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Одним з факторів, що дестабілізують виробництво насіння соняшнику
в Україні, є значна забур‟яненість посівів. Постала гостра необхідність
створення

і

впровадження

у

виробництво

національних

гібридів

соняшнику, які мають високий потенціал урожайності, пластичні до умов
середовища, високотолерантні до хвороб, різні за жирнокислотном складом
олії, а в умовах інтенсивного землеробства – стійкі до гербіцидів.
Серед популяцій дикорослих видів Helianthus annuus L. за кордоном
знайдено рослини соняшнику, які є стійкими до дії гербіцидів групи
сульфонілсечовин.

Зараз

у

виробництві

використовують

систему

вирощування соняшнику, яка має декілька назв: ExpressSun, Експрес або
СУМО.

Система

являє

собою

комбінацію

гербіциду

з

групи

сульфонілсечовин, та генотипів соняшнику, стійких до цього гербіциду.
Серед колекцій лінійного матеріалу, що використовується селекціонерами
України, не визначено вихідного матеріалу соняшнику, стійкого до
гербіцидів цієї групи, не досліджено генетичну природу стійкості, обмежена
кількість вітчизняних стійких гібридів, що використовується у виробництві.
В результаті виконання дисертаційної роботи вирішено важливе
наукове завдання з обґрунтування селекції вихідного матеріалу для
створення

F1

гібридів

соняшнику,

стійких

до

гербіцидів

групи

сульфонілсечовин, шляхом встановлення закономірностей успадкування
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стійкості та особливостей поєднання її з іншими господарськими ознаками.
Уперше в Україні розроблено шкалу та методику кількісної оцінки
фітотоксичності гербіцидів групи сульфонілсечовин на соняшнику. Елементи
методики: обробка рослин соняшнику у фазі 4-6 (2-3 пари) справжніх
листків; використання норми внесення 25 (1×) г/га, з розрахунку витрати
робочого

розчину

300 л/га;

оцінка

фітотоксичності

гербіциду

за

шестибальною шкалою; оцінка пошкоджень рослин через 4 доби і через
12 діб після обробки. Використання методики дозволяє видалити 100 %
нестійких рослин, оцінити прогнозовані збитки насіннєвої продуктивності
генотипу. Не впливає на прояв господарських ознак бал 1 фітотоксичності
гербіциду. Бал фітотоксичності 5 (більше 75 % опіків листкової поверхні)
призводе до некрозу апексу та повної загибелі оброблених рослин.
Установлено, що реакція лінії UA009991ГР на обробку гербіцидом
у фазі 4-6 справжніх листків за норми внесення 25 г/га, 50 г/га, 75 г/га була
різною. За норми внесення 25 (1×) пошкоджень рослин лінії UA009991ГР не
спостерігали. За внесення гербіциду Експрес 75 % в.г. 25 (1×) і 50 (2×) г/га
рівень прояву морфологічних ознак лінії UA009991ГР суттєво не змінювався.
Після обробки з нормою 75 (3×) г/га, суттєво зменшилася висота рослини
лінії (на 10 %) і продуктивність центрального кошика (–3,3 г насіння). Маса
1000 насінин залишилася без змін. Лінію UA009991ГР під назвою Х 201 В з
2018 року занесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для
поширення в Україні.
Установлено

відсутність

генетично

обумовленої

стійкості

до

трибенурон-метилу у дослідженому вітчизняному лінійному матеріалі.
Досліджували 104 зразки – батьківські компопненти, з них сім стерильних
ліній і 97 простих стерильних комбінацій, селекції ІР НААН, ІОК НААН,
СГІ-НЦНС. Через 12 діб після обробки всі оброблені гербіцидом рослини
показали бал 5 фітотоксичності.
Виділено стерильні батьківські компоненти, які характеризуються
високим проявом цінних господарських ознак. За площею листкової поверхні
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виділено лінію Сх 588 А (61,5 дм2). За продуктивністю рослини виділено
лінію Сх 588 А (45,8 г) і стерильну гібридну комбінацію Сх 808 А / Х 1002 Б
(53,4 г). Ці лінії використано як материнські компоненти стійких гібридів
Феномен і Равелін, які з 2018 року занесено до Державного реєстру сортів
рослин, придатних для поширення в Україні.
Доведено успадкування стійкості соняшнику до діючої речовини –
трибенурон-метил – за моногенним домінантним типом. Завдяки цьому
гібридні комбінації соняшнику, створені з участю батьківського компоненту
Х 201 В продемонстрували повну стійкість до гербіциду Експрес 75 % в.г.,
застосованому з рекомендованою у виробництві нормою 25 (1×) г/га.
Середній за рослинами бал фітотоксичності 0,0 через 4 доби після обробки
установлено у 27,0 % досліджених гібридних комбінацій, через 12 діб після
обробки – у 100 % гібридних комбінацій. У середньому за дослідженими
гібридними комбінаціями, залишилася на рівні контролю продуктивність
рослини, маса 1000 насінин, діаметр кошика, кількість листків. Достовірне
зменшення

продуктивності

рослини

внаслідок

обробки

гербіцидом

Експрес 75 % в.г. за два роки досліджень установлено у 2,5 % гібридних
комбінацій, зменшення маси 1000 насінин – у 2,2 %, зменшення кількості
насінин у кошику у 2,7 % гібридних комбінацій. Тому добір стійких гібридів
за рівнем прояву ознак «маса 1000 насінин», «продуктивність» і «кількість
насінин у кошику» слід проводити індивідуально для кожної комбінації
схрещувань.
Суттєво зменшилася у порівнянні до контролю висота рослини, у
середньому за гібридними комбінаціями на 6,5-9,0 см за роками досліджень,
і площа листкової поверхні, у середньому за гібридними комбінаціями на 74182 см2 за роками досліджень.
Виділено кращі гібридні комбінації, що поєднують велику кількість
насінин у кошику з високим рівнем прояву цінних ознак продуктивності, що
не змінюються під впливом обробки гербіцидом. Це комбінація Сх 808 А /
Х 1002 Б // Х 201 В з рівнем прояву ознак у контролі: продуктивність
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рослини 57,5 г, кількість насінин у кошику 2161,0 шт., маса 1000 насінин
56,5 г; комбінація Сх 808 А / Х 201 В з рівнем прояву ознак в контролі:
продуктивність рослини 65,1 г, кількість насінин у кошику 2146,6 шт., маса
1000 насінин 52,2 г. Також ці комбінації не знижують висоту рослини під
впливом гербіциду. Гібридну комбінацію Сх 808 А / Х 201 В під назвою
Годувальник з 2020 року занесено до Державного реєстру сортів рослин,
придатних для поширення в Україні.
Експериментально обґрунтовано підходи до створення вихідного
матеріалу для селекції соняшнику, що поєднує стійкість до гербіцидів групи
сульфонілсечовин з іншими цінними господарськими ознаками. Доведено
відсутність негативної залежності між стійкістю соняшнику до трибенуронметилу та високим вмістом олеїнової жирної кислоти в олії, стійкістю до
несправжньої

борошнистої

роси,

ранньостиглістю.

Це

підтверджено

створенням вихідного матеріалу, що поєднує перелічені ознаки.
Рекомендовано до використання в селекційних програмах покоління
схрещувань між лінією Х 201 В і лініями Х 526 В, Х 06134 В, Х 720 В.
Покоління І2 гібридної комбінації Х 526 В / Х 201 В і покоління І1ВС1
гібридної комбінації Х 526 В / Х 201 В / Х 526 В поєднує вміст олеїнової
кислоти до 90,54 % і 91,04 % балом 0,0 фітотоксичності (у середньому за
рослинами). Рекомендовано до використання в селекційних програмах зі
створення лінійного матеріалу з середнім вмістом олеїнової кислоти (5575 %): покоління І1ВС1 гібридної комбінації Х 526 В / Х 201 В // Х 201 В; ВС2
гібридної комбінації Х 526 В / Х 201 В / /Х 201 В /// Х 201 В. Покоління І2
гібридної комбінації Х 06134 В / Х 201 В поєднує бал 9 стійкості до
несправжньої борошнистої роси з балом 0,3 фітотоксичності гербіциду.
Покоління F2 (І1) гібридної комбінації Х 720 В / Х 201 В поєднує тривалість
періоду «сходи-цвітіння» 48 діб з балом 1,0 фітотоксичності гербіциду.
Визначено високий рівень прояву врожайності та адаптивні властивості
перспективних стійких гібридних комбінацій. У гібридної комбінації
Сх 588 А / Х 201 В рівень прояву врожайності досягнув 3,40 т/га у 2015 році,
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що на 0,44 т/га перевищило врожайність стандарту, і 3,29 т/га у гібридної
комбінації Сх 808 А / Х 1002 Б // Х 201 В у 2015 році, що на 0,33 т/га
перевищило врожайність стандарту.
Установлено, що F1 гібриди Равелін, Феномені Годувальник по-різному
реагують на мінливість умов вирощування. Гібриди Равелін і Феномен за
значеннями

коефіцієнту

пластичності

віднесено

до

групи

середньопластичних (bi=1,110 и bi=1,119). Гібрид Годувальник займає
проміжне положення між високопластичними гібридами і гібридами з
середньою реакцією на умови середовища (bi=1,196).
Особливістю насінництва лінії Х 201 В є підтримання в гомозиготному
стані генетичних детермінантів, які контролюють спадкову стійкість до
гербіцидів групи сульфонілсечовин. Систему насінництва стійких ліній та F1
гібридів соняшнику викладено у методичних рекомендаціях ІР НААН.
Доведено високу економічну ефективність вирощування новітніх F1
гібридів. Чистий прибуток з 1 га товарного посіву гібридів Феномен і Равелін
склав за два роки випробувань в зоні Лісостепу 14005,3 і 15081,6 грн., що
перевищило умовний стандарт на 3,8-11,8 %. Створені гібриди впроваджено
у сільськогосподарське виробництво України. В ІР НААН у 2019 році
вирощували ділянки гібридизації гібридів Равелін (7 га) і Феномен (5 га). Це
забезпечило отримання насіння першого покоління F1 у кількості, достатній
для вирощування товарних посівів на площі 3 000 га.
Ключові слова: соняшник, селекція, вихідний матеріал, гербіцид, група
сульфонілсечовин,

трибенурон-метил,

успадкування, господарські ознаки

стійкість,

кількісна

оцінка,
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ANNOTATION

Lebedenko Іе.О. Breeding of Starting Material for Creation of Sulfonylurea
Herbicide-Resistant Sunflower Hybrids. - Qualifying scientific paper, manuscript
copyright.
Thesis for the Candidate Degree in Agricultural Sciences (Doctor of
Philosophy), specialty 06.01.05 “Breeding and Seed Production” (Agricultural
Sciences). – Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAS,
Kharkiv, 2020.

Significant weediness of crops is a factor destabilizing sunflower seed
production in Ukraine. There is an urgent need to create national sunflower hybrids
and introduce them in production. Such hybrids should have high yield capacity,
be plastic to environmental conditions, highly tolerant to diseases, diverse in fatty
acid composition of oil, and herbicide-resistant in intensive agriculture.
Among populations of wild species Helianthus annuus L., sulfonylurea
herbicide-resistant sunflower plants were found abroad. Currently, a sunflower
cultivation system used in production has several names: ExpressSun, Express or
SUMO. The system is a combination of a sulfonylurea herbicide and sunflower
genotypes that are resistant to this herbicide. No herbicide-resistant starting
material of sunflower has been identified in collections of lines used by Ukrainian
breeders; the genetic mechanisms of resistance have not been studied; and the
numbers of domestic resistant hybrids used in production are limited.
The thesis solved an important scientific challenge of justification of
breeding of staring material for creation of F1 sulfonylurea herbicide-resistant
sunflower hybrids due to establishing resistance inheritance patterns and
peculiarities of combinations of resistance with other economic characteristics.
For the first time in Ukraine, a scale and a method for quantitative
assessment of phytotoxicity of sulfonylurea herbicides on sunflower have been
developed. The methods steps are as followes: treatment of sunflower plants in the
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phase 4-6 (2-3 pairs) of true leaves; use of an application dose of 25 (1 ×) g/ha
calculated from a spray material flowrate of 300 L/ha; assessment of the herbicide
phytotoxicity on a six-point scale; assessment of plant damage 4 days and 12 days
after treatment. The method allows culling 100% of susceptible plants and
estimating predicted losses in the seed productivity of a genotype. One point
phytotoxicity of herbicide means no influence on economic characteristics. Five
point phytotoxicity means that the leaf surface damage exceeds 75%, leading to
apex necrosis and complete death of treated plants.
It was found that the response of line UA009991HR to herbicide at doses of
25 g/ha, 50 g/ha, and 75 g/ha during the phase 4-6 of true leaves was different. At a
dose of 25 (1 ×), no damage to line UA009991HR plants was observed.
Application of herbicide Express 75% WDG at doses of 25 (1 ×) and 50 (2 ×) g/ha
did not change significantly expression levels of morphological features of line
UA009991HR. After treatment with a dose of 75 (3 ×) g/ha, the plant height (by
10%) and the central calathidium performance (-3.3 g of seeds) decreased
significantly. The 1000-seed weight remained unchanged. Since 2018, line
UA009991HR under the name of Kh 201 V has been included in the State Register
of Plant Varieties Suitable for dissemination in Ukraine.
The absence of genetically determined resistance to tribenuron-methyl in the
domestic lines under investigation was proven. One hundred and four specimens
were studied: parents, including seven sterile lines and 97 simple sterile
combinations bred at the PPI NAAS, IOC NAAS, and PBGI – NCSCI. Twelve
days after treatment, all herbicide-treated plants showed a phytotoxicity score of 5.
Sterile parental components characterized by high expression of valuable
economic characteristics have been identified. Line Skh 588 A (61.5 dm2) is
distinguished due to its leaf surface area. As to the plant performance, line Skh 588
A (45.8 g) and the sterile hybrid combination Skh 808 A/Kh 1002 V (53.4 g)
should be mentioned. These lines were used as female and male components of
resistant hybrids Fenomen and Ravelin, which since 2018 they have been included
in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine.
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The monogenic dominant inheritance of sunflower resistance to tribenuronmethyl was proven. Due to this, hybrid sunflower combinations derived from
parent Kh 201 V showed complete resistance to herbicide Express 75% WDG
applied at the recommended for production dose of 25 (1 ×) g/ha. The average
plant phytotoxicity score of 0.0 four days after treatment was recorded for 27.0%
of the studied hybrid combinations, and 12 days after treatment - for 100% of the
hybrid combinations. On average across the studied hybrid combinations, the plant
performance, the 1000-seed weight, the calathidium diameter, and the leaf number
remained at the control level. During the two study years, a significant reduction in
the plant performance caused by herbicide Express 75% WDG it was noted for
2.5% of the hybrid combinations; a decrease in the 1000-seed weight - for 2.2%; a
decrease in the seed number per calathidium - for 2.7% of the hybrid
combinations. Therefore, 1000-seed weight-, or performance-, or seed number per
calathidium-oriented selection of resistant hybrids should be carried out
individually for each crossing combination.
The plant height significantly decreased compared to the control, on average
across the hybrid combinations by 6.5-9.0 cm over the study years, and so did the
leaf area, on average across the hybrid combinations by 74-182 cm2 over the study
years.
The best hybrid combinations combining large numbers of seeds per
calathidium with high expression levels of valuable performance traits, which do
not change under the influence of herbicide, have been selected. These are
combination Skh 808 A/Kh 1002 B//Kh 201V with the following trait values in the
control: the plant performance of 57.5 g, the seed number per calathidium of
2161.0 seeds, and the 1000-seed weight of 56.5 g; and combination Skh 808 A/Kh
201 V with the following trait values in the control: the plant performance of 65.1
g, the seed number per calathidium of 2146.6 seeds, and the 1000-seed weight of
52.2 g. In addtion, these combinations do not reduce the plant height under the
herbicide influence. Hybrid combination Skh 808 А/Kh 201 V called Hoduvalnyk
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has been included in the State Register of Plant Varieties Suitable for
Dissemination in Ukraine since 2020.
The principles of creation of starting material which combines resistance to
sulfonylurea herbicides with other valuable economic characteristics for sunflower
breeding have been experimentally rationalized. The absence of a negative
correlation between resistance of sunflower to tribenuron-methyl and content of
oleic fatty acid in oil, resistance to downy mildew and early ripening has been
proven. This has been confirmed through creating starting material that combines
these features.
Generations derived from crossing line Kh 201 V with lines Kh 526 V, Kh
06134 V, and KH 720 V are recommended to use in breeding programs. I 2
generation of the hybrid combination Kh 526 V/Kh 201 V and І1ВС1 generation of
the hybrid combination Kh 526 V/Kh 201 V/Kh 526 V combines the oleic acid
content of up to 90.54-91.04% with the average phytotoxicity score of 0.0. І1ВС1
generation of the hybrid combination Kh 526 V/Kh 201 V//Kh 201 V and ВС2
generation of the hybrid combination Kh 526 V/Kh 201 V//Kh 201 V///Kh 201 V
are recommended to use in breeding programs to create lines with a medium
content of oleic acid (55-75%). I2 generation of the hybrid combination Kh 06134
V/Kh 201 V combines a resistance score to downy mildew of 9 with a moderate
herbicide phytotoxicity score of 0.3. F2 (I1) generation of the hybrid combination
Kh 720 V/Kh 201 V combines the "emergence-anthesis" period length of 48 days
with a moderate herbicide phytotoxicity score of 1.0.
High yield and adaptability of promising resistant hybrid combinations have
been demonstrated. The yield of the hybrid combination Skh 588 A/Kh 201 V
amounted to 3.40 t/ha in 2015, which is 0.44 t/ha higher than that the check
combination. The yield of the hybrid combination Skh 808 A/Kh 1002 B//Kh 201
V was 3.29 t/ha in 2015, which exceeded the check combination by 0.33 t/ha.
F1 hybrids Ravelin, Fenomen and Hoduvalnyk were found to respond
differently to variying conditions of cultivation. Hybrids Ravelin and Fenomen
were designated as medium-plastic (plasticity coefficient bi = 1.110 and bi =

11

1.119, respectively). Hybrid Hoduvalnyk with the plasticity coefficient bi of 1.196
occupies an intermediate position between highly-plastic hybrids and hybrids with
a medium response to environmental conditions.
The peculiarity of the seed production of line Kh 201 V is the homozygosity
maintenance of genes determining the hereditary resistance to sulfonylurea
herbicides. The seed production system of resistant sunflower lines and F 1 hybrids
is described in the methodological recommendations of the PPI NAAS.
A high economic efficiency of growing new F1 hybrids has been
demonstrated. The net profit from 1 hectare of commercial fields sown with
hybrids Fenomen and Ravelin amounted to UAH 14,005.3 and UAH 1,581.6,
respectively, over the two trial years in the Forest-Steppe zone, which exceeded the
conditional check combination by 3.8-11.8%. The created hybrids have been
introduced into the agribusiness of Ukraine. In 2019, the PPI NAAS had
hybridization plots of hybrids Ravelin (7 ha) and Fenomen (5 ha). This ensured the
production of F1 seeds in sufficient amounts to grow commercial crops on an area
of 3,000 hectares.

Keywords: sunflower, breeding, starting material, herbicide, sulfonylurea,
tribenuron-methyl, resistance, quantitative assessment, inheritance, economic
characteristics
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ВСТУП
Насіння олійних культур – унікальна сировина для отримання харчових
та технічних олій, дешевих харчових та кормових видів білка з особливими
біологічними

та

функціональними

властивостями,

високим

вмістом

біологічно активних речовин та широким набором макро-, мікро та
ультрамікроелементів. Рослинні олії необхідні всім галузям народного
господарства.

