за середньої врожайності  2,05 т/га [1]. В агропромисловому виробництві України 
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соняшник займає провідне місце серед технічних культур. У 2019 році в Україні було 

одержано 27,2 % світового виробництва цієї культури  15,25 млн. тонн на площі 

5,96 млн. га при урожайності 2,56 т/га [1]. Разом з цим, відмічається значне коливання рівня 

урожайності соняшнику за роками, що пов’язане із підвищенням частоти стресових 

факторів навколишнього середовища на фоні прояву тенденцій зміни клімату [2, 3]. Так, за 

даними Державної служби статистики України за останні десять років (2011–2020 рр.) 

відмічено коливання урожайності в межах від 1,65 т/га (2012 р.) до 2,56 т/га (2019 р.) [4].  

У зв’язку з цим, перед селекціонерами стоїть завдання створення високоадаптованих 

гібридів соняшнику, здатних реалізувати генетичний потенціал продуктивності за різних 

умов щодо прояву стресових факторів навколишнього середовища [5–8]. У свою чергу це 

може бути забезпечено використанням в якості батьківських компонентів ліній-джерел 

цінних ознак і властивостей. Добір батьківських ліній є одним із ключових етапів 

селекційної роботи, від якого залежить генетичний потенціал та адаптивні властивості 

гібрида [9–11]. Це обумовлює актуальність наших досліджень, метою яких є визначення 

екологічної пластичності ліній соняшнику за цінними господарськими ознаками та 

виділення для гетерозисної селекції материнських ліній соняшнику, які можуть бути 

використані як джерела цінних господарських ознак з різним типом екологічної 

пластичності. 

 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕНЯ 
Дослідження проводили протягом 2014–2016 рр. на полях селекційної сівозміни 

Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН (сел. Елітне, Харківський район, 

Харківська область).  

Матеріалом для досліджень були 14 материнських ліній соняшнику, з яких дев’ять 

ліній селекції Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН, м. Харків (ІР): Сх 908 А, 

Сх 1002 А, Сх 51 А, Сх 1010 А, Сх 1012 А, Сх 2111 А, Сх 1006 А, Сх 2122 А, Сх 503 А; три 

лінії селекції Селекційно-генетичного  інституту-Національного центру насінництва та 

сортовивчення м. Одеса (СГІ-НЦНС): Од 1024 А, Од 1042 А, Од 391 А та дві лінії селекції 

Інституту олійних культур НААН, м. Запоріжжя (ІОК): Зл 42 А, Зл 50 А.  

Планування, організацію та проведення польових досліджень проводили згідно 

методики польових досліджень [12, 13] з урахуванням зональних особливостей 

вирощування соняшнику [14]. Досліди закладали за методикою попереднього 

випробування методом рендомізованих блоків у трьох повтореннях з обліковою площею 

ділянки 10,15 м
2
. Схема посіву 70×25 см (міжряддя 70 см, відстань між рослинами в рядку 

25 см). Впродовж вегетаційного періоду проведено фенологічні спостереження за фазами 

розвитку рослин соняшника. Досліджуваний матеріал було оцінено за тривалістю 

вегетаційного періоду, врожайністю, олійністю, масою 1000 сім’янок і діаметром кошика. 

Аналіз експериментальних даних було проведено згідно з методичними 

рекомендаціями [15, 16], з використанням дисперсійного і регресійного методів. Розподіл 

ліній за рангами для генотипового ефекту врожайності відповідає: 1  істотно (за НІР) 

високий рівень прояву ознаки, 2  середній рівень ознаки (0± НІР), 3  істотно низький 

рівень ознаки. Ранги для регресії відповідають: 1  коефіцієнт регресії істотно (за НІР) 

нижче за 1 (гомеостатичні зразки, що не реагують на зміну зовнішніх умов), 2  коефіцієнт 

регресії дорівнює 1±НІР (зразки з оптимальною реакцією на зміну умов), 3  коефіцієнт 

регресії вище за 1+НІР (зразки інтенсивного типу, які реагують на покращення умов 

значним збільшенням рівня ознаки) [16]. 
Погодні умови проведення досліджень (2014–2016 рр.) мали певні особливості і 

