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ЕФЕКТИВнІСТь ІМУнОЛОГІчнИХ 
ДОСЛІДжЕнь У СТАБІЛІЗАЦІї 
УРОжАйнОСТІ СОнЯшнИКУ

Мета. Виявити генотипи соняшнику з високим 
рівнем стійкості до збудників несправжньої 
борошнистої роси, фомопсису і сірої 
гнилі. Методи. польовий, лабораторний, 
статистичний. Результати. Створено 
21 високоурожайний гібрид соняшнику 
з високою стійкістю до хвороб способом 
залучення до селекційної програми 
виділених за цією ознакою генотипів. 
Висновки. Різниця за урожайністю між 
гібридом — стандартом Дарій та створеними 
гібридами Ореол і Златсон становить 
0,34 та 0,38 т/га, що збільшує показник 
прибутку з 1 т на 52,3 та 483,9 грн, а рівень 
рентабельності — на 2 та 20% відповідно. 
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Соняшник є основною культурою в Україні 
серед олійних і займає 70% посівної площі від 
їх складу та 85% валового збору. Високий по-
пит на олію та шрот як в Україні, так і в інших 
країнах світу заохочує виробників до виро-
щування соняшнику як високорентабельної 
культури, що є одним з основних джерел їх 
прибутків [1, 2]. За останні 15 років вироб-
ництво насіння соняшнику в Україні зросло 
до 11 181 тис. т, або втричі, оскільки посівні 
площі збільшилися до 5105 тис. га (на 75%). 
Урожайність цієї культури зросла до 2,16 т/га 
(інформація станом на 07.09.2016 р.) [3, 4]. За 
розрахунками ННц «інститут аграрної еконо-
міки» НААН, у 2017 р. очікується збільшен-
ня витрат на виробництво та збут усіх видів 
продукції рослинництва від 10 до 30%. При 
цьому прогнозується зростання собівартості 

зерна у середньому на 13,9%, що становить 
508 грн/ц, тобто більше від попереднього року 
на 20,8% [5].

Забезпечення високої урожайності со-
няшнику, особливо в роки, умови яких спри-
яють високому рівню поширеності і розвит-
ку основних хвороб, можливе за наявності 
у виробництві стійких до біотичних чинників 
селекційних розробок [6]. 

Над розв’язанням проблеми селекції 
і насінництва соняшнику плідно працюють: 
інститут рослинництва імені В. Я. Юр‘єва 
НААН (м. Харків), який є головною устано-
вою з виконання ПНД НААН «Олійні куль-
тури»; Селекційно-генетичний інститут — 
Національний центр насіннєзнавства та 
сортовивчення (м. Одеса) та інститут олійних 
культур НААН (м. Запоріжжя). Програмою 
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передбачено розробку теоретичних основ та 
обґрунтування ефективних напрямів створен-
ня принципово нового вихідного матеріалу 
соняшнику, поглиблення фундаментальних 
досліджень і перевірку результатів у селекцій-
ній практиці створенням досконалих новітніх 
гібридів, стійких до біо- та абіотичних чинни-
ків, з підвищеною продуктивністю, різноманіт-
них за біохімічним складом насіння [7]. 

Мета роботи — виявити генотипи з висо-
ким рівнем стійкості до збудників несправжньої 
борошнистої роси, фомопсису і сірої гнилі та 
залучити їх у селекційну програму під час ство-
рення високоврожайних гібридів соняшнику.

Методи досліджень. Польовий, лабо-
раторний, статистичний.

Результати досліджень. Науково-мето-
дич ні засади селекції соняшнику на стійкість 
до збудників основних хвороб ґрунтують-
ся на видовій їх специфічності і, відповідно 
до цього, встановленні генетичної природи 
стійкості. Як свідчить досвід провідних се-
лекціонерів світу [8] та власних багаторічних 
спостережень, імунологічне пророблення се-
лекційного матеріалу має бути спрямоване 
відповідно до типу живлення збудників хво-
роб, які розвиваються на культурі. Так, за 
селекції соняшнику на стійкість до збудника 
несправжньої борошнистої роси здійснено 
фітопатологічну оцінку селекційного матеріа-
лу (ліній і гібридів) у польових умовах у роки 
з великим поширенням і масовим ураженням 
рослин збудником хвороби, що відповідає 
епіфітотії, з безперервною щорічною оцінкою 
у лабораторних умовах. Застосуванням екс-
прес-методу оцінювання зразків соняшнику 
на стійкість у фазі проростків серед десятків 
тисяч генотипів підібрано біотипи, які є носіями 
домінантних генів стійкості до вірулентної нині 
раси збудника. Такий підхід є економічно ви-
правданим, оскільки собівартість експрес-ме-
тоду оцінки низька. Лише стійкі до збудника 
несправжньої борошнистої роси (за 3-річними 
результатами лабораторної оцінки) генотипи 
для підтвердження ознаки перевіряються за 
молекулярно-генетичними методами аналізу. 