Вони

можуть

бути

надійним

джерелом

валютних

надходжень [1].
Серед українських олійних культур найбільше значення для цієї мети
мають соняшник, соя та ріпак. Серед них домінуюче місце займає соняшник,
частка якого у структурі виробництва олійних культур становить понад 73 %.
Нині в Україні соняшник є основною культурою для виробництва рослинної
олії та високобілкових кормів, а його експорт приносить значний валютний
прибуток. Україна займає одне з провідних місць серед соняшникосіючих
країн, виробляючи щорічно вагомий відсоток насіння соняшнику у світі.
У структурі валової продукції сільського господарства соняшник також
відіграє помітну роль [2].
Основними факторами, що дестабілізують виробництво насіння
соняшнику в країні, є значна забур‟яненість посівів, ураженість культури
хворобами та несприятливі погодні умови [3].
Тому постала гостра необхідність створення і впровадження у
виробництво вітчизняних гібридів соняшнику, які повинні мати високий
потенціал

урожайності,

бути

пластичними

до

умов

середовища,

високотолерантними до хвороб, бути різними за жирнокислотним складом, а
в умовах інтенсивного землеробства бути стійкими до гербіцидів [4].
Науковими програмами розвитку сільського господарства України
передбачено зростання в 2020 році середньої врожайності соняшнику до
2,4 т/га та збільшення валового збору товарної сировини до 11,6 млн. т [5].
Тому дослідницькі програми спрямовані на вирішення питання підвищення
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врожайності культури шляхом розробки селекційних підходів до виділення
та оцінки вихідного матеріалу для створення новітніх гібридів соняшнику.
Актуальність теми дослідження. Серед популяцій дикорослих видів
Helianthus annuus L. за кордоном знайдено рослини соняшнику, які є
стійкими до дії гербіцидів групи сульфонілсечовин. Серед зразків робочих
колекцій лінійного матеріалу, що використовується селекціонерами України,
слабко досліджено стійкість до гербіцидів цієї групи, як результат обмежена
кількість вітчизняних стійких гібридів, що використовується у виробництві.
Важливим шляхом створення гібридів соняшнику, стійких

до

гербіцидів групи сульфонілсечовин, є генетичне поліпшення батьківських
компонентів. Поліпшення дозволяє об‟єднати декілька позитивних якостей
та одержувати високоякісні гібриди без додаткових фінансових та
енергетичних витрат, зводить до мінімуму ризик засмічення культури. Окрім
того, воно дає можливість отримати промислові гібриди, добре адаптовані до
конкретних ґрунтово-кліматичних умов вирощування культури, розширює
діапазон її використання.
Дослідження успадкування та створення ліній і гібридів соняшнику, що
поєднують стійкість до гербіцидів з іншими цінними господарським
ознаками, має велику перспективність. Такі ознаки, як високий вміст
олеїнової

кислоти,

стійкість

до

несправжньої

борошнистої

роси,

ранньостиглість є вирішальними ланками для підвищення врожайності
культури.
Олія соняшнику з високим вмістом олеїнової кислоти за своїми хімікобіологічними властивостями буде вдало конкурувати з імпортованою
оливковою олією. Необхідною передумовою отримання гібридів олеїнового
типу є аналіз генетичного різноманіття культури за жирнокислотним складом
олії і створення на цій основі інбредних ліній з генетично забезпеченим
високим вмістом гліцеридів олеїнової кислоти [6].
Створення вихідного матеріалу, стійкого до несправжньої борошнистої
роси, в поєднанні із стійкістю до гербіциду посідає вагоме місце для
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української селекції. В роки з максимальним показником кількості опадів ця
хвороба має найбільш сильний прояв, а втрати врожаю нестійких генотипів
можуть становити 50 % і вище [7]. При цьому спостерігають розріджене
поле, підвищується конкурентна боротьба між соняшником і бур‟янами за
поживні речовини з ґрунту. Тому постає необхідність створення комплексу
позитивних ознак – стійкості до гербіцидів і несправжньої борошнистої роси,
завдяки якому максимально ефективно реалізується генетичний потенціал
рослини.
Тривалість вегетаційного періоду соняшнику завжди привертала увагу
селекціонерів, оскільки прискорення термінів достигання економічно
вигідно, сприяє зменшенню втрат врожаю від гнилей кошика, дає можливість
заздалегідь підготувати ґрунт під наступні культури сівозміни. Створення
вихідного матеріалу для селекції, що поєднує стійкість до гербіцидів з
ранньостиглістю, підвищить економічну ефективність вирощування такого
соняшнику.
Дослідження

стійкості

соняшнику

до

гербіцидів

групи

сульфонілсечовин проведено ученими США [8 ,9], Туреччини [10], Сербії
[11], Росії [12] та іншими. Досліджено результати пошуку джерел і донорів
стійкості у дикорослих популяціях соняшнику, шляхи введення гена
стійкості в генотипи культурного соняшнику, методичні підходи до оцінки
фітотоксичної

дії

трибенурон-метилу.

гербіциду,
Зараз

у

успадкування
виробництві

стійкості

соняшнику

використовують

до

систему

вирощування соняшнику, яка має декілька назв: ExpressSun, Експрес або
СУМО.

Система

являє

собою

комбінацію

гербіциду

з

групи

сульфонілсечовин, та генотипів соняшнику, стійких до цього гербіциду.
В нашій країні таких досліджень не проведено. Розвиток вітчизняної
селекції соняшнику на стійкість до гербіцидів групи сульфонілсечовин
потребує створення вихідного матеріалу, що поєднує стійкість з іншими
корисними ознаками, забезпечує високу продуктивність F1 гібридів. Тому
наші

дослідження

спрямовані

на

вирішення

актуального

питання,
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пріоритетність якого визначена потребою сільського господарства України,
завданнями Програми наукових досліджень Національної академії аграрних
наук України.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження за темою дисертаційної роботи виконано в 2012–2015 рр.
згідно тематичного плану науково-дослідних робіт лабораторії селекції та
генетики соняшнику ІР ім. В. Я. Юр‟єва НААН відповідно до державних
науково-технічних програм «Олійні культури» 2011–2015 рр., завдання
«Розробити

теоретичні

основи

використання

гетерозису

в

селекції

соняшнику та ефективні методи добору ліній з високою комбінаційною
здатністю за цінними господарськими і біологічними ознаками, створити
гібриди, здатні формувати високоякісне насіння і олійну сировину»
(номер Державної реєстрації 0111U003381); «Біоенергетичні ресурси» 2011–
2015 рр., завдання «Розробити теоретичні основи селекції, вдосконалити
технологію селекційного процесу ліній і гібридів соняшнику – джерел
олійної біосировини багатоцільового та спеціального призначення» (номер
Державної реєстрації 0111U003380). У 2017-2019 рр. дослідження виконано
на матеріалі, створеному в процесі виконання досліджень у 2012-2015 рр. У
2017-2019 рр. дослідження виконано відповідно до державної програми
наукових

досліджень:

15.01.00.01.Ф

«Олійні

«Розробити

культури»

2016-2020

генетико-селекційні

рр.,

методи

завдання
створення

високоурожайних ліній соняшнику для отримання гібридів, різноманітних за
якістю олійної сировини, з підвищеним рівнем адаптивності до умов
середовища

та

придатних

до

сучасних

технологій

вирощування»

(номер державної реєстрації 0116U001053).
Мета і завдання досліджень. Мета досліджень – теоретичне
обґрунтування та практична реалізація методів створення та добору
вихідного матеріалу для селекції F1 гібридів соняшнику, стійких до
гербіцидів групи сульфонілсечовин.
Для досягнення поставленої мети вирішували такі завдання:
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−

розробити шкалу та методику кількісної оцінки фітотоксичності

гербіцидів групи сульфонілсечовин в польових умовах;
−

дослідити

джерела

стійкості

до

гербіцидів

групи

сульфонілсечовин серед зразків колекції самозапилених ліній української
селекції;
−

установити закономірності успадкування стійкості соняшнику до

трибенурон-метилу;
−

дослідити вплив гербіцидів групи сульфонілсечовин на прояв

цінних господарських ознак в першому гібридному поколінні;
−

розробити

селекційні

шляхи

розширення

генетичного

різноманіття соняшнику, стійкого до гербіцидів групи сульфонілсечовин, за
жирнокислотним складом олії, стійкістю до збудників хвороб, тривалістю
вегетаційного періоду;
−

установити мінливість цінних господарських ознак у F 1 гібридів

соняшнику, стійких до гербіцидів групи сульфонілсечовин;
−

створити вихідний матеріал та гібриди, стійкі до гербіцидів

групи сульфонілсечовин, з цінними господарськими ознаками;
−

довести

економічну

ефективність

вирощування

створених

гібридів соняшнику та їх батьківських компонентів.
Об`єкт дослідження: особливості селекції соняшнику на стійкість до
гербіцидів групи сульфонілсечовин, з високими показниками урожайності та
якості продукції.
Предмет дослідження: селекційне обґрунтування створення та добору
вихідного матеріалу F1 гібридів соняшнику, стійких до гербіцидів групи
сульфонілсечовин, шляхом встановлення закономірностей успадкування
стійкості та особливостей поєднання її з іншими господарськими ознаками.
Методи дослідження. Загальнонаукові: аналіз і синтез, індукція і
дедукція, системний аналіз. Спеціальні: польові – для визначення рівня
прояву господарських ознак самозапилених ліній соняшнику, гібридів F 1 та у
поколіннях, що розщеплюються; лабораторні – для визначення рівня прояву
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ознак насіння; біохімічні – для визначення жирнокислотного складу олії;
математико-статистичні:
статистичних

даних

дисперсійний,
прийнятим

у

варіаційний
польових

–

для

доведення

дослідженнях

рівням

достовірності, визначення мінливості ознак.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у вирішенні
важливої наукової проблеми щодо стійкості соняшнику до гербіцидів групи
сульфонілсечовин та відрізняється від раніше відомих результатів розробкою
селекційних методів її підвищення шляхом селекційного обґрунтування
методів створення та добору вихідного матеріалу, самозапилених ліній
соняшнику, та їх застосування при створенні F1 гібридів соняшнику.
Уперше в Україні розроблено шкалу та методику кількісної оцінки
фітотоксичності

гербіцидів

групи

сульфонілсечовин

на

соняшнику.

Досліджено мінливість стійкості до трибенурон-метилу в поколіннях
схрещувань в процесі добору стійких генотипів. На основі визначених
закономірностей впливу гербіцидів групи сульфонілсечовин на цінні
господарські ознаки соняшнику теоретично узагальнено та практично
підвищено стійкість F1 гібридів. Експериментально обґрунтовано методичні
основи створення вихідного матеріалу для селекції соняшнику, що поєднує
стійкість до гербіцидів групи сульфонілсечовин з іншими цінними
господарськими ознаками: високим вмістом олеїнової жирної кислоти,
стійкістю до несправжньої борошнистої роси, ранньостиглістю. Досліджено
адаптивні властивості гербіцидостійких гібридів.
Удосконалено схему насінництва ліній-батьківських компонентів F1
гібридів соняшнику, стійких до гербіцидів групи сульфонілсечовин.
Набули подальшого розвитку питання успадкування стійкості до
трибенурон-метилу, та рівня прояву господарських ознак соняшнику в
поколіннях, що розщеплюються.
Практичне значення одержаних результатів. Наукові напрацювання
автора дозволили розробити та впровадити в селекційний процес методику
оцінки вихідного та селекційного матеріалу за стійкістю до гербіцидів групи
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сульфонілсечовин.

Завдяки

упровадженню

методики

установлено

закономірності успадкування соняшнику до трибенурон-метилу; реалізовано
програму зі створення вихідного матеріалу, що поєднує стійкість до
гербіцидів з іншими цінними господарськими ознаками; проведено оцінку
семи стерильних ліній і 97-ми простих стерильних гібридних комбінацій,
74-х відновлених гібридних комбінацій за гербіцидостійкістю.
Рекомендовано використання стійкого батьківського компоненту –
лінії-відновника фертильності пилку соняшнику Х 201 В – для створення F1
гібридів, що проявляють стійкість до трибенурон-метилу на рівні 0,0 балу
фітотоксичності за рекомендованої у виробництві норми внесення гербіциду.
Лінію створено за співавторством і зареєстровано в Державному Реєстрі
сортів рослин, придатних для поширення в Україні (додаток А.1). Створено
за співавторством два гібриди соняшнику, Феномен і Равелін, з високою
стійкістю до гербіцидів групи сульфонілсечовин, потенціалом урожайності
до 4,4 т/га, середньоранньої групи стиглості, з олією лінолевого типу, які
зареєстровано в Державному Реєстрі сортів рослин, придатних для
поширення в Україні (додаток А.2-А.3).
Створені гібриди впроваджено в сільськогосподарське виробництво
України. В ІР НААН налагоджено насінництво F1 гібридів Равелін і
Феномен. Шляхом закладки ділянки гібридизації гібридів Равелін і Феномен
в ІР НААН у 2019 році на площі 7 га і 5 га отримано насіння першого
покоління цих гібридів у кількості, достатній для вирощування товарних
посівів соняшнику на площі 3000 га (додаток А.4).
Популяції соняшнику, створені за результатами досліджень, включені в
селекційні процес лабораторії селекції та генетики соняшнику ІР НААН
(додаток А.5).
Розроблені

автором:

шкала

і

методика

кількісної

оцінки

фітотоксичності гербіцидів групи сульфонілсечовин в польових умовах;
установлені

закономірності

успадкування

стійкості

соняшнику

до

трибенурон-метилу; селекційні шляхи розширення генетичного різноманіття
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соняшнику, стійкого до трибенурон-метилу використовуються у роботі
селекційного підрозділу ІОК НААН (додаток А.6).
Матеріали методичних видань, підготовлених за співавторством
здобувача,

включено

до

робочих

програм

навчальних

дисциплін

«Рослинництво», «Технічні культури», «Селекція і насінництво польових
культур», «Спеціальна генетика» Сумського національного аграрного
університету (додаток А.6).
Особистий внесок здобувача. Дослідження за темою дисертаційної
роботи проведено автором особисто. Здобувачем узагальнено світові
літературні джерела, проведено польові дослідження, статистичний аналіз
експериментальних даних, сформульовано висновки. Особисто розроблено
методику

кількісної

оцінки

фітотоксичності

гербіцидів

групи

сульфонілсечовин на соняшнику в польових умовах.
Частка авторства в створених F1 гібридах і лінії соняшнику складає від
5 до 10 %. Внесок здобувача полягає в оцінках та описі зразків вихідного і
селекційного матеріалу, аналізі результатів випробувань та підготовці
документації. Публікації виконано як самостійно, так і в співавторстві.
Внесок здобувача в публікаціях, виконані в співавторстві, полягає в
постановці задачі, отриманні експериментальних даних, узагальненні
результатів досліджень і письмовому оформленні матеріалу та складає від
5 до 50 %.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної
роботи заслухано та обговорено на засіданнях селекційної секції вченої ради
Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр‟єва НААН у 20122014 рр. Результати
та основні положення апробовано на наукових, науково-практичних
конференціях та семінарах: Міжнародній науково-практичній конференції
«Підвищення стійкості рослин до хвороб і екстремальних умов середовища в
зв‟язку із задачами селекції» (Харків, 2013 рік); Міжнародній науковопрактичній конференції «Стійкість соняшнику до біо- та абіотичних
чинників» (Харків, 2014 рік); Міжнародній науковій інтернет-конференції
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«Сучасні напрями селекції, технології вирощування те переробки олійних
культур» (Запоріжжя, 2017 рік); Міжнародній науковій інтернет-конференції
«Олійні культури: сьогодення та перспективи» (Запоріжжя, 2020 рік).
Результати досліджень за темою дисертаційної роботи заслухано і
обговорено на звітах щорічних засідань координаційно-методичної ради
державної програми наукових досліджень НААН «Олійні культури» (2012–
2015 рр.). що сприяло покращенню системи методичного управління
Інститутом рослинництва ім. В. Я. Юр`єва НААН – головною установою з
виконання завдань програми – дослідженнями установ-співвиконавців.
Публікації. За темою дисертації опубліковано 18 наукових праць,
у т.ч.: п`ять статей у фахових виданнях, з них чотири – у фахових виданнях
України, одна – в іноземному фаховому виданні; чотири статті в наукових
виданнях України; чотири тези доповідей і матеріали наукових конференцій,
двоє методичних рекомендацій. Отримано три авторських свідоцтва на
гібриди і лінію соняшнику (додаток Б).
Структура і обсяг дисертації. Дисертацію викладено на 163 сторінках
машинописного тексту, у тому числі 126 сторінок основного тексту. Робота
ілюстрована 33 таблицями, шістьма рисунками. Містить вступ, сім розділів
основної частини, п`ять додатків, висновки, рекомендації для практичного
використання,

список

використаних

найменувань, у тому числі 60 латиницею.

літературних

джерел

із

186
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РОЗДІЛ 1
СУЧАСНИЙ СТАН ГЕТЕРОЗИСНОЇ СЕЛЕКЦІЇ СОНЯШНИКУ НА
СТІЙКІСТЬ ДО ГЕРБІЦИДІВ ГРУПИ СУЛЬФОНІЛСЕЧОВИН
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

1.1 Виробництво соняшнику в Україні, використання потенціалу його
продуктивності
Прискорене і стале виробництво соняшнику є одним з головних
завдань агропромислового комплексу України. У науковій програмі
виробництва олійної сировини Національною академією аграрних наук
передбачено до 2020 року скорочення посівних площ соняшнику до
4 828 тис. га. Сільськогосподарські підприємства повинні отримати з цієї
площі товарне насіння соняшнику у кількості біля 12 млн тонн [5].
Вирішення цієї важливої проблеми необхідно здійснювати за рахунок
упровадження більш прогресивних технологій вирощування соняшнику,
реалізації генетичного потенціалу нових гібридів, зміцнення матеріальнотехнічної бази землеробства, інтегрованого захисту посівів від збудників
хвороб, шкідників та бур‟янів, отже комплексу заходів, спрямованих на
підвищення врожайності культури.
Вирощування сучасних гібридів соняшнику є одним з основних шляхів
підвищення врожайності. Вони мають високий потенціал урожайності,
пластичні до умов середовища, високо толерантні до хвороб, мають високу
стійкість проти вилягання та осипання [13]. Але значна забур‟яненість
посівів, з несприятливою тенденцією до зростання засміченості різними
біогрупами бур‟янів, дестабілізує виробництво насіння соняшнику в країні
[3]. Це один з найбільш негативних факторів, що знижують ефективність всіх
заходів, спрямованих на підвищення врожайності сільськогосподарських
культур.