характеризувалися нестабільністю температурного режиму та вологозабезпеченості, а 
також були різко контрастними за гідротермічними показниками, особливо кількістю і 
розподілом опадів протягом вегетації соняшнику. Надмірно зволоженим був 2016 рік, 
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близьким до норми  2015 рік. Гідротермічні умови 2014 року характеризувались 

надмірною вологозабезпеченістю на початкових етапах росту та розвитку рослин, що 
спричинило враження рослин соняшнику збудником несправжньої борошнистої роси. Це 
дозволило виділити лінії з більш стабільним та високим рівнем прояву досліджуваних 
ознак, які становлять практичну цінність для гетерозисної селекції. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
Результати аналізу трирічного вивчення материнських ліній соняшнику показали 

значний рівень коливання за цінними господарськими ознаками (табл. 1). Урожайність 

досліджуваних ліній в середньому за три роки знаходилась в межах 0,84 т/га  1,60 т/га. 

Найвищий рівень урожайності показала середньорання лінія Од 1042 А (1,60 т/га). 
Більшість ліній віднесено за генотиповим ефектом урожайності до рангу 2, що відповідає 
рівню середнього значення за дослідом. Істотного перевищення середнього рівня 
урожайності ліній не відмічено, тому до рангу 1 генотипового ефекту за урожайністю не 
віднесено жодної лінії.  

За екологічною пластичністю за урожайністю виявлено різноманіття ліній різних 
груп стиглості. Так, виділено лінії зі стабільним проявом урожайності за роками: 
скоростиглі лінії Сх 908 А і Сх 51 А, а також ранньостиглу лінію Сх 1010 А. Особливу 
цінність мають лінії, що поєднують порівняно високий рівень урожайності з оптимальною 
реакцією на умови року, які віднесені до рангів 2 за генотиповим ефектом та коефіцієнтом 
регресії. До таких ліній віднесено скоростиглу лінію Сх 1006 А, ранньостиглі Сх 503 А і  

 

Таблиця 1. Параметри екологічної пластичності ліній соняшнику за врожайністю та 

вмістом олії, 2014–2016 рр. 
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Скоростиглі 

Сх 908 А 0,84 −0,40 3 0,73 1 49,0 −0,17 2 0,56 1 

Сх 51 А 0,98 −0,26 2 0,58 1 48,5 −0,69 2 1,60 3 

Сх 1006 А 1,48 0,24 2 1,20 2 49,9 0,71 2 0,71 1 

Ранньостиглі 

Сх 2111 А 1,23 −0,01 2 1,31 3 47,2 −1,99 3 0,91 2 

Сх 2122 А 1,08 −0,16 2 0,87 2 47,7 −1,46 2 0,67 1 

Сх 1010 А 1,02 −0,22 2 0,39 1 48,3 −0,86 2 1,12 2 

Сх 503 А 1,56 0,32 2 0,89 2 50,0 0,84 2 1,72 3 

Сх 1002 А 1,39 0,15 2 1,13 2 50,4 1,19 2 1,10 2 

Од 391 А 1,28 0,04 2 1,26 3 49,0 −0,21 2 0,42 1 

Зл 50 А 1,36 0,12 2 1,58 3 49,3 0,08 2 1,07 2 

Середньоранні 

Сх 1012 А 1,25 0,01 2 1,05 2 49,0 −0,20 2 1,08 2 

Зл 42 А 0,84 −0,40 3 1,05 2 51,5 2,33 1 1,27 3 

Од 1024 А 1,44 0,19 2 0,93 2 50,1 0,90 2 0,94 2 

Од 1042 А 1,60 0,36 2 1,03 2 48,7 −0,48 2 0,84 2 

НІР 0,05 — 0,39 — 0,21 — — 1,95 — 0,17 — 
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Сх 1002 А, середньоранні Од 1024 А і Од 1042 А. Середній рівень урожайності у цих 

ліній складає 1,48 т/га, 1,56 т/га і 1,39 т/га, 1,44 т/га і 1,60 т/га відповідно. Серед ліній 

інтенсивного типу, що суттєво реагують на покращення умов (ранг 3 за коефіцієнтом 

регресії) та формують порівняно високу врожайність в середньому за роками, слід 

відмітити ранньостиглу лінію Зл 50 А з урожайністю 1,36 т/га (ранг 2).  