Особливостями визначення стійкості со-
няшнику до збудників сірої гнилі і фомопси-
су є використання провокаційного фону за 
природної мінливості розвитку хвороби, яка 
спричиняється агрометеорологічними чин-
никами. Такий підхід дає змогу виділяти стійкі 

до збудників цих патогенів лінії і гібриди, стій-
кість яких нерозривно пов’язана з витриваліс-
тю до абіотичних чинників довкілля.

Результати імунологічних досліджень були 
фундаментом для кожної створеної селек-
ційної розробки впродовж 2007 – 2016 рр., 
оскільки забезпечили перевагу для прояву 
генетичного потенціалу 21 гібрида соняшни-
ку, з яких 10 нині за результатами державного 
сортовипробування занесено до Державного 
реєстру сортів рослин, придатних до поширен-
ня в Україні (Курсор, Трувор, Сонагро, Сібсон, 
Ореол, Юр’ївський, Батяня, Златсон, Експерт, 
Лицар), а 11 гібридів (Престиж, Годувальник, 
Ажур, ізюмський, Декан, Сиріус, Металіст, 
Стаєр, Тревел, Равелін, Феномен) — на дер-
жавному сортовипробуванні. Наведені гібриди 
характеризуються рядом цінних агрономічних 
ознак. По-перше, за стійкістю до збудника не-
справжньої борошнистої роси відповідають 
дуже високому рівню (9 балів), за стійкістю 
до збудників фомопсису і сірої гнилі відпові-
дають рівню витривалості (7 балів). По-друге, 
за тривалістю вегетаційного періоду гібриди 
характеризуються скоростиглістю (97 – 99 
діб — Курсор, Сонагро, Сибсон, Батяня), ран-
ньостиглістю (101 – 104 доби — Трувор, Ореол, 
Юр’ївський, Златсон, Ажур, ізюмський, Сиріус). 
За жирнокислотним складом олії належать 
до ленолевого, олеїнового типу (85,19% — 
Ореол), пальмітинового типу (15,93% — 
Трувор). За напрямом використання — олійні 
та кондитерські (Спонсор). Для інтенсивних 
технологій вирощування створено гібриди 
Тревел, Равелін, Феномен, Годувальник, які 
характеризуються стійкістю до гербіцидів.

Економічно обґрунтовано переваги впрова-
джених в агропромислове виробництво ство-
рених гібридів соняшнику, які забезпечили 
перевищення урожайності на 0,02 – 0,38 т/га  
порівняно зі стандартами відповідних груп 
стиглості Кий (скоростиглий) і Дарій (ран-
ньостиглий) та отримання щорічної прибав-
ки 1 – 19 тис. грн/га (табл. 1). Гібриди со-
няшнику Курсор, Ореол, Златсон, Експерт 
у 2011 – 2015 рр. вирощували у господарствах 
Харківської, Дніпропетровської, Київської, 
Полтавської, Одеської, Сумської, Херсонської, 
Кіровоградської, Сумської, Луганської, 
Донецької, Запорізької, Миколаївської облас-
тей на площі близько 250 тис. га. 

У насіннєвих господарствах різних форм 
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власності щороку закладають ділянки гібриди-
зації для отримання гібридного насіння нових 
високопродуктивних з високим рівнем стійкості 
до збудників поширених хвороб гібридів соняш-
нику (табл. 2). Так, упродовж 2011 – 2016 рр.  
у господарствах Харківської обл. на загальній 
площі ділянок гібридизації 3092 га вирощено 
насіння F

1
 гібридів Курсор, Ореол, Експерт, 

Златсон, а щорічні товарні посіви соняшнику 
займають 67 – 2313 га. 

Комплексна оцінка інноваційної продукції 
за вирощування насіння гібридів соняшнику 
(F

1
) для товарних посівів охоплює і резуль-

тати імунологічних досліджень, і економічні 
показники з урахуванням використання мате-
ріальних, трудових і фінансових ресурсів, які 
забезпечують приріст урожайності, зниження 
собівартості і підвищення прибутковості кож-
ного центнера отриманого насіння соняшнику. 

це сприяє виявленню переваг нових гі-
бридів у ринковому середовищі і дає змогу 
розкрити їх генетичний потенціал. Отже, 
нами було визначено рівень витрат і показ-
ника прибутку вирощування насіння гібридів 
соняшнику F

1
 Дарій (st.), Ореол і Златсон 

на товарні посіви (табл. 3). 
Згідно з технологічними картами виро-

щування соняшнику, нами передбачалося 
використання сучасної техніки і раціональне 
співвідношення ресурсів для забезпечення 
рівня врожайності насіння наведених вище 
гібридів — 3,56; 3,90 та 3,94 т/га [9 – 11].