Внаслідок

зростання

забур‟яненості

агрофітоценозів

між

культурними рослинами та бур'янами посилюється конкуренція за світло,
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вологу, поживні речовини, що в кінцевому результаті позначається на рівні
врожайності

сільськогосподарських

культур

та

якості

продукції

рослинництва [14]. Втрати врожаю соняшнику через засміченість посівів
бур‟янами менші, ніж втрати врожаю овочевих і таких просапних культур, як
кукурудза, сорго, цукровий буряк, але теж високі − 15-20 % [15]. Втрати
врожаю соняшнику за наявності 1 шт./м2 осоту рожевого складають 94 кг/га
[16].
На орних землях України офіційно зареєстровано 738 видів бур‟янів
[17]. Традиційна система землеробства, сівозмін, потенційна забур‟яненість
ґрунту та біологічні особливості вирощування соняшнику сприяли тому, що
структура агроценозу бур‟янів за багаторічними спостереженнями на
третину складається з дводольних бур‟янів, із значною динамікою з року в
рік [18]. Посіви соняшнику потребують поліпшення захисту й від експансії
коренепаросткових багаторічних бур‟янів [19].
Середні запаси насіння бур‟янів в орному шарі ґрунту в степовій зоні
України становлять нині за різними даними від 1,71 до 14, 0 млрд. шт./га [17,
20], в Лісостепу – 1,71 млрд. шт./га [21], у Поліссі – 1,47 млрд. шт./га [12, 17].
При такому рівні засміченості орного шару, кількість сходів бур‟янів завжди
буде перевищувати поріг шкодочинності. Збільшення запасів насіння
бур‟янів у ґрунті пов‟язано с порушенням сівозміни [22, 23, 24]. Також
забур‟яненість посівів пов‟язана з системою обробітку ґрунту та його
родючістю [25], поєднанням обробітку ґрунту з системою удобрення [26],
агротехнічними заходами [27], ґрунтово-кліматичною зоною [28]. Через
високу засміченість ґрунту насінням бур‟янів, посіви у більшості випадків не
вдається привести в культурний стан лише за використання агротехнічних
заходів [29]. Їх потрібно поєднувати з хімічним захистом.
Численну кількість досліджень присвячено впливу застосування
гербіцидів на врожайність, вміст олії в насінні соняшнику, та підтвердженню
важливості успішної боротьби з бур‟янами [30, 31, 32, 33, 34].
Але широке використання гербіцидів різноманітних хімічних груп у
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виробництві викликає постійно зростаючу тривогу наукової спільноти та
населення за екологічну рівновагу в природі [35]. Заповітна мрія агронома –
зменшити норму внесення гербіцидів без зниження ефективності знищення
бур‟янів – стала реальністю з початком застосування гербіцидів групи
сульфонілсечовин на соняшнику.
1.2 Історія створення та сучасний стан використання соняшнику,
стійкого до трибенурон-метилу
В 70-х роках ХХ сторіччя фірмою Du Pont було відкрито новий клас
гербіцидів – сульфонілсечовин [36, 37]. У 1975 році Джордж Левітт,
науковий співробітник експериментальної станції Du Pont (США), працюючи
над формулою препарату для знищення павутинних кліщів на плодових
культурах,

зробив

революційний

стрибок

у

хімічному

захисті

сільськогосподарських культур. Левітт помітив, що сполука хімічної групи
сульфонілсечовин, над якою він працював, на павутинних кліщів впливала
несуттєво, проте ефективно діяла проти широколистих бур'янів. Перший
препарат групи хлорсульфурон, допущений до серійного виробництва, та
декілька інших сумішей сульфонілсечовин, що були розроблені пізніше,
боролися з бур'янами за надзвичайно малі робочі концентрації, за рахунок
пригнічення ферменту ацетолактатсинтази, що унеможливлювало ріст
бур'янів. Завдяки цьому ферменту, відсутньому у тварин, сульфонілсечовини
забезпечили нечуваний до того високий рівень безпеки та ефективності
післясходових гербіцидів. Ще через декілька років ретельних випробувань та
досліджень було виявлено інші вагомі переваги технології з використанням
сульфонілсечовин. Насамперед це високий рівень толерантності культурних
рослин до дії сульфонілсечовин, що забезпечує оптимальний потенціал
урожаю і якість продукції. Гербіциди групи забезпечують надзвичайну
ефективність і надійність захисту від бур'янів за рахунок швидкого
надходження препарату до рослини як через листя, так і кореневу систему.
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На відміну від традиційних гербіцидів, сульфонілсечовини мають більшу
технологічну гнучкість застосування як за фазами розвитку культури, так і за
погодними умовами. Їх використання дає дуже низький ризик ушкодження
нецільових об'єктів через водні

джерела та ґрунт,

оскільки

вони

локалізуються в зоні внесення і не розповсюджуються водним шляхом.
Завдяки унікальному механізму дії та позитивним властивостям поводження
сульфонілсечовин в навколишньому середовищі вони вважаються відносно
безпечними для людини і довкілля. Після патентування технології у 1978
році, компанія «Дюпон» була готова запропонувати сульфонілсечовини на
світовому ринку. Серійне виробництво препаратів групи розпочалося у 1982
році [8]. Низькі норми застосування, висока селективність, мала токсичність
для теплокровних сприяли успішному впровадженню цих препаратів в
практику сільського господарства [38–40].
Створення

гібридів

соняшнику,

стійких

до

гербіцидів

групи

сульфонілсечовин, започатковано в 2002 році, після виявлення в дикорослих
популяціях роду Helianthus окремих рослин, резистентних до трибенуронметилу – діючої речовини гербіцидів групи сульфонілсечовин. Вочевидь,
резистентні до трибенурон-метилу дикорослі рослини соняшнику існували
до запровадження в виробництво системи вирощування ExpressSun. Ще у
1994 році в трьох провінціях Канади було зібрано колекцію дикорослого
H. аnnuus, яку сформували 23 зразки. Зразки помістили на збереження до
генетичного банку, і на початку 2000-х років проаналізували на стійкість до
трибенурону. Половина досліджених популяцій мала стійких представників,
але частка стійких рослин в кожній популяції дорівнювала від 3 до 6 %. У
той же час популяції іншого однорічного виду H. petiolaris з двох канадських
провінцій гербіцидостійкості не продемонстрували [9].
У 2002 році наукова експедиція в п‟яти штатах США зібрала насіння
49-ти природних популяцій однорічних видів соняшнику – H. annuus L. і
H. petiolaris Nutt., в половині яких знайшла стійкі рослини. Частка стійких
популяцій була вищою в південних регіонах, зокрема в Канзасі (до 94 %),
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можливо внаслідок тривалого (5-7 років) застосування гербіцидів групи
сульфонілсечовин [41, 42].
Ген стійкості до трибенурон-метилу вдалося перенести від дикорослих
популяцій виду H. annuus L. до культурного соняшнику однорічного H.
annuus L. Процес відбувався шляхом традиційної селекції, без використання
генетичної інженерії. В результаті було створено два загальнодоступних
джерела цієї ознаки: SURES-1 і SURES-2 [43], з визначеними родоводами.
SURES-1 – лінія-закріплювач стерильності, створена за схемою схрещувань
HA424/3/HA406//HA89/SU Res. wild H. annuus. SURES-2 – лінія-відновник
фертильності пилку, створена за схемою схрещувань RHA377/3/RHA392//
RHA376/ SU Res. wild H. annuus.
Виявлено ген стійкості до трибенурон-метилу в лініях культурного
соняшнику, зокрема в лінії НА89, створеної з сорту ВНІІМК 8931. Ген
сформувався

під

впливом

на

лінію

хімічного

мутагену

EMS

і

використовується в запатентованій технології ExpressSun [44, 45].
1.3 Успадкування ознаки стійкості соняшнику до гербіцидів, методи та
задачі селекції
З молекулярно-генетичної точки зору, стійкість до імідазолінонів і
сульфонілсечовин є точковою мутацією в гені, що контролює фермент
синтезу

амінокислотних

(acetohydroxyacid

synthase,

ланцюгів

−

AHAS),

яка

синтазу
відома

ацетогидрокислоту
також

під

назвою

ацетолактатсинтаза (acetolactatesynthase, ALS). Даний фермент каталізує
перший етап біосинтезу амінокислот з розгалуженим ланцюгом. Дія AHASінгібуючих гербіцидів призводить до фатального порушення метаболізму у
чутливих до таких гербіцидів рослин. Точкова мутація типу транзиція
призводить до зміни проліну на лейцин у первинній структурі ферменту, що
модифікує його конформацію і надає рослині соняшнику стійкості до
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гербіциду [44, 46, 47]. Природні біотипи, стійкі до AHAS-інгібуючих
гербіцидів, ідентифіковано у більше 80-ти видів рослин [48].
У соняшнику ідентифіковано мультіалельний локус Ahasl1, з різними
алелями толерантності до AHAS-інгібуючих гербіцидів. Кожний з алелів
локусу контролює толерантності до одного або декількох гербіцидів.
Експресія алелів Ahasl1-1, Ahasl1-2 и Ahasl1-3 визначає три відомих на
теперішній час ознаки стійкості до гербіцидів у соняшнику: IMISUN, SURES
і CLPlus. Інтрогресія алелів Ahasl1 в геном культурного соняшнику потребує
доповнення використанням молекулярних маркерів, з метою визначення
алелів толерантності та прискорення селекційного добору. З цією метою
визначено локалізацію цих генів у генетичній карті, досліджено молекулярну
структуру. Розроблено три типи ПЦР-маркерів (SSR, CAPS і SNP), які
дозволяють точно ідентифікувати кожний алель в локусі Ahasl1 [49, 50].
Українськими

дослідниками

проведено

ДНК-маркування

ліній-джерел

стійкості до гербіцидів групи сульфонілсечовин й імідазолінонів [51]. За
мікросателітним локусом, локалізованим у межах послідовності мутантного
гена AHAS1, проведено молекулярно-генетичний скринінг F1 и F2 гібридів
соняшнику та ідентифікація гомозиготних сегрегантів – носіїв гена стійкості
до трибенурон-метилу. Тим самим показано можливість використання
рослин F2 в якості вихідного матеріалу в селекції нових стійких ліній
соняшнику [52].
В селекції соняшнику [53], ріпаку [54] стійкість до гербіцидів на основі
сульфонілсечовин індукується методами класичної селекції, тому отриманий
сортимент не відноситься до категорії генмодифікованого.
Актуальним завданням є дослідження успадкування стійкості до
трибенурон-метилу. За Jocić et al. стійкість соняшнику до трибенурон-метилу
контролюється одним домінантним геном [55].
Роботою С. О. Кірієнко доведено моногенний тип успадкування ознаки
стійкості в першому (F1) та другому (F2) гібридних поколіннях, за типом
повного домінування [56]. Такий тип успадкування перспективний з точки
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зору створення стійких гібридів з участю одного стійкого батьківського
компонента і спрощує селекційний процес. Отже якщо фенотиповий ефект за
будь-якою ознакою визначається складною генетичною системою з великою
часткою епістатичних ефектів, цей зразок не може розглядатися як
універсальний донор даної ознаки, бо не гарантуватиме бажаний результат в
комбінації з іншими батьківськими компонентами [57, 58]. До того ж, за
використання явища гетерозису в одному гібридному організмі поєднується
декілька цінних господарських ознак.
Гетерозис широко використовується у селекційній практиці багатьох
сільськогосподарських культур для створення високоврожайних гібридів з
комплексом цінних господарських ознак [59–61].
У процесі емпіричної селекції було створено низку методів підбору пар
для схрещувань, які можуть бути класифіковані на основі декількох
принципів. За С. Бороєвичем, існує три основні принципи: принцип гена,
принцип сорту та принцип ознаки [62]. Методи, засновані на принципі гена,
зазвичай використовуються селекціонерами для створення вихідного
матеріалу (інбредних ліній) – метод інбридингу, беккросів, метод акумуляції
та метод «пірамідування». Для самого підбору батьківських компонентів для
створення високогетерозисних гібридів зазвичай використовують методи,
засновані на принципі ознаки та принципі сорту (генетичної дивергенції).
Методи, засновані на принципі ознаки: метод «максимуму» – підбір
батьківських форм з максимальним набором позитивних властивостей; метод
«мінімуму» – підбір батьківських форм з мінімальним набором негативних
властивостей; метод підбору за елементами складної ознаки; метод підбору
за комбінаційною здатністю. Методи, засновані на принципі сорту
(генетичної дивергенції): метод еколого-географічної віддаленості; метод
генеалогічної віддаленості; методи генетичної віддаленості.
При обґрунтуванні методів підбору батьківських компонентів для
схрещувань в хронологічному порядку базовим є принцип ознаки, тобто
спроби об'єднати в потомстві позитивні властивості вихідних форм [62].
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За використання методу «максимуму» селекціонери забезпечують умовний
підбір батьків з максимальною кількістю позитивних властивостей, щодо
методу «мінімуму» – підбирають лінії з мінімальним набором негативних
властивостей.
Селекція соняшнику зазвичай ведеться на адаптивність до умов
вирощування, стійкість до основних хвороб та шкідників, і, найголовніше, на
підвищення продуктивності [63–65]. Для більш економічного і точного
добору компонентів схрещувань необхідне застосування кількісних методів
оцінки ознак вихідного матеріалу [66–68].
Обов‟язковою вимогою до вихідного матеріалу з боку селекції на
гетерозис є, в числі інших, підбір форм за спадковими факторами, що
визначають комбінаційну здатність [58, 69]. Поняття комбінаційної здатності
з‟явилося у ході досліджень гетерозису в середині XX століття, але й нині не
втратило своєї цінності у підборі батьківських компонентів для схрещувань.
Комбінаційна

здатність

є

генетично

зумовленою

ознакою,

яка

успадковується як при самозапиленні, так і при схрещуваннях [66]. Для
визначення
перехресному
діалельною

загальної

та

запиленні
схемою

специфічної
зазвичай

[70],

комбінаційної

використовують

систему

топкросних

здатності
схрещування

схрещувань

при
за
[71].

Експериментально доведено, що лінії з високою комбінаційною здатністю за
продуктивністю дають більш урожайні гібриди [63, 72]. Слід відзначити, що
нині селекційний процес є досить динамічним і потребує постійного
створення нових інбредних ліній для залучення їх у селекційні програми [73–75].
Лінії соняшнику – батьківські компоненти гібридів повинні мати цінні
господарські

властивості,

зокрема

високу

насіннєву

продуктивність,

оптимальну тривалість вегетаційного періоду, прийнятну архітектоніку
рослини, стійкість до збудників основних хвороб та квіткового паразита
вовчка і за сучасних умов інтенсивного сільського господарства бути
стійкими до гербіцидів. Селекціонеру важливо мати колекцію ліній з
широким різноманіттям за комплексом ознак, що розширює можливості
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добору [76]. Пошук серед зразків робочих колекцій самозапилених ліній,
гібридні комбінації з якими демонструють стійкість до гербіцидів –
важливий напрям селекційної роботи [77–80]. Але не меншу значущість має
процес інтрогресії гена стійкості до селекційного матеріалу [81].
Завдання сучасної селекції полягає не тільки в досягненні певного
рівня стійкості, але й в збереженні здатності генотипу реалізувати високий
потенціал продуктивності в різних погодно-кліматичних умовах. Для оцінки
мінливості врожайності генотипів в мінливих умовах вирощування існує
декілька статистичних параметрів. Одним з найбільш інформативних і часто
використаних в наукових дослідженнях параметрів є коефіцієнт екологічної
пластичності bi [82]. Проведено порівняння цього параметра в гібридах
соняшнику

різних

груп

стійкості

(стійкі

до

гербіцидів

групи

сульфонілсечовин, стійкі до гербіцидів групи імідазолінонів, нестійкі) [83].
Останніми роками сільгоспвиробники все частіше звертають увагу на
високоолеїнові

гібриди

соняшнику.

Вітчизняні

селекціонери

добре

попрацювали у цьому напрямі [84, 85, 86]. Площі під високоолеїновими
гібридами постійно збільшуються, а попит на високоолеїнове масло
перевищує пропозицію. Порівняно з соняшниковою олією традиційного
типу, високоолеїнова олія відрізняється значно вищою стійкістю до
перекисного

окислювання,

термостабільністю,

покращеними

гідродинамічними властивостями і потребує меншого ступеня гідрогенізації
при виготовленні з неї твердих жирів [87–89]. Ці переваги високоолеїнової
олії свідчать про безумовну доцільність створення вихідного матеріалу
соняшнику з високим вмістом гліцеридів олеїнової кислоти, і найбільш
результативним методом вирішення цієї проблеми вважається генетичне
поліпшення культури [90]. Експериментально підтверджено можливість
поєднання високого вмісту олеїнової кислоти в олії насіння соняшнику зі
стійкістю до гербіциду групи сульфонілсечовин Експрес 75 % в.г. [91].
Про можливість поєднання в одному генотипі стійкості до гербіцидів
групи сульфонілсечовин і вовчка повідомлено румунськими селекціонерами [92].
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Дослідники

приділяють

увагу

розробці

шкал

фітотоксичності

гербіцидів для оцінки лінійного та гібридного матеріалу на стійкість [93, 94].
У дослідженнях селекційного матеріалу соняшнику, стійкого до гербіцидів,
спочатку запропоновано трибальну шкалу – стійкий зразок, помірно стійкий,
сприйнятливий зразок [95, 96]. З розвитком й ускладненням досліджень,
шкалу деталізовано та розширено до 9-ти балів [97]. Згідно з 9-ти бальною
шкалою, оцінка проводиться таким чином: 0 – рослини без симптомів
ураження; від 1 до 4 балів – зростання хлорозу листя та зниження висоти
рослини; від 5 до 8 – поява морфологічних аномалій і некрозу листя; 9 –
повний некроз апікальної частини та загибель рослини [44]. Лінію
характеризують за середнім значенням балів фітотоксичності окремих її
біотипів: менше 0,5 – витривала; від 1 до 4 – помірно толерантна; від 5 до 8 –
помірно чутлива; більше 8,5 – сприйнятлива. Роботами А.С. Тронина
дев`ятибальну шкалу модифіковано; в основу модифікації покладено
принцип послідовного триплетного розподілу симптомів: хлорозу, морфозу і
некрозу пагонів [98–100]. Розроблено лабораторний метод оцінки соняшнику
на стійкість до гербіцидів групи сульфонілсичовин, за допомогою якого
спрощується та прискорюється процес селекційного добору [11].
1.4 Початкові етапи розвитку рослини соняшнику та оптимальні строки
обробки гербіцидами групи сульфонілсечовин
Вегетаційний період соняшнику складається з декількох фаз і
міжфазних періодів, кожний з яких виконує власну роль у формуванні
насіннєвої продуктивності рослини та якості отриманої з цього насіння
сировини [101]. Етапи розвитку різняться насамперед фізіологічними
процесами, що відбуваються в рослині, тому обробіток гербіцидами в тій чи
іншій фазі може призвести до різного впливу на отримання господарської
частини врожаю.
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Стрімкий розвиток молодих рослин бур‟янів збігається з фазою 4-6
справжніх листків соняшнику. Ця фаза є однією з провідних у формуванні
потенційної продуктивності соняшнику [102]. На початкових етапах
розвитку соняшник має слабку конкурентну здатність щодо бур‟янів.
Реалізація потенціалу продуктивності можлива за рахунок використання
генотипів

культури,

стійких

до

використання

високоефективних

післясходових гербіцидів [103].
Оптимальні строки обробки трибенурон-метилом (гербіцид Примстар)
залежно від дати сівби досліджено в Румунії [92]. За два строки сівби та два
строки обробки гербіцидом (фаза 4−6 листків, фаза 6−8 листків),
фітотоксичний ефект не впливав негативно на агрономічні характеристики
гібрида. За обробки у фазі 4−6 листків, врожайність гібрида залишалася на
рівні контрольного варіанту. За обробки у фазі 6-8 листків, врожайність
статистично суттєво зростала, на 0,86 т/га при першому строку сівби, на
0,39 т/га при другому строку сівби.
За дослідженнями Інституту зернового господарства НААН, у фазі
4-5 листків у соняшнику на посівах з‟являється друга хвиля бур‟янів [104].
Обприскування посівів звичайного соняшнику у цій фазі гербіцидом
гранстар 75 в.г. з нормою 15 г/га (перед дощем) не призвело до візуальної
різниці між обробленими та необробленими рослинами, за спостереження у
фазі утворення кошиків. Але під час збирання визначено зменшення
кількості насінин у кошиках досліджених генотипів на 15 %, зменшення
вмісту олії в насінні на 5,3 %. За такий варіант обробки дводольні бур‟яни у
посіві не були повністю знищені, їх маса складала 5 г/м 2. У той же час,
внесення гранстару за три години після дощу призвело до припинення росту
рослин, які мали засохлу верхню частину і зовсім не дали врожаю (на тлі
чистого від дводольних бур‟янів посіву). За внесення гранстару у сонячну
погоду з нормою 8 г/га рослини соняшнику загинули на 100 %.
За використання гербіцидів групи сульфонілсечовин для боротьби з
вовчком на тютюні [105] передбачено їх ефективність проти паразита

39

соняшнику – вовчка соняшнику (Orobanche cumana Wallr.), який дуже
шкодить

посівам

соняшнику

[106].