Таким чином, визначено рівень та екологічну пластичність ліній соняшнику за 

врожайністю, виділено лінії соняшнику-джерела з різним типом реакції на умови року. 

Лінії соняшнику, що поєднують порівняно високий рівень урожайності з оптимальною 

реакцією на умови року рекомендовано до використання в селекції на адаптивність: 

скоростиглу лінію Сх 1006 А (1,48 т/га), ранньостиглу Сх 503 А (1,56 т/га) і середньоранню 

Од 1042 А (1,60 тга). 

За вмістом олії в середньому за три роки встановлено коливання у ліній соняшнику в 

межах 47,2 – 51,5 % (табл. 1). Переважна більшість ліній соняшнику за генотиповим 

ефектом вмісту олії віднесена до другого рангу — на рівні середнього значення. До рангу 1 

віднесено лише одну середньоранню лінію Зл 42 А, яка мала вміст олії 51,5 %, що істотно 

перевищує середній рівень вмісту олії за дослідом.  

 
Таблиця 2. Параметри екологічної пластичності ліній соняшнику за масою 1000 сім’янок 

та діаметром кошика, 2014–2016 рр. 

Лінія 
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Скоростиглі 

Сх 908 А 46,0 −8,89 3 0,95 2 14,0 −2,72 3 1,20 2 

Сх 1006 А 50,2 −4,73 2 −0,60 1 18,2 1,48 2 1,57 2 

Сх 51 А 60,3 5,44 1 −0,34 1 16,4 −0,32 2 1,15 2 

Ранньостиглі 

Сх 2111 А 56,7 1,77 2 1,08 2 18,8 2,05 1 0,46 2 

Сх 2122 А 55,0 0,12 2 1,33 2 15,8 −0,88 2 0,47 2 

Сх 1010 А 54,7 −0,23 2 0,79 2 16,9 0,15 2 −0,54 1 

Сх 503 А 47,5 −7,41 3 −3,21 1 15,6 −1,15 2 0,36 1 

Сх 1002 А 57,3 2,44 2 0,83 2 16,2 −0,52 2 1,16 2 

Од 391 А 54,2 −0,73 2 1,38 2 16,1 −0,65 2 0,81 2 

Зл 50 А 58,0 3,11 2 1,18 2 20,2 3,45 1 1,95 3 

Середньоранні 

Сх 1012 А 53,8 −1,06 2 3,96 3 18,1 1,37 2 −0,48 1 

Зл 42 А 54,2 −0,73 2 4,20 3 16,1 −0,65 2 2,15 3 

Од 1024 А 57,0 2,11 2 −1,45 1 16,0 −0,68 2 0,68 2 

Од 1042 А 63,7 8,77 1 3,90 3 15,8 −0,92 2 3,07 3 

НІР 0,05 — 5,26 — 0,75 — — 2,01 — 0,58 — 

 

За коефіцієнтом регресії, що характеризує екологічну пластичність за вмістом олії, 

лінії віднесено до всіх рангів. Стабільний прояв ознаки за роками (ранг 1 коефіцієнту 

регресії) характерний для скоростиглих ліній Сх 908 А, Сх 1006 А; ранньостиглих 

Сх 2122 А і Од 391 А. Оптимальний тип реакції на умови року за вмістом олії встановлено 

у більшості ліній соняшнику, серед яких ті, що віднесено до рангів 2 за генотиповим 
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ефектом і коефіцієнтом регресії: ранньостигла Сх 1002 А (50,4 %) і середньорання 

Од 1024 А (50,1 %). Ці лінії можуть бути рекомендовані до використання в селекційних 

програмах як джерела високого вмісту олії та оптимального прояву ознаки за роками. 