Отримані дані свідчать про потребу ви-
значення оптимізації сукупних витрат за ви-
рощування насіння гібридів соняшнику F

1
, 

про важливість визначення стійкості генотипів 
до збудників хвороб, аналізу результатів іму-
нологічних досліджень, адже це є фундамен-
том для кожного новоствореного гібрида, що 
забезпечує підвищення урожайності, знижує 
собівартість і, як наслідок, підвищує прибут-
ковість кожного центнера насіння соняшнику. 

1. Вартість прибавки від вирощування ство-
рених гібридів соняшнику, занесених до 
Реєстру сортів рослин України (конкурс не 
випробування Інституту рослинництва іме-
ні В.Я. юр’єва нААн), 2016 р.

Гібрид
Урожайність, т/га Вартість 

прибавки,  
грн/га*середнє ± до стандарту

Скоростиглі
Курсор 3,21 0,02 1000
Кий, st. 3,19  –  – 

Ранньостиглі

Ореол 3,90 0,22 11000
Златсон 3,94 0,38 19000
Експерт 3,06 0,09 4500
Дарій, st. 3,56  –  – 

2. Виробництво в Україні насіння гібридів, 
2011 – 2016 рр.

Гібрид

Площа ділянок гібридизації, га

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

вс
ьо

го

Курсор 200 200  – 5  –  – 405
Ореол  –  –  – 86 155 66 307
Златсон  –  –  – 415 937 961 2313
Експерт  –  –  – 67  –  – 67
Всього 200 200  – 506 1159 1027 3092

3. Економічна ефективність вирощування створених гібридів соняшнику f
1
 на товарні 

посіви (рівень використання традиційної вітчизняної техніки), 2016 р.

Показник
Витрати на 1 т товарної продукції, грн

Дарій, st. Ореол Златсон

Урожайність, т/га 3,56 3,90 3,94
Різниця показника урожайності, ± т/га  – +0,34 +0,38
Виробнича собівартість — усього: 
  на 1 га   18792,88 20 383,7 18 892,3
  на 1 т 5278,9 5226,6 4795,0
Середня ціна реалізації, грн/т 10 500,0
Прибуток на 1 т, грн 5221,1 5273,4 5705,0
Рівень рентабельності,% 99,0 101,0 119,0
Різниця показника прибутку на 1 т між 
створеними гібридами та стандартом, грн  – +52,3 +483,9
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У результаті застосування комплексної 
системи імунологічних оцінок і фітопато-
логічного супроводження селекційних розро-
бок соняшнику в процесі їх створення в усіх 
ланках селекційного процесу та остаточ-
ного вивчення у конкурсному випробуванні 
лабораторії селекції і генетики соняшнику 
Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва 
НААН доведено ефективність залучення 
в селекційні програми достовірно стійких 
до збудників несправжньої борошнистої 
роси, фомопсису і сірої гнилі генотипів. Це 
сприяло створенню 21-го високоурожай-
ного гібрида соняшнику з високою стій-
кістю (9 балів) до збудника несправжньої 
борошнистої роси і толерантністю (7 ба-
лів) до збудників фомопсису і сірої гнилі. Ці 
гібриди занесено до Державного реєстру 
сортів рослин, придатних до поширення 

в Україні (скоростиглий — Курсор, ран-
ньостиглі — Ореол, Златсон, Експерт). 

Визначено перевищення стандартів 
гібридами скоростиглої та ранньостиг-
лої груп (Кий і Дарій) за урожайністю від 
0,02 (гібрид Курсор) до 0,38 т/га (гібрид 
Златсон), що забезпечує щорічну прибавку 
від вирощування гібридів 1 – 19 тис. грн/га.  
Створені гібриди соняшнику Курсор, Ореол, 
Златсон, Експерт занесено до Державного 
реєстру сортів рослин, придатних до по-
ширення в Україні впродовж 2007 – 2016 рр., 
упроваджено в агропромислове виробни-
цтво України на площі близько 250 тис. га. 

У насіннєвих господарствах Харківської 
обл. закладено ділянки гібридизації для отри-
мання гібридного насіння створених гібридів, 
що забезпечило вирощування товарного со-
няшнику на площі 67 – 2313 тис. га щороку. 
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Наведені нами розрахунки відображають 
переваги новостворених гібридів над стан-
дартом цієї групи стиглості, адже різниця уро-
жайності між гібридом — стандартом Дарій та 

гібридами Ореол і Златсон становить 0,34 та 
0,38 т/га, що збільшує показник прибутку з 1 т  
на 52,3 та 483,9 грн, а рівень рентабельно-
сті — на 2 та 20% відповідно.