Перспективність

застосування

післясходової обробки сульфонілсечовинами у боротьбі проти вовчка
обговорюється в літературі [53]. Наголошується, що для боротьби з вовчком
слід особливо ретельно підбирати строки обробітку рослин соняшнику
гербіцидом, з метою знищення паразита до початку його активної дії на
корінні соняшнику. Дослідженнями сербських науковців установлено, що
імідазолінони більш ефективні у боротьбі проти вовчка соняшнику, ніж
трибенурони. Тільки за високі норми внесення трибенурону (45 і 67,5 г/га) за
внесення у фазі 8-10 справжніх листків спостерігали знищення вовчка в
посівах гербіцидостійкого соняшнику на 72-100 %. Під час збирання, вовчок
знов проявився, проте врожайність соняшнику на оброблених ділянках у два
рази перевищувала врожайність на необроблених [107].
Гербіцид Гранстар продемонстрував високу ефективність в знищенні
життєздатних бульбочок вірулентної популяції вовчка з Ростовської області
під час оцінки в умовах теплиці. Обробку рослин ліній соняшнику проводили
на стадії трьох пар справжніх листків, а за 10 діб життєздатні бульбочки
вовчка було знищено на 89 % [108]. У Туреччині національна програма
боротьби з вовчком передбачає, поряд із привнесенням в геном культурного
соняшнику генів стійкості до вовчка, боротьбу з агресивним в зоні вовчком
пониклим (O. cernua) шляхом застосування гербіцидів імі- та інших хімічних
груп [10]. За обстеженнями, гербіциди групи сульфонілсечовин зменшували
розвиток O. cernua, але не повністю знищували її.
1.5 Досягнення і проблеми застосування системи контролю бур'янів з
використанням гербіцидостійких гібридів соняшнику
Зараз в аграрній галузі триває етап переформатування ринку
агротехнологій. Гібриди соняшнику розробляють з заздалегідь відомими
властивостями, а засоби захисту рослин пропонують у вигляді так званих
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пакетних пропозицій. Багато проблем вирішує використання гібридів
соняшнику, стійких до гербіцидів групи імідазолінонів (система Clearfield).
Але за окремими дослідженнями, після препаратів цієї групи не можна
вирощувати майже ніякої культури впродовж 24 місяців [10].
У

виробництві

використовують

також

систему

вирощування

соняшнику, яка має декілька назв: ExpressSun, Експрес або СУМО. Система
являє собою комбінацію гербіциду з групи сульфонілсечовин, та генотипів
соняшнику,

стійких

до

цього

гербіциду.

Систему

визнано

як

високоефективну у боротьбі проти бур‟янів на посівах соняшнику [109, 110].
Серед 20-ти діючих речовин, що належать до групи сульфонілсечовин [111],
лише до трибенурон-метилу знайдено стійкі генотипи соняшнику. В
Державному реєстрі пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання
в Україні, зареєстровано декілька десятків препаратів на основі трибенуронметилу, з яких 11 торгівельних назв рекомендовано для використання в
посівах соняшнику, стійких до дії гербіциду [112]. Це гербіциди Грізний
Експерт в.д.г., Експрес 75 ВГ, ЕКСПРЕС ЕКСТРА, ВГ; Володар, ВГ; Голд
стар, ВГ; Експрес Голд 75, ВГ; Трибунал, РГ; Містард , ВГ; Меркурій, ВГ;
Глобстар 750, ВГ; Бінго 750 WG, ВГ.
Трибенурон-метил ефективний у боротьбі з бур‟янами в посівах
соняшнику, шляхом контролю однорічних широколистяних і багаторічних,
таких, як осот рожевий (Cirsium arvense), після появи сходів соняшнику.
Безпечний

для

толерантних

гібридів

соняшнику,

збільшує

діапазон

доступних гербіцидів, не має обмежень для використання в сівозміні [113–
117]. Стійкі до трибенурону гібриди соняшнику можуть бути корисними
додатковими інструментами у випадках складних ситуацій з боротьби з
бур‟янами, або для диверсифікації стратегій боротьби. Проте, дослідники
попереджають, що їх широке повторне використання, незалежно від супутніх
змін складу бур‟янів, може швидко зробити стратегією їх використання
неефективною. Багаторазове вирощування тільки гібридів, стійких до
гербіцидів, і зокрема тільки до гербіцидів групи сульфонілсичовин,
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неперспективне. Стале застосування цих систем виробництва соняшнику
треба поєднувати з відповідною політикою збереження біорізноманіття в
сільськогосподарських районах і скороченням використання пестицидів.
Гібриди та прив‟язані до них гербіциди можуть бути використані в якості
додаткової стратегії класичного підходу з контролю бур‟янів [118, 119].
До початку комерційного використання гібридів соняшнику, стійких до
трибенурону та імідазолінону, особливу значущість мали ґрунтові гербіциди.
Наразі застосування ґрунтових гербіцидів важливо як гарантія того, що
бур‟яни не з‟являться одночасно з культурними рослинами і не стануть
занадто великими для обробки післясходовими гербіцидами, коли настане
час. За відсутністю обробки ґрунтовим гербіцидом боротьбу з бур‟янами
треба розпочинати за два-три тижні після сходів. Доведено економічну
ефективність метода боротьби з бур‟янами, заснованого на поєднанні
обробки ґрунтовими гербіцидами та гербіцидами групи імідазолінонів [120–123].
За даними французького технічного центру з заявок по олійним
культурам і промисловим коноплям, площі під соняшником, стійким до
імідазолінонів і трибенурону, у 2010 році досягли в Європі (Іспанія,
Туреччина, Греція, країни Східної Європи) біля 2 млн га. За підрахунками
BASF і DuPont, у Франції площі під соняшником, стійким до імідазолінонів і
трибенурону, у 2011 році склали 50 тис. і 30 тис. га, відповідно, або
приблизно 11 % від загальної площі під соняшником в країні [124].
Нова стратегія боротьби з бур‟янами, заснована на використанні
гібридів соняшнику, стійких до гербіцидів групи сульфонілсечовин –
ефективний захист проти бур‟янів з алергенним пилком, зокрема проти
Ambrosia artemisiifolia. Використання таких технологій може бути утруднено
виникненням

резистентності

Ambrosia

artemisiifolia

та

необхідністю

контролю падалиці соняшнику в наступних посівах сівозміни [125, 126]. Про
виникнення

стійкості

Ambrosia

artemisiifolia

до

трибенурон-метилу

повідомляли у Франції ще у 2009 році [127].
Інше питання, яке постає перед господарями – необхідність знищення
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стійкої падалиці гербіцидостійкого соняшнику в посівах наступних культур
сівозміни. Встановлено, що популяції дикорослого соняшнику, стійкого до
гербіцидів групи імідазолінонів, чутливі до однократної норми внесення
гербіцидів групи сульфонілсечовин (з діючою речовиною хлорсульфурон,
йодосульфурон, оксасульфурон, просульфурон и римсульфурон) [128].
При написанні розділу використано роботи автора: [79, 80, 83, 91, 94].
Висновки до розділу 1
1. Забур‟яненість посівів соняшнику, з несприятливою тенденцією до
зростання

засміченості

різними

біогрупами

бур‟янів,

дестабілізує

виробництво насіння соняшнику в країні та потребує впровадження
передових технологій із застосуванням післясходових гербіцидів.
2. Створення гібридів соняшнику, стійких до гербіцидів групи
сульфонілсечовин, стало можливим після виявлення в США рослин
дикорослих видів соняшнику, стійких до діючої речовини – трибенуронметил. Також стійкість до трибенурон-метилу описана в лінії культурного
соняшнику після впливу хімічного мутагену. Після інтрогресії генів стійкості
в культурний соняшник провідні компанії світу спрямували селекційні
програми на створення гібридів соняшнику, стійких до трибенурон-метилу.
3. Гібриди соняшнику, стійки до гербіцидів групи сульфонілсечовин,
повинні мати ті ж цінні господарські ознаки, що й гібриди звичайного типу.
Використання ефекту гетерозису і поєднання в гібридах першого покоління
декількох цінних ознак дозволяє створювати високоврожайні стійкі гібриди,
адаптовані до умов вирощування. В літературі відсутні дані щодо
методичних основ створення вихідного матеріалу соняшнику, що поєднує
стійкість до гербіцидів з високим вмістом олеїнової кислоти в олії, ранніми
строками достигання, стійкістю до несправжньої борошнистої роси.
4. Створення стійкого вихідного матеріалу вимагає розробки нових
методик оцінки (шкали фітотоксичності, лабораторні методики оцінки). Дані
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про гени стійкості в робочих колекціях самозапилених ліній соняшнику,
отримані іншими дослідниками, потребують перевіряння на власному
селекційному матеріалі.
5. Ефективність застосування післясходових гербіцидів на посівах
соняшнику пов‟язана з фітотоксичним ефектом препаратів. Досліджено
оптимальні фази обробітку гербіцидами групи сульфонілсечовин. Але не
досліджено відмінності в строках обробітку різного селекційного матеріалу
(популяції, що розщеплюються; самозапилені лінії – батьківські компоненти
гібридів; гібриди першого покоління).
5. Створено високопродуктивні гібриди, стійкі до трібенурон-метилу,
які займають у зонах вирощування соняшнику значні площі. Проте відсутні
вітчизняні дослідження мінливості господарських ознак стійких гібридів під
впливом гербіцидів і умов вирощування, не висвітлено методичні основи їх
насінництва.
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РОЗДІЛ 2
АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ, МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА
ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1 Ґрунтово-кліматичні і агрометеорологічні умови проведення
польових досліджень
Польові дослідження проведено на полях наукової сівозміни ІР
ім. В. Я. Юр`єва НААН у лабораторії селекції та генетики соняшнику у 2012–
2015 рр., 2017–2019 рр.
Дослідні поля ІР ім. В. Я. Юр'єва НААН розташовані на території
Харківської області на відстані 15 км на схід від м. Харкова у Лісостеповому
агроґрунтовому районі області. За агроґрунтовим районуванням це ґрунтова
провінція Лівобережна південно-західна висока [129].
Ґрунти відрізняються високою природною родючістю, що забезпечує за
наявністю вологи отримання високих і стабільних урожаїв багатьох
сільськогосподарських культур. Ґрунт в основному представлений потужним
слабовилугуваним важкосуглинистим пилуватим чорноземом на пилуватосуглинистому карбонатному лесі. Загальна потужність ґрунтового профілю
більше 75 см з доброю гумусованістю (в орному шарі 5,46–7,28 %). Ґрунт має
високу максимальну гігроскопічність, яка коливається від 8 до 10 %,
з невеликою варіабельністю за профілем. Ґрунтові води залягають на значній
глибині,

15–20 м.

Внаслідок

цього

рослини

польових

культур

використовують лише вологу, яка поступає у вигляді атмосферних опадів.
Агрохімічні показники ґрунту: рН сольової витяжки – 5,8; гідролітична
кислотність – 3,29 мг.-екв. на 100 г ґрунту; сума поглинутих основ – 3,74 мг.екв. на 100 г ґрунту; валова кількість азоту – 0,29–0,30 %; фосфору – 0,17–
0,18 %; калію – 1,9–2,0 % [130].
Клімат зони – помірно-континентальний з тривалим стійким, часом
посушливим і жарким літом. Харків розташований на межі двох зон за
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сумою активних температур вище за 10 °С: від 2600 до 2800 °С і від 2800 до
3000 °С [129]. Така сума активних температур цілком задовольняє потребу
соняшнику в теплі. За нормою 1981–2016 рр., місяці активної вегетації
соняшнику характеризуються високою середньою температурою повітря:
травень 15,6 °С, червень 19,3 °С, липень 21,3 °С, серпень 20,3 °С [131].
Середня максимальна температура повітря квітня складає 9,2 °С, травня
20,8 °С, червня 24,3 °С, липня 26,4 °С, серпня 25,7 °С. Прогрів ґрунту на
глибині 20 см до +10 °С відбувається наприкінці третьої декади квітня.
Весняні приморозки припиняються у третій декаді квітня, а в окремі роки
спостерігаються і в травні. Максимальна температура на поверхні ґрунту
досягає

+54 °С

[132].

Восени

спостерігається

поступове

зниження

температури. У вересні середньодобова температура дорівнює +14,4 °C.
Розподіл опадів упродовж року за місяцями нерівномірний. Найбільша
їх кількість випадає в червні – 61,0 мм, у липні й серпні – відповідно 60 і
42 мм. За період активної вегетації соняшнику (травень–серпень) кількість
опадів складає 213 мм. Кількість опадів та коливання температури повітря за
роками суттєво відхиляються від норми.
Нестабільність опадів, високі температури та низька відносна вологість
повітря, яку часто супроводжують суховії, надає регіону в окремі роки різко
посушливий характер, що може негативно позначитись на рівні врожайності
соняшнику.
Подекадні погодні умови періоду вегетації соняшнику (квітеньвересень) за роки проведення досліджень наведено у додатку Д, таблиця Д.1.
Середньомісячну температуру повітря відображено на рисунку 2.1, суму
опадів за місяцями – на рисунку 2.2.
За вегетаційний період 2012 року (квітень-вересень) кількість опадів
склала 88,1 % до норми, що мінімально за роки досліджень. Середньодобова
температура повітря була 19,9 °С. Це на 3,2 °С перевищило норму і є
максимальним значенням за роки досліджень. Нестача вологи і підвищений
температурний режим впродовж початку наливу насіння (третя декада липня
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– перша і друга декади серпня) призвели до щуплості насіння та відносно
низького рівня врожайності, яка в конкурсному випробуванні лабораторії
склала в середньому 2,81 т/га, а також до найменшого за роки досліджень
вмісту олії (44,39 %).

Рисунок 2.1 – Середньомісячна температура повітря вегетаційного періоду
соняшнику, 2012-2015, 2017-2019 рр.
В умовах 2013 року опади червня (72,0 мм), липня (174,8 мм), серпня
(72,5 мм) і вересня (183,2 мм) призвели до значного розповсюдження
збудника фомопсису, а також сірої, сухої і білої гнилей. За вегетаційний
періоду року сума опадів склала 622,7 мм, що більш ніж в два рази
перевищило норму і є максимальним значення за роки досліджень. Середня
температура вегетаційного періоду склала 18,0 °С, що на 1,4 °С вище за
норму.
В умовах 2014 року опади травня (85,8 мм) і першої декади червня
(76,0 мм)

сприяли

масовому

поширенню

збудника

несправжньої

борошнистої роси на посівах соняшнику. В червні спостерігали нестійкі
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погодні умови, наприкінці місяця прохолодні. Кількість опадів у червні
(63,4 мм) та знижені температури другої-третьої декади червня (до 16,7 °С)
сприяли затриманню цвітіння соняшнику на 7-10 діб. Спекотну погоду
відмічали

у

першій

декаді

серпня

(25,5 °С).

Середня

температура

вегетаційного періоду склала 17,6 °С, що на 0,9 °С вище за норму.
За вегетаційний періоду сума опадів склала 310,0 мм (105,4 % до норми).

Рисунок 2.2 – Сума опадів за місяцями вегетаційного періоду соняшнику,
2012-2015, 2017-2019 рр.
В умовах 2015 року середня температура за вегетаційний період склала
18,0 °С (+1,4 °С до норми), а сума опадів 361,4 мм (122,9 % до норми). Рік
відрізнявся підвищеною кількістю опадів у червні (80,7 мм) і липні
(123,5 мм), а в серпні опадів майже не було (2,6 мм).
В умовах 2017 року середня температура за вегетаційний період склала
17,5 °С (+0,9 °С до норми). Це мінімальне значення з роки досліджень. Сума
опадів склала 262,2 мм (89,2 % від норми). В період 18–19 квітня відмічали
аномальну погоду. Спостерігали сніг, навіть утворення снігового покриву,
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який утримувався протягом 2 діб. Сівбу дослідних ділянок провели в
звичайні терміни (перша декада травня). Посушливі умови серпня-вересня
(сума опадів 14,1 мм і 36,9 мм) сприяли обмеженню розвитку збудників
хвороб (гнилі кошика, фомопсис).
За вегетаційний період 2018 року кількість опадів склала 93,9 % до
норми. Середньодобова температура повітря була 18,2 °С. Це на 1,5 °С
перевищило норму. Погодні умови сприяли формуванню високого рівня
врожайності, яка в конкурсному сортовипробуванні лабораторії в середньому
дорівнювала 3,20 т/га.
За вегетаційний період 2019 року кількість опадів склала 103,9 % до
норми. Середньодобова температура повітря була 18,3 °С. Це на 1,6 °С
перевищило норму. Суттєво перевищала норму середня температура червня
(на 4,4 °С), що призвело до скорочення періоду «сходи-цвітіння» соняшнику
на 10 діб.
У середньому за роки досліджень середня температура повітря у квітні
становила 10,6 °С (на 1,4 °С вище за норму), у травні 17,9 °С (на 2,3 °С вище
за норму), у червні 21,1 °С (на 1,8 °С вище за норму), у липні 22,1 °С (на
0,8 °С вище за норму), у серпні 21,1 °С (на 0,8 °С вище за норму), у вересні
16,6 °С (на 2,2 °С вище за норму). Середня за роками досліджень місячна
сума опадів становила: за квітень 42,6 мм (143,0 % до норми), за травень
41,2 мм (82,5 % від норми), за червень 57,6 мм (94,4 % від норми), за липень
85,1 мм (141,8 % до норми), за серпень 46,3 мм (110,3 % до норми), за
вересень 61,9 мм (131,6 % до норми).
2.2 Матеріал і методика польових і лабораторних досліджень
Як

джерело

стійкості

до

гербіцидів

групи

сульфонілсечовин

використано синтетичну популяцію соняшнику, що була надана лабораторії
селекції та генетики соняшнику відомим селекціонером Драганом Шкоричем
у 2005 році, згідно з договором по Обміну селекційним матеріалом. На посіві
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популяції в лабораторії селекції та генетики соняшнику в 2005-2010 рр.
проведено розмноження та вивчення самозапилених рослин. Для проведення
досліджень за темою дисертації, у 2011 році отримане насіння висіяли, та
після обробки гербіцидом групи сульфонілсечовин відібрали типові рослини,
що вижили. Створена морфологічно вирівняна популяція в 2012 році
отримала робочу назву «UA009991ГР». Випробування гібридних комбінацій,
створених схрещуванням UA009991ГР зі стерильними лініями, довело
здатність UA009991ГР до відновлення фертильності пилку соняшнику. Після
проведеної селекційної роботи лінія UA009991ГР отримала назву Х 201 В,
під якою була передана до Державного сортовипробування в 2015 році.
Дослід 1. Дослідження та пошук джерел стійкості соняшнику до
гербіцидів

групи

сульфонілсечовин

(2012-2014

рр.):

розробка

та

опрацювання методики визначення стійкості соняшнику до гербіцидів групи
сульфонілсечовин в польових умовах (2012-2013 рр.); первинний скринінг
колекції ліній соняшнику, до складу якої увійшли сім стерильних ліній і 97
простих стерильних гібридних комбінацій на їх основі, з ймовірною
стійкістю до гербіцидів. Лінії та прості стерильні гібридні комбінації
створено в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН, Інституті олійних
культур НААН, Селекційно-генетичному інституті – НЦНС. Польові
дослідження проведено за загальноприйнятими методиками.
Дослід 2. Дослідження закономірностей мінливості прояву цінних
господарських ознак у першому гібридному поколінні під впливом гербіциду
Експрес 75 % в.г. за рекомендованої у виробництві норми внесення
гербіциду

25 (1×) г/га

(2014-2015 рр.).

Випробування

74-х

гібридних

комбінацій проведено за методикою попереднього сортовипробування на
ділянках площею 10,15 м2 у триразовій повторності.
Дослід

3.