За результатами вивчення ліній соняшнику за масою 1000 сім’янок — однією із 

основних структурних ознак продуктивності, встановлено значне різноманіття, що 

характеризується рівнем в середньому за три роки в межах 46,0 – 3,7   (табл. 2). До 

крупнонасіннєвих ліній (ранг 3) віднесено скоростиглу лінію Сх 51 А і середньоранню 

лінію Од 1042 А, маса 1000 сім’янок яких в середньому за роки вивчення склала 60,3 г і 

63,7 г відповідно. При цьому лінія Сх 51 А, яка характеризується стабільним рівнем ознаки 

за роками, віднесена до рангу 1 за коефіцієнтом регресії та є цінним джерелом 

крупнонасyннєвості. Істотно низькі значення маси 1000 сім’янок мали дві лінії: скоростигла 

Сх 908 А (46,0 г) і ранньостигла Сх 503 А (47,5 г). Всі інші лінії соняшнику віднесено до 

другого рангу за генотиповим ефектом з рівнем від 50,2 г до 58,0 г. Більшість 

ранньостиглих ліній при цьому мають оптимальну реакцію на умови року і віднесені до 

рангу 2 за коефіцієнтом регресії (Сх 2111 А, Сх 2122 А, Сх 1010 А, Сх 1002 А, Од 391 А і 

Зл 50 А). За коефіцієнтом регресії середньоранні лінії Сх 1012 А, Зл 42 А і Од 1042 А 

характеризуються значною реакцією на умови року за масою 1000 сім’янок і віднесені до 

рангу 3. Середньорання лінія Од 1024 А характеризується стабільним проявом маси 1000 

сім’янок за роками та може слугувати цінним джерелом для використання в селекційних 

програмах на визначений рівень ознаки.  

Діаметр кошика у ліній соняшнику в середньому за три роки становив від 14,0 см до 

20,2 см (табл. 2). Великий діаметр кошика мала ранньостигла лінія Зл 50 А (20,2 см), при 

цьому вона віднесена до групи інтенсивного типу (ранг 3) із значною реакцією на умови 

року. Стабільний рівень ознаки при коефіцієнтах регресії −0,54; 0,36 і −0,48 (ранг 1) 

відмічено у ранньостиглих ліній Сх 1010 А і Сх 503 А і середньоранньої лінії Сх 1012 А, які 

можуть бути використані як джерела цієї ознаки. 

 

ВИСНОВКИ 

Таким чином, визначено рівень та екологічну пластичність материнських ліній 

соняшнику за цінними господарськими ознаками, лінії розподілено на групи з відповідними 

рангами за генотиповим ефектом і коефіцієнтом регресії ознак. Виділено скоростиглі, 

ранньостиглі та середньоранні лінії соняшнику - джерела цінних ознак з різним типом 

реакції на умови року. Лінії соняшнику, що поєднують порівняно високий рівень 

урожайності з оптимальною реакцією на умови року рекомендовано до використання в 

селекції на адаптивність: скоростиглу лінію Сх 1006 А (1,48 т/га), ранньостиглу Сх 503 А 

(1,56 т/га) і середньоранню Од 1042 А (1,60 т/га). Рекомендовано до використання в 

селекційних програмах як джерела високого вісту олії та оптимального рівня прояву ознаки 

за роками ранньостиглу лінію Сх 1002 А (50,4 %) і середньоранню Од 1024 А (50,1 %). 

Лінія Сх 51 А характеризується стабільно високою масою 1000 сім’янок за роками та є 

цінним джерелом крупнонасіннєвості. Середньорання лінія Од 1024 А характеризується 

стабільним проявом  маси 1000 сім’янок за роками та може слугувати цінним джерелом для 

використання в селекційних програмах на визначений рівень ознаки. Стабільний рівень 

діаметра кошика відмічено у ранньостиглих ліній Сх 1010 А, Сх 503 А і середньоранньої 

лінії Сх 1012 А, які можуть бути використані як джерела цієї ознаки. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ ЛИНИЙ ПОДСОЛНЕЧНИКА ПО ЦЕННЫМ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРИЗНАКАМ 

 
Цель. Целью исследований было изучение экологической пластичности 

материнских линий подсолнечника по ценным хозяйственным признакам, выделение для 

гетерозисной селекции линий-источников ценных хозяйственных признаков с разным 

типом экологической пластичности. 