Дослідження

успадкування

стійкості

соняшнику до

трибенурон-метилу шляхом аналізуючих схрещувань на фертильній основі
лінії Х 201 В з трьома лініями-відновниками фертильності пилку селекції
Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр`єва НААН (2013-2015 рр.). Кількість
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облікових рослин варіювала в F1 від 22 до 33-х, в F2 від 88 до 194-х. Польові
дослідження проведено за загальноприйнятими методиками.
Дослід 4. Дослідження закономірностей створення вихідного матеріалу
соняшнику, що поєднує стійкість до трибенурон-метилу з іншими цінними
господарськими ознаками. Аналіз прояву ознак добору в поколіннях
схрещувань, отриманих з гібридних комбінацій між лінією Х 201 В і трьома
лініями-відновниками фертильності пилку: Р1, Р2, F1, F2 (І1), І2, ВС1, І1ВС1,
ВС2, І1ВС2. Польові

дослідження

проведено

за

загальноприйнятими

методиками.
Дослід 5. Визначення мінливості цінних господарських ознак і
екологічної пластичності у F1 гібридів соняшнику, стійких до гербіцидів
групи сульфонілсечовин (2014-2015, 2017-2019 рр.). Випробування 74-х
гібридних

комбінацій

проведено

за

методикою

попереднього

сортовипробування на ділянках площею 10,15 м2 у триразовій повторності, та
за методикою конкурсного сортовипробування на ділянках площею 21 м2 у
чотириразовій повторності.
Сівбу зразків селекційних розсадників (лінії, їх гібриди, покоління, що
розщеплюються, покоління самозапилення) проводили ручними саджалками.
Міжряддя 0,7 м, відстань між рослинами в рядку 0,25 м. Площа ділянки від
1,9 до 7,6 м2. Самозапилення здійснювали за допомогою індивідуальних
пергаментних ізоляторів. Опис селекційних зразків проводили за методиками
[133, 134].
Штучну кастрацію квіток проводили шляхом видалення пиляків за
допомогою медичного пінцету до їх виходу з квіток (у ранкові часи) з
послідуючою ізоляцією кошиків [135].
Польові

випробування

F1

гібридів

проводили

у

розсадниках

конкурсного та попереднього сортовипробування на основі затверджених
методик [136, 137]. Попередник – ярі зернові колосові. Посів щороку
проводили в першій декаді травня в усіх зонах випробування. Міжряддя
0,7 м, густота рослин до збирання 55–57 тис. рослин на 1 га.
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Облікова площа ділянки в розсаднику КСВ становила 21,0 м2.
Повторність чотириразова. Облікова площа ділянки в розсаднику ПСВ
становила 10,15 м2. Повторність триразова.
Збір

урожаю

проводили

комбайном

фірми

«Wintershtaiger»,

обладнаним устаткуванням для одночасної оцінки на вологість і масу насіння
з ділянки. Для визначення врожайності насіння з ділянки зважували і його
вагу перераховували на тонни з гектара та приводили до стандартної
вологості (10 %) за допомогою коефіцієнта вологості.
Збір олії в кг/га обчислювали за формулою:
ЗО = 10УКВО

(2.1)

де У – урожайність насіння (т/га) при 10 %-вій вологості;
К – коефіцієнт сухої речовини (0,90);
ВО – вміст олії в насінні, %.
Проводили такі фенологічні спостереження: дата сівби, дата сходів,
дата цвітіння 50 % рослин, дата фізіологічної стиглості. Визначали загальну
кількість листків на рослині шляхом підрахунку у фазі повного цвітіння
100 % рослин. Площу листкової поверхні рослини оцінювали у фазі повного
цвітіння за формулою Л. С. Осиповой [138]. Висоту рослини вимірювали від
поверхні ґрунту до місця прикріплення кошика у фазі повної стиглості.
Визначали кількість насінин у кошику шляхом підрахунку.
Обробіток рослин соняшнику гербіцидом проводили в фазі 4-6 справжніх
листків (2-3 пари). Робочий розчин готували у день обробки. Обробляли
ручним

обприскувачем

об‟ємом

3 л,

в

якому

спочатку

поступово

розмішували добавляючи препарат Експрес 75 % в. г. з діючою речовиною –
трибенурон-метил, групи сульфонілсечовин, з різними нормами внесення:
25 г/га, 50 г/га та 75 г/га. Витрати рідини становили 300 л/га. Обприскували
рослини соняшнику вранці за температури повітря 18-22 °С.
Для визначення характеру успадкування стійкості до трибенуронметилу оцінку фітотоксичності проводили за принципом «кількість рослин,
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що вижили – кількість рослин, що загинули». Облік рослин, що загинули,
проводили на початку цвітіння дослідної ділянки.
Лабораторні дослідження проведено в ІР НААН. Масу 1000 насінин
визначали у лабораторії селекції та генетики соняшнику; вміст олії в насінні
та

жирнокислотний

склад

олії

визначали

в

лабораторії

генетики,

біотехнології та якості; стійкість до несправжньої борошнистої роси – у
лабораторії імунітету рослин до хвороб та шкідників.
Масу 1000 насінин визначали згідно діючого стандарту [139].
Добір середніх проб для аналізу на жирнокислотний склад олії та на
вміст олії проводили за методикою добору проб з окремих рослин та з
дрібноділянкових посівів [140]. Для аналізу на вміст олії відбирали насіння з
вільно запилених рослин. Для аналізу на жирнокислотний склад олії
відбирали насіння з рослин ізольованих під час цвітіння пергаментними
ізоляторами.
Вміст олії в насінні визначали методом ядерно-магнітного резонансу за
допомогою приладу «MQC-5». Склад жирних кислот визначали в лабораторії
генетики і біотехнології Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр`єва НААН
методом газової хроматографії метилових ефірів жирних кислот на газовому
хроматографі «Селміхром 2» за модифікованою методикою Пейскера [141].
Визначали вміст семи основних жирних кислот. У дисертаційній роботі
наведено дані за чотирма з них, які мають найбільше господарське значення і
широку генетично закріплену мінливість: пальмітинова, стеаринова, олеїнова
і лінолева.
Визначення стійкості до несправжньої борошнистої роси проводили за
допомогою експрес-методу оцінки на стійкість до збудника в лабораторних
умовах [142]. Облік ураження збудником фомопсису та гнилей проводили за
загальноприйнятою методикою [143].
Для аналізу дослідних даних використано методи дисперсійного,
кореляційного та регресійного аналізів [144, 145]. Використовували пакет
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«Аналіз даних» ліцензійної комп'ютерної програми «Microsoft Office Excel» і
ліцензійну програму «Statistica 6.0».
Коефіцієнт пластичності bi обчислювали за методикою S. A. Eberchart,
W. A. Russel [146]. Індекс умов середовища розраховували як різницю між
середнім значення ознаки за всіма гібридами в даному році і середнім
значенням ознаки за всіма гібридами за період спостережень.
За коефіцієнтом пластичності bi генотипи мали три градації: bi>(1+σ) –
чутливість рівня ознаки генотипів на зміну умов вирощування вийшов за
межі чутливості всієї сукупності гібридів, а значення ознаки у сприятливих
умовах (тобто в умовах з максимальним проявом ознаки) зростає; bi=1(±σ) –
ступінь чутливості на мінливість умов середовища знаходиться на рівні
середнього чутливості у вибірці досліджуваних гібридів; bi<(1–σ) – значення
ознаки відносно інших генотипів у більш сприятливих умовах знижується.
У розділі використано роботи автора: [64].
Висновки до розділу 2
1. Агрометеорологічні умови років проведення польових досліджень є
типовими для місць проведення досліджень.
2. Варіювання погодних умов за роками досліджень дозволило
встановити сталі закономірності між умовами періоду вегетації соняшнику та
їх цінними господарськими ознаками.
3. Дослідження виконано на матеріалі робочих колекцій самозапилених
ліній соняшнику ІР ім. В. Я. Юр'єва НААН, ІОК НААН, СГІ–НЦНС, та
створених на їх основі простих стерильних і відновлених фертильних
гібридів.
3. Програми і застосовані методики польових і лабораторних
випробувань відповідають меті і основним задачам досліджень
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РОЗДІЛ 3
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ СТІЙКОСТІ СОНЯШНИКУ ДО
ГЕРБІЦИДІВ ГРУПИ СУЛЬФОНІЛСЕЧОВИН

3.1 Розробка методики визначення фітотоксичності гербіцидів групи
сульфонілсечовин на соняшнику в польових умовах
Кількісна

оцінка

стійкості

соняшнику

до

гербіцидів

групи

сульфонілсечовин в польових умовах важлива для виділення джерел
стійкості,

генетичних

досліджень

успадкування

ознаки

стійкості,

селекційного добору стійких форм, а також під час розробки оптимальних
режимів

агротехнологій.

До

комплексу

факторів,

що

визначають

фітотоксичність гербіциду, відносять: генотип; фазу розвитку рослини;
норму внесення гербіциду; погодні умови [93].
Розпочинаючи роботу в напрямі добору стійких форм (до будь-якого
чинника, абіо- чи біотичного), селекціонер ставить перед собою декілька
стратегічних задач: розробити прийоми діагностування стійкості; створити
стрес-навантажений фон для прояву генетично детермінованого рівня
стійкості; встановити селекційні шляхи роботи з джерелами високої
стійкості. На кожному етапі необхідно діагностувати, до якої групи стійкості
відноситься зразок, задля чого й використовують шкали стійкості.
Найпростіший – трьохбальний – розподіл генотипів на групи стійкості
(стійкий, нестійкий, проміжний) зручний для застосування в виробництві,
але недосконалий в генетичних дослідженнях, не забезпечує повного опису
популяцій соняшнику, що розщеплюються за стійкістю, не гарантує
досконалого добору стійких форм. Дев`ятибальна шкала ускладнює оцінку,
оскільки відокремити рослини за такою кількістю балів візуально важко.
Крім того, така оцінка підпадає під суттєвий вплив «людського фактору»,
тому що кожний дослідник сприймає, наприклад, бали 1–4 на власний
розсуд.
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Виходячи з наведеного, ми почали розробку власної методики оцінки
фітотоксичності гербіциду на соняшнику.
Засновуючись на власних спостереженнях, ми розробили шкалу оцінки
фітотоксичності гербіциду, яка передбачає 6 балів пошкодження рослин
гербіцидом, залежно від площі опіків листкової поверхні рослини, вираженої
у відсотках (табл. 3.1). Оцінку рослин за шкалою проводять через 4 доби і
через 12 діб після обробки рослин гербіцидом. Обпечену листкову поверхню
візуально відрізняють за пожовтінням, усиханням листків.
Таблиця 3.1 – Шкала обліку зразків соняшнику за фітотоксичністю
гербіциду Експрес 75 % в. г.
Бал фітотоксичності

Відсоток опіків

Характеристика пошкоджень

гербіциду

листкової поверхні, %

листкової поверхні

0

0

відсутні

1

1-10

дуже слабкі

2

11-25

слабкі

3

26–50

середні

4

51–75

сильні

5

більше 75 %

дуже сильні

Відсоток опіків листкової поверхні на 12-ту добу після обробки
гербіцидом достатньо повно відображає подальший розвиток пошкоджень
рослини. Повну відсутність пошкоджень позначали нульовим балом. Далі
такі рослини утворювали нормальний фенотип і формували придатну
генотипу насіннєву продуктивність. Пошкодження з балом 1 фітотоксичності
– до 10 % опіків листкової поверхні – також майже не впливали на
господарські ознаки, а рослини з балом 1 через деякий час починали
візуально виглядати так же, як і рослини з балом 0. Рослини з балами 2,3 і 4
(до 75 %, або до ¾ листкової поверхні з опіками) здатні до утворення
насіння, але спостерігали зниження насіннєвої продуктивності рослин. Бал
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фітотоксичності 5 – більше 75 % опіків листкової поверхні – у подальшому
приводив до некрозу апексу та повної загибелі оброблених рослин.
Для досліджень використано препарат Експрес 75 % в. г. з діючою
речовиною трибенурон-метил. Згідно розробленої методики оцінки, робочий
розчин готували у день обробки. Для цього препарат поступово розмішували
у воді за норми внесення 25 г/га, 50 г/га, 75 г/га. Витрата робочого розчину
300 л/га. Обприскували рослини соняшнику вранці при температурі повітря
18-22 °С. Контрольні ділянки залишали без обробки.
Фаза обробки соняшнику – 4-6 справжніх листків. Польовий облік
ушкодження рослин проводили на 4-ту та 12-ту добу після обробки.
Результати спостережень впливу гербіциду на рослини стійких і нестійких
зразків соняшнику наведено у таблиці 3.2.
Установлено, що реакція лінії UA009991ГР на обробку гербіцидом
у фазі 4-6 справжніх листків за норми внесення 25 г/га, 50 г/га, 75 г/га була
різною. За норми внесення 25 (1×) пошкоджень рослин лінії UA009991ГР не
спостерігали. При такій нормі внесення рослини нестійкого гібрида Ясон на
4-ту добу продемонстрували середнє та сильне (3 і 4 балів фітотоксичності)
пошкодження гербіцидом, а на 12-ту добу загинули (рис. 1).
Таблиця 3.2 – Реакція лінії соняшнику UA009991ГР на обробку
гербіцидом Експрес 75 % в. г., 2012-2013 рр.

Генотип

Норма

Бал фітотоксичності гербіциду,

внесення

діб після обробки

гербіциду,

Рослин, що
вижили, %

г/га

4 доби

12 діб

0×

–

–

100

UA009991ГР

25 (1×)

0

0

100

UA009991ГР

50 (2×)

1

0

100

UA009991ГР

75 (3×)

2

0

100

Ясон (ст.)

25 (1×)

3

5

0

Контроль
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Рисунок 3.1 – Вплив обробки гербіцидом Експрес 75 % в. г. (25 (1×) г/га) на
рослини нестійкого гібрида соняшнику Ясон, 2012 р.
Примітка: А – на четверту добу після обприскування гербіцидом; Б – після 12-тої
доби після обприскування гербіцидом.

На лінії UA009991ГР негативні наслідки дії гербіциду проявилися
інтенсивніше з підвищенням норм внесення препарату. На четверту добу за
норми внесення гербіциду 50 (2×), 75 (3×) на рослинах лінії UA009991ГР
з‟явились дуже слабкі та слабкі опіки, які вже після 12-тої доби нівелювались
(рис. 2). У подальшому візуально такі рослини не відрізнялися від
контрольних.
Установлено, що за норм внесення гербіциду Експрес 75 % в.г. 25 (1×) і
50 (2×) г/га такі морфологічні ознаки лінії UA009991ГР, як висота рослини,
діаметр кошика, кількість листків і кількість бічних кошиків на рослині
суттєво не змінювались (табл. 3.3). У контролі висота рослини дорівнювала
106±4,9 см, діаметр кошика 13±1,2 см, кількість листків 20±0,7 шт., кількість
бічних кошиків 6±1,2 см. Після обробки з нормою 25 (1×) і 50 (2×) різниця
між дослідом і контролем за висотою рослини була в інтервалі від –1 до 0 см,
за діаметром кошика від 0 до 1 см, за кількістю листків від –1 до 2 шт., за
кількістю бічних кошиків від –1 до 0 шт. Така різниця не перевищує
стандартну помилку.
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Рисунок 3.2 – Вплив обробки гербіцидом Експрес 75 % в. г. (75 (3×) г/га) на
рослини стійкої лінії соняшнику UA009991ГР, 2012 р.
Примітка: А – на четверту добу після обприскування гербіцидом; Б – після 12-тої
доби після обприскування гербіцидом.

Таблиця 3.3 – Мінливість морфологічних ознак лінії соняшнику
UA009991ГР під впливом різних норм внесення
гербіциду Експрес 75 % в.г., 2012-2013 рр.
Діаметр

Висота

см

–

13±1,2

105±4,8

–1

50 (2×)

106±4,9

75 (3×)

95±4,5

гербіциду,
г/га

см

0× (контроль)

106±4,9

25 (1×)

кошиків

шт.

–

6±1,2

–

19±0,5

–1

5±1,6

–1

1

22±2,1

2

6±1,2

0

–1

18±0,5

–2

5±1,2

–1

± до
контролю, см

± до
контролю, см

внесення

бічних

± до
контролю, шт.

кошика

листків

Кількість

± до
контролю, шт.

Норма

центрального

рослини

Кількість

шт.

–

20±0,7

13±1,4

0

0

14±0,5

–11

12±1,3

Після обробки з нормою 75 (3×), суттєво зменшилася висота рослини.
Зменшення дорівнювало 11 см, або 10 %. Інші ознаки за такої норми обробки
залишилися на рівні контролю. Як доведено вище (див. табл. 3.2), за такої

59

норми внесення гербіциду рослини лінії на 4-ту добу пошкоджувалися з
балом 2 фітотоксичності, а потім візуально відновили нормальний фенотип.
Щодо мінливості цінних господарських ознак під впливом різних норм
внесення гербіциду Експрес 75 % в.г., спостерігали суттєве зменшення
продуктивності центрального кошика (–3,3 г насіння, або 18 %) внаслідок
обробки з нормою 75 (3×) у порівнянні з контролем (табл. 3.4). Маса 1000
насінин залишилася без змін. Вірогідно, зменшення продуктивності рослини
відбулося за рахунок зменшення кількості насінин у кошику.
Таблиця 3.4 – Мінливість господарських ознак лінії соняшнику
UA009991ГР під впливом різних норм внесення
гербіциду Експрес 75 % в.г., 2012-2013 рр.
Маса 1000

Продуктивність
± до
контролю,
г

Норма внесення

г

18,3±1,54

–

39,8±1,41

–

25 (1×)

17,5±1,59

–0,8

40,2±1,25

+0,4

50 (2×)

16,2±2,83

–2,1

38,8±1,93

–1,0

75 (3×)

15,0±1,25

–3,3

38,5±0,99

–1,3

гербіциду, г/га

грамів насіння з
центрального кошика

0× (контроль)

± до
контролю,
г

насінин

Таким чином, характер мінливості ознак стійкої лінії і загибель
нестійкого гібрида за норми внесення гербіциду 25 (1×) дозволили
рекомендувати таку норму для виділення стійких генотипів. Отже, методика
оцінки стійкості соняшнику до гербіцидів включає: обробку рослин у фазі 46 (2-3 пари) справжніх листків; використання норми внесення 25 (1×) г/га, з
розрахунку витрати робочого розчину 300 л/га; оцінка фітотоксичності
гербіциду за шестибальною шкалою; оцінка пошкоджень рослин через 4
доби і через 12 діб після обробки. Використання методики дозволяє оцінити
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симптоми

пошкодження

рослин

і

прогнозовані

збитки

насіннєвої

продуктивності рослин.
Після проведених досліджень, лінію UA009991ГР під назвою Х 201 В
у 2015 році передано на кваліфікаційну експертизу, а з 2018 року занесено до
Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.
3.2 Скринінг колекції ліній соняшнику української селекції за стійкістю
до трибенурон-метилу та господарськими ознаками
У 2013 році проведено первинний скринінг колекції стерильних ліній,
створених за допомогою різних методів селекції (хімічний мутагенез,
міжвидова гібридизація), та простих стерильних гібридних комбінацій на їх
основі, з ймовірною стійкістю до гербіцидів. Лінії та прості стерильні
гібридів комбінації створено в ІР ім. В. Я. Юр`єва НААН, ІОК НААН, СГІНЦНС. Досліджували 104 зразки, з них сім стерильних ліній і 97 простих
стерильних комбінацій. Походження використаних ліній наведено у
додатку Г, таблиці Г.1.
Використовували 6-ти бальну шкалу обліку фітотоксичності гербіциду.
За обліком пошкодження рослин гербіцидом через 12 діб після обробки всі
рослини показали бал 5 фітотоксичності. У подальшому всі оброблені
рослини загинули. Але лінії різнилися за балом фітотоксичності через 4 доби
після обробки. Кількість зразків за балами фітотоксичності наведено у
таблиці 3.5. Ми приділили увагу визначенню балу фітотоксичності гербіциду
на досліджених генотипах, оскільки зробили припущення, що ступінь
пошкодження материнської рослини впливаю на пошкодження створеної на
її основі відновленої гібридної комбінації.
Зразки з балами 0 і 1 фітотоксичності були відсутні. Виявлено одну
просту стерильну комбінацію з балом 1 фітотоксичності. Виділено
14 простих стерильних гібридів (14,4 % від загальної кількості гібридів) з
балом 3 фітотоксичності. Виділено два стерильних аналоги лінії (28,6 % від
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загальної кількості стерильних ліній) і 69 простих стерильних гібридів
(71,1 %) з балом 4 фітотоксичності. Решта стерильних аналогів ліній у
кількості п`яти (71,45 %) і стерильних гібридів у кількості 13-ти (13,5 %)
продемонстрували
стерильних

бал 4

аналогів

фітотоксичності

ліній

бал 5 фітотоксичності;

показала

більшість

гербіциду.

через

простих

4

Отже,

доби

більшість

після

стерильних

обробки

гібридів

–

бал 4 фітотоксичності. Відповідно, більша кількість досліджених зразків
(68,3 %) показала бал 4 фітотоксичності.
Таблиця 3.5 – Кількість стерильних ліній та простих стерильних
гібридів за балом фітотоксичності гербіциду Експрес
75 % в.г. через 4 доби після обробки, 2013 рр.
Кількість
Бал
фітотоксичності

стерильних ліній

простих стерильних
гібридів

усього

шт.

%*

шт.

%**

шт.

%***

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

1,0

1

1,0

3

0

0

14

14,4

14

13,5

4

2

28,6

69

71,1

71

68,3

5

5

71,4

13

13,5

18

17,2

7

100,0

97

100,0

104 100,0

Усього зразків

Примітка: * - від кількості стерильних ліній; ** - від кількості простих стерильних
комбінацій; *** - від загальної кількості зразків в досліді.

За походженням стерильні аналоги ліній та прості стерильні гібриди
розподілено таким чином (табл. 3.6). Стерильну гібридну комбінацію з балом
2 фітотоксичності створено з участю стерильного аналога лінії селекції ІОК
НААН і лінії-відновника фертильності селекції ІР НААН: ЗЛ 72 А / Х 1002 Б.
Серед простих стерильних гібридів з балом 3 фітотоксичності найбільшу
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кількість (шість) створено на основі обох компонентів селекції ІР НААН. До
створення цих гібридів залучено лінії Сх 808 А, Мх 524 Б, Х 2552 Б,
Сх 1012 А, Сх 1002 А і Х 1002 Б, Сх 1006 А і Х 1006 Б.
Таблиця 3.6 – Кількість стерильних аналогів ліній та простих
стерильних гібридів за походженням ліній і балом
фітотоксичності гербіциду, 2013 рр.
Кількість

Бал
фітотоксичності
через 4 доби

стерильних ліній
СГІ-

простих стерильних гібридів*
ІОК / ІР*

СГІ-НЦНС /

ІР / ІР*

ІР

ІОК

2

0

0

0

1

0

0

3

0

0

0

5

3

6

4

2

0

0

23

27

19

5

2

1

2

2

3

8

4

1

2

31

33

33

після обробки

Усього зразків
Примітка:
компоненту

*

НЦНС

ІР

*

- походження стерильного компоненту / походження фертильного

Одинадцять гібридних комбінацій з балом 3 фітотоксичності створено
на основі: стерильних компонентів селекції ІОК НААН (ЗЛ 3685 А, ЗЛ 40 А,
ЗЛ 42 А, ЗЛ 50 А, п`ять гібридів) і СГІ-НЦНС (Од 1444 А, Од 1048 А,
Од 1050 А, три гібриди); фертильних компонентів – селекції ІР НААН
(Мх 524 Б; Х 1002 Б; Х 1006 Б).
Гіршими за балом фітотоксичності через 4 доби після обробки (бал
4 фітотоксичності) позначено комбінації, створені на основі стерильних
компонентів селекції ІОК НААН (ЗЛ 3746 А, ЗЛ 10 А, ЗЛ 3685 А, ЗЛ 3706 А,
ЗЛ 40 А, ЗЛ 42 А, ЗЛ 50 А, ЗЛ 58 А); селекції СГІ-НЦНС (Од 1048 А,
Од 1050 А, Од 1222 А, Од 1444 А, Од 391 А, Од 529 А, Од 973 А); селекції
ІР НААН (Сх 1002 А, Сх 1010 А, Сх 1012 А, Сх 2111 А, Сх 51 А, Сх 908 А);
на основі фертильних компонентів селекції ІР НААН (Х 2111 Б, Х 1012 Б,
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Х 1002 Б, Мх 524 Б, Х 1006 Б, Х 908 Б, Х 1010 Б, Х 51 Б). Таких стерильних
комбінацій виявлено: створених шляхом схрещування ліній селекції ІОК
НААН і ІР НААН – 23 стерильних гібридів; шляхом схрещування ліній
селекції СГІ-НЦНС і ІР – 27 стерильних гібридів; шляхом схрещування двох
ліній селекції ІР – 19 стерильних гібридів. Дві стерильні лінії селекції ІР
(Сх 588 А, Сх 1010 А) також показали бал 4 фітотоксичності.
Щодо ліній і стерильних комбінацій, які продемонстрували бал
5 фітотоксичності на 4-ту добу після обробки гербіцидом, до їх числа
ввійшли стерильні гібриди, створені на основі стерильних компонентів
селекції СГІ-НЦНС (Од 1050 А, Од 973 А, Од 1048 А); селекції ІОК НААН
(ЗЛ 3706 А, ЗЛ 42 А, ЗЛ 50 А); селекції ІР НААН (Сх 908 А, Сх 1002 А,
Сх 1006 А, Сх 1010 А, Сх 2122 А); на основі фертильних компонентів
селекції ІР НААН (Х 2111 Б, Х 2012 Б, Мх 524 Б, Мк 031 Б, Х 1002 Б,
Х 1008 Б, Мк 035 Б). Бал 5 фітотоксичності на 4-ту добу після обробки також
установлено: у двох стерильних ліній селекції ІР НААН (Сх 1006 А,
Сх 503 А); двох – селекції СГІ-НЦНС (Од 391 А, Од 973 А), однієї – селекції
ІОКНААН (ЗЛ 42 А).
Таким чином, на різноманітному лінійному матеріалі соняшнику
вітчизняного походження доведено відсутність генетично обумовленої
стійкості до трибенурон-метилу. Тому далі ми спрямували роботу зі
створення відновлених гібридів, стійких до гербіцидів сульфонілсечовин, на
використанні як стійкого компоненту лінії-відновника фертильності пилку
UA009991ГР.
Оскільки досліджені лінії та прості стерильні комбінації було
заплановано для подальшого використання як материнські компоненти
відновлених гібридів, простих і трилінійних, упродовж 2013-2014 рр.
провели оцінку ліній за комплексом господарських ознак. Лінії оцінювали за
ознаками: висота рослини, діаметр кошика, кількість листків, площа
листкової поверхні, продуктивність рослини.
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За висотою рослини, стерильні аналоги ліній поступалися простим
стерильним гібридам (табл. 3.7). Їх висота в середньому дорівнювала
128,7±7,32 см

(у гібридів

–

173,6±0,99 см).

Мінімальну

висоту

мав

стерильний аналог лінії ЗЛ 42 А (102 см), максимальну – стерильний гібрид
Од 1048 А / Х 1002 Б (213 см). Серед простих стерильних гібридів також
виділено низькорослі генотипи, такі як ЗЛ 42 А / Мх 524 Б (110 см). Серед
стерильних аналогів ліній високорослих не знайдено, максимальну висоту
показала лінія Од 391 А (152,5 см).
Таблиця 3.7 – Розмах варіювання морфологічних ознак у стерильних
аналогів ліній та простих стерильних гібридів, 20132014 рр.
Показник

Висота рослини,

Кількість

Площа листкової

см

листків, шт.

поверхні, дм2

Стерильні аналоги ліній
128,7±7,32

23,3±0,53

47,4±2,80

min

102,0

21,0

37,2

max

152,5

25,6

61,5

V,%

16,1

6,5

15,6

Прості стерильні гібриди
173,6±0,99

24,2±0,08

55,3±1,22

min

110,0

20,0

31,2

max

213,0

27,8

88,2

V,%

12,6

7,3

22,3

Значення коефіцієнта варіації V за висотою рослини не перевищувало
16,1 %, що означає, що лінії і стерильні комбінації різнилися за висотою на
середньому рівні.
За кількістю листків різниця між зразками була невисокою. Коефіцієнт
варіації V не перевищував 6,5 % для стерильних ліній, 7,3 % для простих
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стерильних гібридів. Середня кількість листків для ліній дорівнювала
23,3±0,53 шт., з розмахом варіювання від 21,0 до 25,6 шт. Середня кількість
листків для гібридів дорівнювала 24,2±0,08 шт., з розмахом варіювання від
20,0 до 27,8 шт.
Більшою була різниця між зразками за площею листкової поверхні.
Суттєво різнилися за ознакою прості стерильні гібриди, V = 22,3 %. Різниця
між лініями за площею листкової поверхнею була меншою, V = 15,6 %.
У середньому, стерильні аналоги ліній поступалися за площею листкової
поверхні стерильним гібридам. Площа їх листя в середньому дорівнювала
47,4±2,80 дм2 (у гібридів – 55,3±1,22 дм2). Мінімальну площу листкової
поверхні показала лінія Од 391 А (37,2 дм2), максимальну – лінія Сх 588 А
(61,5 дм2). Серед гібридних комбінацій, мінімальну площу листкової
поверхні мала комбінація Сх 908 А / Мк 035 Б (31,2 дм 2), максимальну –
Од 1222 А / Х 2111 Б (88,2 дм2).
Стерильні гібриди сформували кошики більшого діаметру (табл. 3.8).
Таблиця 3.8 – Розмах варіювання діаметра кошика і продуктивності
рослини у стерильних аналогів ліній та простих
стерильних гібридів, 2013-2014 рр.
Показник

min
max
V,%

min
max
V,%

Діаметр кошика, см
Стерильні лінії
17,6±0,55
14,6
19,2
8,9
Прості стерильні гібриди
19,7±0,12
12,6
23,0
13,5

Продуктивність
рослини, г насіння
40,6±2,41
27,0
45,8
15,7
45,9±2,93
32,0
53,4
16,1
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Так, середній діаметр кошика за стерильними лініями дорівнював
17,6±0,55 см, за гібридами 19,7±0,12 см. Проте, мінімальний за діаметром
кошик належав гібридній комбінації Сх 908 А / Мк 035 Б (12,6 см).
Максимальний діаметр кошика показали шість гібридних комбінацій різного
походження.
Різниця між лініями і між стерильними гібридами за продуктивністю
рослини

знаходилася

на

середньому

рівні

(V=15,7 %,

V=16,1 %).

Продуктивність рослини ліній була меншою, дорівнювала 40,6±2,41 г
насіння

з

рослини.

Продуктивність

рослини

стерильних

гібридних

комбінацій дорівнювала 45,9±2,93 г. Мінімальну продуктивність (27 г)
показала лінія Сх 1010 А, максимальну – лінія Сх 588 А (45,8 г). Серед
простих

стерильних

гібридів,

максимальну

продуктивність

рослини

сформувала комбінація Сх 808 А / Х 1002 Б (53,4 г), яку в подальшому було
використано як материнський компонент гібрида Равелін, стійкого до
гербіцидів групи сульфонілсечовин.
Таким чином, установлено відсутність генетично обумовленої стійкості
до трибенурон-метилу у дослідженому вітчизняному лінійному матеріалі
(бал 5 фітотоксичності на 12-ту добу після обробки гербіцидом). Доведено
достовірність різниці між лініями та стерильними комбінаціями, створеними
на їх основі, за комплексом господарських ознак. Досліджені батьківські
компоненти включено до програми схрещувань з метою створення гібридів
соняшнику, стійких до гербіцидів групи сульфонілсечовин.
3.3 Успадкування стійкості соняшнику до трибенурон-метилу в
першому та другому гібридних поколіннях
Для цілеспрямованого добору батьківських компонентів при створенні
гібридів

з

бажаним

рівнем

прояву

господарських

ознак

необхідні

дослідження закономірностей їх успадкування. Дані про генетику стійкості
соняшнику до трибенурон-метилу в літературі представлена слабо, а наявний
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вітчизняний селекційний матеріал не досліджений.
Для з`ясування характеру успадкування стійкості соняшнику до
трибенурон-метилу на фертильній основі проведено схрещування лінії
UA009991ГР з трьома лініями-відновниками фертильності пилку селекції
Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр`єва НААН: Х 526 В, Х 06134 В і
Х 720 В. Господарські ознаки використаних ліній наведено у додатку Г,
таблиці Г.2. Включені до схрещувань лінії різнилися за комплексом цінних
господарських ознак, головними з яких були такі. Лінія Х 526 В – з високим
(до 90 %) вмістом олеїнової кислоти в олії, середньоранньостигла, гілляста,
високоросла. Лінія Х 06134 В – з генетичною стійкістю до вірулентних рас
несправжньої борошнистої роси, розповсюджених в Україні, зокрема до
раси 730, середньоранньостигла, середньоросла, гілляста. Лінія Х 720 В –
ранньостигла, низькоросла, гілляста. Вказані лінії класичного типу, тобто не
мають генів стійкості до гербіцидів.
Штучну кастрацію кошиків ліній Х 720 В, Х 06134 В і Х 526 В
проводили в 2012 році. Отримані F1 комбінації схрещувань Х 720 В /
UA009991ГР, Х 06134 В / UA009991ГР, Х 526 В / UA009991ГР висівали в
2013-2014 рр. та обробляли гербіцидом Експрес 75 % в.г. з нормою 25 г/га.
Облік фітотоксичності гербіциду проводили шляхом урахування загиблих
після обробки рослин. Установлено, що 100 % рослин досліджених
комбінацій та батьківського компоненту UA009991ГР після обробки
гербіцидом досягли фази цвітіння та утворили нормальні кошики. Це
доводить

домінантний

характер

успадкування

ознаки

стійкості

в

дослідженому селекційному матеріалі та відсутність генів-модифікаторів.
Такі висновки підтверджують результати досліджень інших авторів,
проведених на гібридних комбінаціях між культурним соняшником і
загальнодоступними джерелами стійкості SURES-1 і SURES-2, але з
використанням іншого гербіциду групи сульфонілсечовин – Гранстар [12].
Насіння другого покоління F2, отримане за допомогою примусового
самозапилення рослин F1 , висівали в 2014-2015 рр. та обробляли гербіцидом
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Експрес 75 % в.г. з нормою 25 г/га (табл. 3.9).
Розщеплення в поколінні F2 за всіма комбінаціями схрещування
підтвердило моногенну схему успадкування 3 стійких (вижили): 1 нестійких
(загинули). За комбінацією схрещування Х 720 В / UA009991ГР, оброблено
гербіцидом 165 рослин. З них вижили 117, загинули – 48 рослин. Фактичне
значення χ23:1 дорівнювало 1,47 (χ2теор.= 3,84). ).
Таблиця 3.9 – Успадкування стійкості соняшнику до гербіциду Експрес
75 % в. г. в поколінні F2 за норми внесення 25 г/га,
2014-2015 рр.
Гібридна комбінація
Х 720 В / UA009991ГР
Х 06134 В / UA009991ГР
Х 526 В / UA009991ГР

Кількість рослин, шт.
оброблено
вижили загинули
гербіцидом
165
117
48
88
67
21
154
108
46

χ23:1
1,47
0,06
1,95

Примітка: * – χ23:1< χ205 = 3,84

За комбінацією схрещування Х 06134 В / UA009991ГР, оброблено
гербіцидом 88 рослин. З них вижили 67, загинули – 21 рослина. Фактичне
значення χ23:1 дорівнювало 0,06. За комбінацією схрещування Х 526 В /
UA009991ГР, оброблено гербіцидом 154 рослини. З них вижили 108,
загинули – 46 рослин. Фактичне значення χ23:1 дорівнювало 1,95. Отже, за
використання розподілу зразків за двобальною шкалою (стійкий –
нестійкий), та норму внесення 25 г/га (1×), доведено успадкування стійкості
соняшнику до трибенурон-метилу за моногенним домінантним типом.
При написанні розділу використано роботи автора: [79, 94].
Висновки до розділу 3
1. Розроблено методику кількісної оцінки фітотоксичності гербіцидів
групи сульфонілсечовин в польових умовах. Елементи методики : обробка
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рослин у фазі 4-6 (2-3 пари) справжніх листків; використання норми
внесення 25 (1×) г/га, з розрахунку витрати робочого розчину 300 л/га; оцінка
фітотоксичності гербіциду за шестибальною шкалою; оцінка пошкоджень
рослин через 4 доби і через 12 діб після обробки.
2. Використання методики дозволяє видалити 100 % нестійких рослин,
оцінити

прогнозовані

збитки

насіннєвої

продуктивності

генотипу.

Не впливає на прояв господарських ознак бал 1 фітотоксичності гербіциду.
Бал фітотоксичності 5 – більше 75 % опіків листкової поверхні – призводе до
некрозу апексу та повної загибелі оброблених рослин.
3. Установлено, що реакція лінії UA009991ГР на обробку гербіцидом
у фазі 4-6 справжніх листків за норми внесення 25 г/га, 50 г/га, 75 г/га була
різною. За норми внесення 25 (1×) пошкоджень рослин лінії UA009991ГР не
спостерігали. За норм внесення гербіциду Експрес 75 % в.г. 25 (1×) і
50 (2×) г/га такі морфологічні ознаки лінії UA009991ГР, як висота рослини,
діаметр кошика, кількість листків і кількість бічних кошиків на рослині
суттєво не змінювались. Після обробки з нормою 75 (3×), суттєво
зменшилася висота рослини лінії (на 10 %) і продуктивність центрального
кошика (на 18 %). Маса 1000 насінин залишилася без змін. Після проведених
досліджень, лінію UA009991ГР під назвою Х 201 В у 2015 році передано на
кваліфікаційну експертизу, а з 2018 року занесено до Державного реєстру
сортів рослин, придатних для поширення в Україні.
4. Установлено відсутність генетично обумовленої стійкості до
трибенурон-метилу у дослідженому вітчизняному лінійному матеріалі.
Досліджували 104 зразки – батьківські компоненти, з них сім стерильних
ліній і 97 простих стерильних комбінацій, селекції ІР НААН, ІОК НААН,
СГІ-НЦНС. За обліком пошкодження рослин гербіцидом через 12 діб після
обробки всі рослини показали бал 5 фітотоксичності.
5. Доведено достовірність різниці між дослідженими батьківськими
компонентами за комплексом господарських ознак: висотою рослини,
діаметром

кошика,

кількістю

листків,

площею

листкової

поверхні,
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продуктивністю рослини. Досліджені батьківські компоненти включено до
програми схрещувань з метою створення гібридів соняшнику, стійких до
гербіцидів групи сульфонілсечовин.
6.

Виділено

лінії,

які

за

відсутності

обробки

гербіцидом

характеризуються високим проявом цінних господарських ознак. За площею
листкової поверхні виділено лінію Сх 588 А (61,5 дм2). За продуктивністю
рослини виділено лінію Сх 588 А (45,8 г) і стерильну гібридну комбінацію
Сх 808 А / Х 1002 Б (53,4 г).
7. На прикладі трьох гібридних комбінацій (Х 526 В / UA009991ГР,
Х 06134 В / UA009991ГР, Х 720 В / UA009991ГР ) досліджено успадкування
стійкості до трибенурон-метілу в першому та другому гібридних поколіннях.
За використання розподілу зразків за двобальною шкалою (стійкий –
нестійкий), та норми внесення 25 г/га (1×) установлено, що 100 % рослин
досліджених комбінацій та батьківського компоненту UA009991ГР після
обробки гербіцидом утворили нормальні кошики. Це доводить домінантний
характер успадкування ознаки стійкості в дослідженому селекційному
матеріалі та відсутність генів-модифікаторів.
8. За розщепленням на стійкі і нестійкі рослини у другому гібридному
поколінні, за комбінацією схрещування Х 720 В / UA009991ГР, фактичне
значення χ23:1 дорівнювало 1,47 (χ2теор.= 3,84). ). За комбінацією схрещування
Х 06134 В / UA009991ГР, фактичне значення χ23:1 дорівнювало 0,06.
За комбінацією схрещування Х 526 В / UA009991ГР, фактичне значення χ23:1
дорівнювало 1,95. Отже, доведено успадкування стійкості соняшнику до
трибенурон-метилу за моногенним домінантним типом.
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РОЗДІЛ 4
ВПЛИВ ГЕРБІЦИДІВ ГРУПИ СУЛЬФОНІЛСЕЧОВИН НА ПРОЯВ
ЦІННИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК У ПЕРШОМУ ГІБРИДНОМУ
ПОКОЛІННІ

4.1 Рівень прояву стійкості соняшнику до трибенурон-метилу в
першому гібридному поколінні
Для дослідження впливу гербіцидів групи сульфонілсечовин на прояв
цінних господарських ознак у першому гібридному поколінні, в 20142015 рр. проведено випробування 74-х гібридних комбінацій, які створено
схрещуванням стерильних аналогів ліній і простих стерильних комбінацій з
батьківським компонентом Х 201 В (див. розд. 3, підрозд. 3.2, підрозд. 3.3).
Рослини гібридних комбінацій обробляли гербіцидом Експрес 75 % в. г. в
фазі 2-3-х пар справжніх листків соняшнику з нормою внесення 25 г/га.
Нестійкі стандарти – гібрид Ясон і Стандарт 2 – продемонстрували бал 5
фітотоксичності через 4 доби після обробки. За реакцією на обробку
гербіцидом, інші гібридні комбінації розподілено на дві групи (табл. 4.1). До
першої

групи

віднесено

гібриди,

які

показали

середній

бал

0,0

фітотоксичності через 4 доби після обробки.
Таблиця

4.1

–

Кількість

F1

гібридів

соняшнику

за

балом

фітотоксичності гербіциду Експрес 75 % в.г. через
4 доби і 12 діб після обробки, 2014-2015 рр.
Середній бал
фітотоксичності

Кількість гібридних комбінацій
через 4 доби

через 12 діб

шт.