Результаты и обсуждение. Исследованы проявления и экологическая пластичность 

по хозяйственно-ценным признакам у материнских линий подсолнечника селекции 

институтов НААН. По результатам дисперсионного и регрессионного анализа линии 

распределены по рангам генотипического эффекта и коэффициенту регрессии по этим 

признакам. Линии подсолнечника, которые характеризуются сравнительно высоким 

уровнем урожайности и оптимальной реакцией на условия года, рекомендованы к 

использованию в селекции на адаптивность: скороспелая линия Сх 1006 А (1,48 т/га), 

раннеспелая Сх 503 А (1,56 т/га) и среднеранняя Од 1042 А (1,60 т/га). Рекомендованы к 

использованию в селекционных программах в качестве источников высокого содержания 

масла и оптимального проявления признака по годам раннеспелая линия Сх 1002 А (50,4 %) 

и среднеранняя Од 1024 А (50,1 %). Линия Сх 51 А со стабильно высокой массой 1000 

семянок является ценным источником крупносемянности. Среднеранняя линия Од 1024 А 

mailto:yuriev1908sunflower@gmail.com
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характеризуется стабильной массой 1000 семянок по годам и может служить ценным 

источником для использования в селекционных программах на определенный уровень 

признака. Стабильный уровень значений диаметра корзинки отмечен у раннеспелых линий 

Сх 1010 А, Сх 503 А и среднеранней линии Сх 1012 А, которые могут быть использованы в 

качестве источников этого признака. 

Выводы. Определены уровень и экологическая пластичность материнских линий 

подсолнечника по ценным хозяйственным признакам, линии распределены на группы с 

соответствующими рангами по генотипическому эффекту и коэффициенту регрессии 

признаков. Выделены скороспелые, раннеспелые и среднеранние линии подсолнечника – 

источники ценных признаков с разным типом реакции на условия года. Линии 

подсолнечника, объединяющие сравнительно высокий уровень урожайности, содержания 

масла, массы 1000 семянок и диаметра корзинки с оптимальной реакцией на условия года, 

рекомендованы к использованию в селекции на адаптивность. 

Ключевые слова: подсолнечник, линия, экологическая пластичность, урожайность, 

содержание масла, масса 1000 семянок, диаметр корзинки. 
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ENVIRONMENTAL PLASTICITY OF SUNFLOWER LINES FOR VALUABLE 

ECONOMIC TRAITS 

 

Our aim was to study the environmental plasticity of female sunflower lines for valuable 

economic traits, to select lines for heterosis breeding - sources of valuable economic traits with 

different categories of environmental plasticity. 

Results and Discussion. Expression of economically valuable traits and their 

environmental plasticity were studied in female maternal sunflower lines, including lines bred at 

NAAS institutions. Analyses of variance and regression showed that the lines were ranked 

according to the genotypic effect and the regression coefficient of these traits. Sunflower lines, 

which give relatively high yields and demonstrate optimal responses to the year conditions, are 

recommended to use in breeding for adaptability: short-season line Skh 1006 A (1.48 t/ha), early 

ripening line Skh 503 A (1.56 t/ha) and mid-early line Od 1042 A (1.60 t/ha). Early ripening line 

Skh 1002 A (50.4%) and mid-early line Od 1024 A (50.1%) are recommended to use in breeding 

programs as sources of high oil content and optimal expression of this trait across the years. Line 

Skh 51 A with a consistently high 1000-achene weight is a valuable source of large seeds. Mid-

early line Od 1024 A is noticeable for a stable 1000-achene weight across the years and can serve 

as a valuable source in breeding programs to achieve a desirable level of this trait. A stable 

diameter of head was noted in early ripening lines Skh 1010 A and Skh 503 A and in mid-early 

line Skh 1012 A, which can be used as sources of this trait. 

Conclusions. The levels and environmental plasticity of the valuable economic traits were 

evaluated in the female sunflower lines. The lines were grouped in ranks according to the 

genotypic effect and the regression coefficient of the traits. Short-season, early ripening and mid-

early sunflower lines have been identified as sources of valuable traits with different categories of 

response to the year conditions. The sunflower lines combining relatively high yield, oil content, 

1000-achene weight and head diameter with an optimal response to the year conditions are 

recommended to use in breeding for adaptability. 

Keywords: sunflower, line, environmental plasticity, yield, oil content, 1000-achene 

weight, head diameter. 

 