%

шт.

%

0,0

20

27,0

0

0,0

0,1-1,0

54

73,0

0

0,0
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Таких гібридів виявлено 20 шт., або 27,0 %. 54 гібридні комбінації, або
73,0 %, показали бали 0,1-1,0 фітотоксичності, але вже через 12 діб
пошкоджені рослини сформували нормальний фенотип.
Отже, досліджені гібридні комбінації після обробки рекомендованою у
виробництві нормою гербіциду 25 (1×) продемонстрували повну стійкість до
трибенурон-метилу, що дало підстави для оцінки їх господарської цінності.
4.2 Мінливість рівня прояву ознак продуктивності в першому
гібридному поколінні під впливом гербіциду Експрес 75 % в. г.
До

цінних

ознак

продуктивності

соняшнику

відносяться

продуктивність рослини та маса 1000 насінин. Мінливість рівня прояву
цінних ознак продуктивності (обчислену як середню за всіма дослідженими
гібридами) наведено у таблиці 4.2
Таблиця 4.2 – Розмах варіювання ознак продуктивності F1 гібридних
комбінацій соняшнику, 2014-2015 рр.

2015 min
max
V,%

г

57,2±1,05 55,2±1,28
34,3
36,3
81,2
88,1
17,1
18,3
56,6±1,35 55,7±2,01
35,1
35,2
83,3
88,9
19,5
21,0

–2,0
2,0
6,9
–
–0,9
0,1
5,6
–

Маса 1000 насінин

у
контролі,
г
53,2±2,08
43,8
71,3
19,0
52,1±1,63
44,4
72,4
22,1

після обробки
гербіцидом
г

± до
контролю

2014 min
max
V,%

у
контролі,
г насіння з
рослини

після обробки
гербіцидом
± до
контролю

Рік

Показник

Продуктивність рослини

49,1±2,03
37,6
67,3
19,5
49,2±1,32
38,1
69,2
23,5

–4,1
–6,2
–4,0
–
–2,9
–6,3
–3,2
–
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За значеннями коефіцієнту варіації V продуктивність рослини і маса
1000 насінин варіювали переважно на середньому рівні (V<20 %). Але
варіювання продуктивності після обробки гербіцидом у 2015 році маси
1000 насінин в контролі й досліді у 2015 році було суттєвим, оскільки
значення коефіцієнту варіації перевищувало 20 %.
У 2014 році мінімальне значення продуктивності рослини в досліді
(після обробки гербіцидом) перевищувало мінімальну продуктивність у
контролі на 2,0 г; максимальне – на 6,9 г. Незважаючи на такі результати,
продуктивність рослини, усереднена за всіма гібридними комбінаціями, після
обробки гербіцидом знизилася на 2,0 г. У 2015 році мінімальне значення
продуктивності рослини в досліді перевищувало мінімальну продуктивність
на 0,1 г; максимальне – на 5,6 г. Але як і в 2014 році, продуктивність
рослини, усереднена за всіма гібридними комбінаціями, після обробки
гербіцидом знизилася на 0,9 г. Враховуючи значення стандартної помилки,
різниця між дослідом і контролем усереднених за всіма гібридами даних
виявилася недостовірною. Але індивідуальним аналізом маси 1000 насінин за
окремими гібридними комбінаціями виявлено різницю між дослідом і
контролем, що перевищує значення НІР05. Зменшення продуктивності
рослини внаслідок обробки гербіцидом Експрес 75 % в.г. за два роки
досліджень установлено у 2,5 % гібридних комбінацій. Таким чином,
батьківський компонент Х 201 В забезпечує в F1 гібридних комбінаціях
збереження рівня прояву продуктивності рослини після обробки гербіцидом,
але оцінку рівня прояву ознаки в гібридних комбінаціях необхідно проводити
індивідуально.
У 2014 році мінімальне значення маси 1000 насінин у досліді було
меншим за мінімальної маси 1000 насінин у контролі на 6,2 г; максимальне –
на 4,0 г. Маса рослини, усереднена за всіма гібридними комбінаціями, після
обробки гербіцидом знизилася на 4,1 г. У 2015 році мінімальне значення
маси 1000 насінин у досліді було меншим за мінімальної продуктивності на
6,3 г; максимальне – на 3,2 г. Як і в 2014 році, маса 1000 насінин, усереднена
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за всіма гібридними комбінаціями, після обробки гербіцидом знизилася на
2,9 г. Враховуючи значення стандартної помилки, різниця між дослідом і
контролем усереднених за всіма гібридами даних виявилася недостовірною.
Але індивідуальним аналізом маси 1000 насінин за окремими гібридними
комбінаціями виявлено різницю між дослідом і контролем, що перевищує
значення НІР05. За два роки досліджень, зменшення маси 1000 насінин
внаслідок обробки гербіцидом Експрес 75% в.г. установлено у 2,2 %
гібридних комбінацій. Таким чином, батьківський компонент Х 201 В у
середньому забезпечує в F1 гібридних комбінаціях збереження рівня прояву
маси 1000 насінин після обробки гербіцидом, але оцінку рівня прояву ознаки
в гібридних комбінаціях необхідно проводити індивідуально.
Ознаку «кількість насінин у кошику» пов'язано з урожайністю
соняшнику позитивною залежністю. У свою чергу, багато чинників
визначають кількість насінин у кошику. Серед них першорядне значення
відіграє кількість утворених рослиною трубчастих квіток. Формування
зачатків трубчастих квіток в майбутньому квітколожі завершується до
формування 5-7 пар справжніх листків (з варіаціями залежно від генотипу від
3-5 до 7-9 пар). Хоча ознака й регулюється генетично, кількість трубчастих
квіток може суттєво змінитися під впливом умов вирощування на початкових
етапах онтогенезу рослини соняшнику [147–150].
Таким чином, ознаки ланцюжку «кількість трубчастих квіток –
кількість насінин у кошику – продуктивність рослини – врожайність
генотипу» пов'язані суттєвою позитивною залежністю. Крім того, стрімкий
розвиток одно та дворічних дводольних бур'янів припадає на фазу 46 справжніх листків соняшнику, яка є однією з визначальних щодо
формування потенційних можливостей продуктивності рослин. Тому
завданням наших досліджень було оцінити вплив застосування гербіциду
Експрес 75 % в. г. на ознаку «кількість насінин в кошику» гібридів
соняшнику,

стійких

до

гербіцидів

групи

сульфонілсечовин.

Оцінку

проводили шляхом порівняння кількості насінин у кошиках рослин,
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оброблених гербіцидом, з кількістю насінин у кошиках необроблених
рослин. Фаза обробки – 2-3 пари (4-6 шт.) справжніх листків соняшнику,
норма внесення гербіциду 25 г/га, витрати рідини 300 л/га.
Дисперсійним

аналізом

установлено

достовірність

різниці

між

контрольним варіантом (без обробки) і варіантом з обробкою (табл. 4.3).
У середньому за два роки досліджень кількість насінин у кошиках
контрольних рослин дорівнювала 2091,1 шт. насінин, у кошиках оброблених
рослин 1863,4 шт. насінини, отже середня кількість насінин зменшилася на
227,7 шт.
Таблиця 4.3 – Мінливість кількості насінин у кошиках F1 гібридних
комбінацій соняшнику, шт., 2014-2015 рр.
Варіанти досліду
Обробка гербіцидом

Варіанти досліду
Обробка × 2014 рік

1863,4± 44,6

1852,4±61,02)

Контроль

2091,1±60,91)

Обробка × 2015 рік

1874,5±65,43)

2014 рік

1935,8±47,9

Контроль × 2014 рік

2059,9±73,92)

2015 рік

1945,7±57,4

Контроль × 2015 рік

2153,4±108,73)

1)

Примітка: 1), 2), 3) – різниця між варіантами досліду з однаковими цифровими
позначками достовірна на 5 %-му рівні істотності

У 2014 році середня кількість насінин у кошиках оброблених рослин
дорівнювала 1852,4 шт., у кошиках контрольних рослин – 2059,9 шт., отже
кількість насінин після обробки знизилася на 207,5 шт. У 2015 році, середня
кількість насінин у кошиках оброблених рослин дорівнювала 1874,5 шт.,
у кошиках контрольних рослин – 2153,4 шт., отже кількість насінин після
обробки знизилася на 278,9 шт.
Різниця між двома роками досліджень у середньому за всім набором
гібридів виявилася недостовірною.
Щодо окремих гібридних комбінацій, у середньому за два роки, з 74-х
гібридних комбінацій тільки в двох комбінаціях (2,7 % від загальної кількості
випробуваних комбінацій) установлено достовірне зменшення кількості
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насінин після обробки. Наприклад, гібридна комбінація Од 973 А/ Х 201 В
після обробки сформувала 2079,3 шт. насінин, у контролі – 3027,0 шт.
насінин (табл. 4.4). Отже різниця між дослідом і контролем дорівнювала
947,7 шт. насінин. Кількість гібридних комбінацій, що достовірно зменшили
кількість насінин після обробки за даними одного з років досліджень,
дорівнювала 16-ти (21,6 %). Як приклад, наведено комбінацію Од529 А /
Х 2111 Б //Х 201 В, яка у 2014 році сформувала у досліді 2614,6 шт. насінин,
а після обробки – 1559,3 шт. насінин, отже різниця між дослідом і контролем
дорівнювала 1055,3 шт. насінин.
Таблиця 4.4 − Гібридні комбінації соняшнику, що зменшують кількість
насінин у кошику під впливом обробки гербіцидом
Експрес 75% в.г., 2014-2015 рр.
Гібридна комбінація
Од 973 А / Х 201 В1)
Од 529 А / Х 2111 Б // Х 201 В2)

Варіант досліду
обробка

2079,3±417,5

контроль

3027,0±338,5

обробка

1559,3±587,4

контроль

2614,6±161,0

Примітка: 1) − середнє за 2014-2015 рр.; 2) − дані 2014 року.

Таким чином, за ознакою «кількість насінин у кошику» необхідно
здійснювати індивідуальну оцінку окремих гібридних комбінацій, створених
з участю батьківського компоненту Х 201 В, щодо збереження рівня прояву
ознаки після обробки гербіцидом.
Гібридні комбінації диференційовано також за кількістю насінин в
кошику після обробки гербіцидом. Ті з них, що перевищують середню за
дослідом (1859,9 шт.) на величину σ (216,5 шт.), отже з кількістю насінин
більшу за 2076,4 шт., наведено у таблиці 4.5. Це як прості, так й трилінійні
гібридні комбінації, створені на основі ліній селекції ІР НААН (Х 1002 Б,
Мх 524 А, Сх 908 А, Х 1012 Б), селекції СГІ-НЦНС (Од 1050 А, Од 391 А),
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селекції ІОК НААН (ЗЛ10 А). Максимальну кількість насінин після обробки
(2262,9 шт.) зафіксовано в кошику гібридної комбінації ЗЛ10 А / Х 1012 Б //
Х 201 В. Також до комбінацій з великою кількістю насінин у кошику після
обробки віднесено: ЗЛ10 А / Х 1002 Б//Х 201 В (2079,3 шт.), Сх 808 А /
Х 1002 Б // Х 201 В (2117,2 шт.), Од 1050 А / Х 201 В (2154,9 шт.), Мх 524 А /
Х 201 В (2158,7 шт.), Од 1050 А / Х 201 В (2178,9 шт.), Сх 908 А / Мх 524 //
Х 201 В (2193,3 шт.), Од 391 А / Мх 524 Б // Х 201 В (2254,7 шт.).
Таблиця 4.5 – Кількість насінин після обробки гербіцидом у кошиках
кращих гібридних комбінацій соняшнику, шт., 20142015 рр.
Гібридна комбінація
(ЗЛ10 А / Х 1002 Б) / Х 201 В повинно бути так

2079,3±417,5

Сх 808 А / Х 1002 Б // Х 201 В

2117,2±900,9

Од 1050 А / Х 201 В

2154,9±635,6

Мх 524 А / Х 201 В

2158,7±563,6

Од 1050 А / Х 201 В

2178,9±766,0

Сх 908 А / Мх 524 // Х 201 В

2193,3±469,0

Од 391 А / Мх 524 Б // Х 201 В

2254,7±664,0

ЗЛ10 А / Х 1012 Б // Х 201 В

2262,9±620,7

Серед досліджених гібридних комбінацій, що не зменшували під
впливом

обробки

гербіцидом

кількість

насінин

у

кошику,

та

характеризувалися високим рівнем прояву інших ознак продуктивності,
виділено дві комбінації: Сх 808 А / Х 1002 Б // Х 201 В і Сх 808 А / Х 201 В
(табл. 4.6). У середньому за два роки досліджень вони сформували високі
значення всіх трьох ознак продуктивності, на рівні середніх за дослідом або
перевищили їх. Продуктивність їх рослин під впливом обробки гербіцидом
зменшилася на 1,1 г. Кількість насінин у кошику в комбінації Сх 808 А /
Х 1002 Б // Х 201 В зменшилася на 6,0 шт., в комбінації Сх 808 А / Х 1002 Б
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на 47,0 шт.. Маса 1000 насінин в комбінації Сх 808 А / Х 1002 Б // Х 201 В
зменшилася на 3,0 г, в комбінації Сх 808 А / Х 1002 Б на 2,5 г. Така
мінливість ознак продуктивності знаходилася в межах НІР05, отже рівень
прояву ознак у досліді залишався на рівні контролю.
Таблиця 4.6 – Мінливість рівня прояву ознак продуктивності кращих F1
гібридних комбінацій під впливом обробки гербіцидом
Експрес 75% в.г. (середнє за 2014-2015 рр.)
Продуктивність

Кількість насінин у

Маса 1000

рослини, г насіння

кошику, шт.

насінин, г
у контролі

у досліді,
± до
контролю

Сх 808 А / Х 201 В

у досліді,
± до
контролю

// Х 201 В

у контролі

Сх 808 А / Х 1002 Б

у досліді,
± до
контролю

комбінація

у контролі

Гібридна

57,5

–1,1

2161,0

–6,0

56,5

–3,0

65,1

–1,1

2146,6

–47,0

52,2

–2,5

Примітка: НІР05 порівняння варіантів досліду: за продуктивністю рослини 5,7 г; за
кількістю насінин у кошику 194,0 шт.; за масою 1000 насінин 5,3 г.

Таким чином, гібриди, створені з участю батьківського компоненту
Х 201 В, після обробки гербіцидом Експрес 75 % в.г. з нормою 25 г/га
формують ознаки продуктивності на рівні контрольного варіанту, але оцінку
рівня прояву ознаки в гібридних комбінаціях необхідно проводити
індивідуально. Прояв ознак «маса 1000 насінин» і «кількість насінин у
кошику» в окремих комбінаціях суттєво зменшується під впливом гербіциду,
отже за окремими гібридними комбінаціями залежить від генотипу
материнського компоненту.
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4.3 Мінливість рівня прояву морфологічних ознак в першому
гібридному поколінні під впливом гербіциду Експрес 75 % в.г.
Мінливість рівня прояву цінних морфологічних рослин соняшнику
(обчислену як середню за всіма дослідженими гібридами) наведено у
таблиці 4.7.
За значеннями коефіцієнту варіації V, висота рослини та діаметр
кошика в досліджених гібридних комбінаціях варіювали на невисокому рівні
(V<10).
Таблиця 4.7 – Розмах варіювання висоти рослини і діаметра кошику F1
гібридних комбінацій соняшнику, 2014-2015 рр.

2015 min
max
V,%

197,0±0,86
183,3
210,3
3,2
198,3±0,85
182,1
214,2
3,1

см
190,5±1,02
175,0
212,6
4,5
189,3±1,11
165,4
210,1
5,1

± до
контролю

після обробки
гербіцидом

у контролі,
см

Діаметр кошика

–6,5* 16,7±0,13
–8,3
14,7
2,3
19,3
–
6,8
*
–9,0 17,1±0,15
–16,7
14,5
–4,1
19,6
–
7,0

після обробки
гербіцидом
см

± до
контролю

2014 min
max
V,%

у контролі,
см

Рік

Показник

Висота рослини

15,8±0,15
14,3
19,4
8,1
16,3±0,18
13,6
20,2
8,6

0,9
–0,4
0,1
–
–0,8
–0,9
0,6
–

Примітка: різниця між середніми достовірна на 5%-му рівні істотності

У 2014 році мінімальне значення висоти рослини в досліді (після
обробки гербіцидом) було нижчим за контрольного варіанту на 8,3 см,
максимальне – перевищувало на 2,3 см. Висота рослини, усереднена за всіма
гібридними комбінаціями, після обробки гербіцидом знизилася на 6,5 см.
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У 2015 році висота рослини після обробки гербіцидом мінімальне значення
зменшилося на 16,7 см; максимальне – на 4,1 см. Як і в 2014 році, висота
рослини, усереднена за всіма гібридними комбінаціями, після обробки
гербіцидом знизилася на 9,0 см. Враховуючи значення стандартної помилки,
різниця між дослідом і контролем усереднених за всіма гібридами даних
виявилася достовірною. Таким чином, за використання батьківського
компонента Х 201 В у F1 гібридних комбінаціях висота рослини в середньому
знижується.
Висота рослин грає важливу роль у формуванні врожаю соняшнику.
Ряд авторів виявили значні позитивні кореляції між урожайністю насіння і
висотою рослини [151–153]. Тому важливо виділити гібридні комбінації, які
не знижують висоту рослини під впливом обробки гербіцидом. Не знижують
висоту рослини під впливом гербіциду виділені за ознаками продуктивності
гібридні комбінації Сх 808 А / Х 1002 Б // Х 201 В, Сх 808 А / Х 201 В.
Для отримання високих урожаїв насіння має велике значення здатність
генотипу

давати

в

середньому

більше

1500

насінин

у

кошику.

Для досягнення цієї мети, необхідно отримання, з одного боку, гібридів
з великим числом квіток в кошику, з другого – відповідно з більшою
кількістю насінин у кошику. У цьому зв'язку діаметр кошика і його форма
мають першорядне значення [154]. Однак збільшення розміру кошика
соняшнику понад оптимального значення призводить до підвищення частки
лушпиння, зниження виходу ядер (г/кошик), збільшенню кількості порожніх
насінин і зниженню вмісту олії в насінні [155].
У 2014 році мінімальне значення діаметру кошика в досліді (після
обробки гербіцидом) було меншим за контрольного варіанту на 0,4 см,
максимальне – перевищувало на 0,1 см. Діаметр кошика, усереднений за
всіма гібридними комбінаціями, після обробки гербіцидом збільшився на
0,9 см. У 2015 році діаметр кошика після обробки гербіцидом мінімальне
значення зменшилося на 0,9 см; максимальне – збільшилося на 0,6 см.
Діаметр кошика, усереднений за всіма гібридними комбінаціями, після

81

обробки гербіцидом зменшився на 0,8 см. Враховуючи значення стандартної
помилки, різниця між дослідом і контролем усереднених за всіма гібридами
даних

виявилася

недостовірною.

Таким

чином,

за

використання

батьківського компоненту Х 201 В у F1 гібридних комбінаціях, оброблених
гербіцидом Експрес 75 % в.г., діаметр кошика в середньому залишався на
рівні контролю.
Кількість листків має значення для живлення рослини, формування
високого врожаю. Кількість листків варіює не тільки за генотипами, але й за
окремими рослинами генотипів. Інбредні лінії і гібриди, завдяки вузькій
генетичній основі, мають меншу варіабельність за кількістю листків у
порівнянні з сортами-популяціями [156]. За нашими даними, за значеннями
коефіцієнту варіації V, ознака «кількість листків» варіювала слабко як в
2014 році (V=6,3 у контролі, V=5,2 у досліді), так і в 2015 році (V=6,1 у
контролі, V=5,1 у досліді) (табл. 4.8).
Таблиця 4.8 – Розмах варіювання кількості листків і площі листкової
поверхні F1 гібридних комбінацій соняшнику, 20142015 рр.

після обробки
гербіцидом
шт.

22,9±0,16 23,1±0,14
2014 min
19,7
22,2
max
26,4
27,0
V,%
6,3
5,2
22,7±0,2 23,4±0,1
2015 min
19,5
22,1
max
26,5
26,1
V,%
6,1
5,1

0,2
2,5
0,6
–
0,7
2,6
–0,4
–

у контролі,
см2

після обробки
гербіцидом
см2

3279±61,4 3205±81,1
1951
2059
5061
5179
17,8
22,5
3357±71,1 3175±10,3
2059
2107
5366
5489
19,5
25,5

± до
контролю

у контролі,
шт.

Площа листкової поверхні

± до
контролю

Рік

Показник

Кількість листків

–74
108
118
–
–182*
48
123
–
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Площа листкової поверхні залежить від кількості листків і їх розміру.
Ця ознака дуже мінлива і залежить як від генотипу, так і від чинників
навколишнього середовища [157, 158]. Це підтверджено значеннями
коефіцієнтів варіації, які досягли 25,5 % у контролі в 2015 році. Загалом, за
площею листкової поверхні значення V у досліді (22,5 % у 2014 році, 25,5 у
2015 році) перевищували значення V у контролі (17,8 % у 2014 році, 19,5 % у
2015 році), і якщо у контролі ознака варіювала на середньому рівні, то у
досліді – на високому.
Продуктивність рослини соняшнику позитивно корелює з кількістю
листків на ній [159]. Проте невисокі значення коефіцієнтів кореляції свідчать
також, що зростання врожаю не повністю залежить від збільшення кількості
листків, внаслідок чого певне зменшення кількості листків не призводить до
помітних змін урожайності.
У 2014 році, кількість листків після обробки гербіцидом у середньому
за дослідженими гібридами збільшилася на 0,2 шт., від 22,9±0,16 шт.
у контролі до 23,1±0,14 шт. у досліді. Мінімальне значення ознаки
збільшилося на 2,5 шт., максимальне – на 0,6 шт. У 2015 році, кількість
листків у середньому збільшилася на 0,7 шт., від 22,7±0,2 шт. у контролі до
23,4±0,1 шт. у досліді.
Мінімальна кількість листків збільшилася на 2,6 шт., максимальна –
зменшилася на 0,4 шт. За значеннями помилок досліду, різниця між дослідом
і контролем за цією ознакою недостовірна. Таким чином, використання
батьківського компоненту Х 201 В у першому гібридному поколінні
забезпечує збереження рівня прояву ознаки «кількість листків» після
обробки гербіцидом.
У 2014 році в результаті обробки гербіцидом зафіксовано зниження
середньої за всіма гібридами площі листкової поверхні на 74 см 2, від
3279±61,4 см2 у досліді до 3205±81,1 см2 у контролі. За значеннями помилок
досліду, таке зниження виявилося несуттєвим. Мінімальна площа листкової
поверхні зросла на 108 см2, максимальна – на 118 см2. У 2015 році, в
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результаті обробки гербіцидом зафіксовано зниження середньої за всіма
гібридами площі листкової поверхні на 182 см2, від 3357±71,1 см2 у досліді
до 3175±10,3 см2 у контролі. За значеннями помилок досліду, таке зниження
виявилося суттєвим. Мінімальна площа листкової поверхні зросла на 48 см2,
максимальна – на 123 см2. Отже, мінливість площі листкової поверхні під
дією гербіциду залежала від погодних умов року. В цілому можна говорити
про зменшення площі листкової поверхні після обробки гербіцидом за
використання як батьківського компоненту гібридів лінії Х 201 В. Отже, під
час добору гібридів за використання батьківського компоненту Х 201 В
потрібно оцінювати площу кожної гібридної комбінації індивідуально.
При написанні розділу використано роботи автора [80].
Висновки до розділу 4
1. Гібридні комбінації соняшнику, створені з участю батьківського
компоненту Х 201 В, продемонстрували повну стійкість до гербіциду
Експрес 75 % в.г., застосованому з рекомендованою у виробництві нормою
25 (1×) г/га. Середній бал фітотоксичності 0,0 через 4 доби після обробки
установлено у 27,0 % досліджених гібридних комбінацій, через 12 діб після
обробки у 100 % гібридних комбінацій.
2. За використання лінії Х 201 В як батьківського компоненту F1
гібридів соняшнику рівень продуктивності рослини та маси 1000 насінин
після обробки гербіцидом Експрес 75 % в.г. з нормою 25 г/га в середньому у
74-х гібридних комбінацій залишився на рівні контролю. Але окремі
генотипи мали певні особливості щодо реакції на обробку гербіцидом.
Зменшення

продуктивності

рослини

внаслідок

обробки

гербіцидом

Експрес 75 % в.г. за два роки досліджень установлено у 2,5 % гібридних
комбінацій, зменшення маси 1000 насінин у 2,2 %. Тому добір стійких
гібридів за рівнем прояву ознак «маса 1000 насінин» і «продуктивність» слід
проводити індивідуально для кожної комбінації схрещувань.
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3. За використання лінії Х 201 В як батьківського компоненту F1
гібридів соняшнику, зменшення кількості насінини в кошику внаслідок
обробки гербіцидом Експрес 75 % в.г. за два роки досліджень установлено у
2,7 % гібридних комбінацій. У середньому за два роки досліджень кількість
насінин у кошиках контрольних рослин дорівнювала 2091,1 шт. насінин, у
кошиках оброблених рослин 1863,4 шт. насінини, отже середня кількість
насінин зменшилася на 227,7 шт. Кількість гібридних комбінацій, що
достовірно зменшили кількість насінин після обробки за даними одного з
років досліджень, дорівнювала 21,6 %. Таким чином, за ознакою «кількість
насінин у кошику» необхідно здійснювати індивідуальну оцінку окремих
гібридних комбінацій, створених з участю батьківського компоненту
Х 201 В, щодо збереження рівня прояву ознаки після обробки гербіцидом.
4. Виділено кращі гібридні комбінації, що поєднують велику кількість
насінин у кошику з високим рівнем прояву цінних ознак продуктивності, що
не змінюються під впливом обробки гербіцидом. Це комбінація Сх 808 А /
Х 1002 Б // Х 201 В з рівнем прояву ознак у контролі: продуктивність
рослини 57,5 г, кількість насінин у кошику 2161,0 шт., маса 1000 насінин
56,5 г), і комбінація Сх 808 А / Х 201 В з рівнем прояву ознак в контролі:
продуктивність рослини 65,1 г, кількість насінин у кошику 2146,6 шт., маса
1000 насінин 52,2 г.
5. За використання батьківського компоненту Х 201 В у F1 гібридних
комбінаціях, оброблених гербіцидом Експрес 75 % в.г., висота рослини
зменшувалася суттєво, на 6,5-9,0 см за роками досліджень у середньому за
всіма

гібридними

комбінаціями.

Рекомендовано

виділяти

гібридні

комбінації, які не знижують висоту рослини під впливом обробки
гербіцидом. Не знижують висоту рослини під впливом гербіциду виділені за
ознаками продуктивності гібридні комбінації Сх 808 А / Х 1002 Б // Х 201 В,
Сх 808 А / Х 201 В.
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6. Використання батьківського компоненту Х 201 В у першому
гібридному поколінні забезпечує збереження рівня прояву ознак «діаметр
кошика» і «кількість листків» після обробки гербіцидом.
7. Мінливість площі листкової поверхні під дією гербіциду залежала
від погодних умов року. В цілому можна говорити про зменшення площі
листкової поверхні після обробки гербіцидом, на 74-182 см2 за роками
досліджень у середньому за всіма гібридними комбінаціями. Отже, під час
добору гібридів за використання батьківського компоненту Х 201 В потрібно
оцінювати

площу

індивідуально.

листкової

поверхні

кожної

гібридної

комбінації
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РОЗДІЛ 5
СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ СОНЯШНИКУ, СТІЙКОГО
ДО ГЕРБІЦИДІВ ГРУПИ СУЛЬФОНІЛСЕЧОВИН

5.1 Поєднання ознаки стійкості соняшнику до трибенурон-метилу з
високим вмістом олеїнової кислоти в олії
Впродовж останніх 25-ти років в ІР НААН здійснюється селекційна
програма з поліпшення якісного складу олії соняшнику [161, 162]. В ході
виконання програми доведено можливість генетичного перерозподілу
співвідношення між гліцеридами жирних кислот у соняшнику, встановлено
можливість селекційного підвищення вмісту основних жирних кислот в олії
насіння, створення ліній і гібридів з оліями мононенасиченого (олеїнового)
типу. Результатом плідної роботи науковців стало створення і впровадження
у виробництво гібридів олеїнового типу, таких як Еней, Дарій, Зорепад, Сайт,
Раут, Гектор, Кадет і інші [163].
Для

створення

селекційного

матеріалу

олеїнового

типу

рекомендований метод інцухту високоолеїнового вихідного матеріалу у
поєднанні зі спрямованим добором біотипів із вмістом олеїнової кислоти
75 % і вище. Суттєва мінливість умісту олеїнової кислоти та низькоолеїнові
біотипи спостерігаються до сьомого покоління інцухту. Впродовж цього
циклу добору можливо розщеплення селекційного матеріалу на генотипи з
вмістом олеїнової кислоти від низького (менше 25 %) до високого (вище
75 %). Важливим є висновок, що вміст олеїнової кислоти не пов'язаний
негативною залежністю із іншими цінними господарськими ознаками [164,
165]. Зараз дослідницькі роботи зосереджені на пошуку гібридів, що
поєднують уміст олеїнової кислоти не менший 80-85 % з високою
врожайністю, стійкістю до вовчка і несправжньої борошнистої роси [166].
Поєднання в одному генотипі стійкості до трибенурон-метилу з високим
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вмістом олеїнової кислоти є багатообіцяючим напрямом селекції соняшнику,
реалізація якого дозволить вирощувати цінні високоолеїнові гібриди за
сучасними агротехнологіями.
Спадкова природа високого вмісту гліцеридів олеїнової кислоти в олії
насіння соняшнику експериментально підтверджена і на теперішній час не
викликає сумнівів [167]. Ознака контролюється за типом повного [168] або
неповного [169] домінування. Цей факт, поряд з установленим домінантним
типом успадкування стійкості соняшнику до трибенурон-метилу, дозволив
припустити, що селекційним шляхом можливо досягти поєднання в одному
генотипі високого вмісту олеїнової кислоти та гербіцидостійкості.
Впродовж двох років проводили аналіз жирнокислотного складу олії
насіння лінії Х 201 В і високоолеїнового батьківського компоненту Х 526 В.
Результати наведено у таблиці 5.1.
Таблиця 5.1 – Жирнокислотний склад олії насіння ліній Х 201 В і
Х 526 В, 2012-2013 рр.
Лінія

Уміст жирних кислот, % до суми кислот
Пальмітинова

Стеаринова

Олеїнова

Лінолева

Х 201 В

6,95±0,91

3,25±1,05

22,89±0,98

65,47±1,56

Х 526 В

3,90±0,45

3,27±0,09

89,15±1,25

2,07±0,52

Лінія Х 201 В виявилася лінією лінолевого типу. Вміст поліненасиченої
лінолевої кислоти в олії насіння цієї лінії становив 65,47±1,56 %. Вміст
гліцеридів олеїнової кислоти дорівнював 22,89±0,98 %. Вміст насичених
жирних кислот знаходився на рівні: пальмітинової кислоти 6,95±0,91 %;
стеаринової кислоти 3,25±1,05 %.
Лінія Х 526 В – лінія високоолеїнового типу, батьківський компонент
багатьох гібридів, занесених до Реєстру сортів рослин, придатних для
поширення в Україні. Лінії Х 526 В притаманний вміст олеїнової кислоти на
рівні 89 % і вище. Роки досліджень не стали винятком. Вміст гліцеридів
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олеїнової кислоти рівнявся 89,15±1,25 %. Вміст лінолевої кислоти –
2,07±0,52 %. Вміст пальмітинової і стеаринової кислот – 3,90±0,45 % і
3,27±0,09 %, відповідно.
Таким чином, за вмістом олеїнової кислоти включені до схрещування
лінії були контрастними .
З метою поєднання ознаки високого вмісту олеїнової кислоти зі
стійкістю до трибенурон-метилу, у 2012 році провели штучну кастрацію
кошиків батьківського компоненту Х 526 В (звичайно, необроблених
гербіцидом). Далі нанесли на них пилок, зібраний з відібраних кошиків лінії
Х 201 В, та отримали (з використанням штучної ізоляції) насіння першого
покоління гібрида Х 526 В / Х 201 В. Вміст гліцеридів олеїнової кислоти в
насінні F1 займав проміжне положення між батьківськими компонентами,
перевищував вміст цієї кислоти в батьківському компоненті Х 201 В на
46,0 %. По відношенню до материнської форми був нижчим на 10,0 % і
становив 78,0 %.
Насіння F1 розділили на дві частини, для висіву в 2013 і 2015 роках.
Частину висіяних в 2013 році рослин, отриманих з насіння F1, обробили
гербіцидом Експрес 75 % в.г. з нормою 25 г/га, та установили, що
пошкодження гербіцидом в середньому за всіма рослинами були слабкими і
дорівнювали 2 бали. Рослини примусово запилили під пергаментними
ізоляторами та отримали насіння F2 (І1), середній вміст олеїнової кислоти в
якому дорівнював 70,0 %.
Другу частину висіяних в 2013 році рослин F1 (які вижили після
обробки) штучно кастрували, та провели зворотні схрещування з одним з
батьківських компонентів (Х 201 В, Х 526 В). Таким чином, було створено
покоління ВС1: Х 526 В / Х 201 В // Х 526 В; Х 526 В / Х 201 В // Х 201 В.
Рослини покоління ВС1 в 2014 році обробили гербіцидом Експрес 75 %
в. г. з нормою 25 г/га. Аналіз жирнокислотного складу олії насіння рослин
комбінації Х 526 В / Х 201 В // Х 526 В продемонстрував, що середній вміст
олеїнової кислоти сягнув рівня 85,0 %. Нажаль, середня фітотоксичність
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гербіциду Експрес 75 % в. г. досягла 2-3 балів. В олії насіння рослин
комбінації Х 526 В / Х 201 В // Х 201 В середній вміст олеїнової кислоти
зменшився до 33,0 %. Водночас фітотоксичність дії гербіциду підвищилася
до 1 балу. Рослини покоління ВС1 (обох варіантів схрещувань) штучно
ізолювали (ті, що вижили) та отримали покоління І1ВС1.
Частину висіяних в 2014 році рослин ВС1 штучно кастрували (які
вижили після обробки), та провели повторні зворотні схрещування з одним з
батьківських компонентів (Х 201 В, Х 526 В). Таким чином створили
покоління ВС2: Х 526 В / Х 201 В // Х 526 В /// Х 526 В; Х 526 В / Х 201 В //
Х 201 В /// Х 201 В. Рослини F2 комбінації Х 526 В / Х 201 В штучно
ізолювали (ті, що вижили) і отримали насіння другого покоління інцухту.
Щорічно залишали частину насіння кожного покоління. У 2015 році
висівали всі покоління схрещувань, визначали стійкість до гербіциду Експрес
75 % в. г. з нормою 25 г/га. Отримані дані наведено у таблиці 5.2.
Таблиця 5.2 – Стійкість до гербіциду Експрес 75 % в.г. в поколіннях
схрещувань

ліній-батьківських

компонентів

Рослин, що вижили
після обробки, %

2

3

4

Х 201 В

Р1

120

100,0

Х 526 В

Р2

60

0,0

Х 526 В / Х 201 В

F1

22

100,0

Лінія, гібридна
комбінація

1

Покоління

Оброблено
гербіцидом рослин,
шт.

соняшнику Х 201 В і Х 526 В, 2015 р.
Фітотоксичність гербіциду
Експрес 75 % в.г. на
рослинах, що вижили,
середній бал
діб після обробки
4 доби
5

12 діб
6

0,0

0,0

–

–

2,0

0,0

90

Кінець таблиці 5.2
1
2

3

4

5

6

Х 526 В / Х 201 В

F2 (І1)

154

70,1

1,4

0,8

Х 526 В / Х 201 В

І2

484

83,9

0,5

0,0

ВС1

121

36,4

1,9

0,9

І1ВС1

187

73,3

0,2

0,0

ВС2

44

70,5

1,8

0,5

ВС1

110

100,0

0,6

0,0

І1ВС1

198

85,3

0,0

0,0

ВС2

33

90,9

0,7

0,0

Х 526 В / Х 201 В
// Х 526 В
Х 526 В / Х 201 В
// Х 526 В
Х 526 В / Х 201 В
// Х 526 В /// Х 526
В
Х 526 В / Х 201 В
// Х 201 В
Х 526 В / Х 201 В
// Х 201 В
Х 526 В / Х 201 В
// Х 201 В /// Х 201
В

Батьківські компоненти – лінії Х 201 В і Х 526 В – підтвердили
характеристики щодо стійкості до трибенурон-метилу. Кількість рослин лінії
Х 201 В, що вижили після обробки гербіцидом, дорівнювала 100,0 %; рослин
лінії Х 526 В, що вижили, не спостерігали.
Рослини F1 (Х 526 В / Х 201 В) стовідсотково вижили. Через 4 доби
після обробки вони показали ушкодження з балом 2 фітотоксичності, але
через 12 діб утворили нормальний фенотип. Рослини другого покоління F2
(І1) вижили на 70,1 %, з середніми балами 1,4 і 0,8 фітотоксичності через 8 і
12 діб, відповідно. Добір стійких біотипів у F2 забезпечив підвищення в І2
стійкості до трибенурон-метилу до середнього балу 0,0 через 12 діб після
обробки, а відсоток рослин, що вижили –до 83,9 %.
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У поколінні ВС1, комбінації схрещування Х 526 В / Х 201 В // Х 526 В,
стійкість до гербіциду знизилася до балу 1,9, а кількість рослин, що вижила –
до 36,4 %. Запилення цих рослин призвело до підвищення відсотка живих
рослин у поколінні І1ВС1 до 73,3 %. Високим був й відсоток рослин, що
вижили, у поколінні ВС2, комбінація Х 526 В / Х 201 В // Х 526 В /// Х 526 В:
70,5 % від загальної кількості рослин.
У поколінні ВС1, комбінації схрещування Х 526 В / Х 201 В // Х 201 В,
стійкість до гербіциду спостерігали на середньому рівні 0,6 і 0,0 (через 4 і
12 діб після обробки). Добір стійких рослин і повторні схрещування зі
стійким батьківським компонентом Х 201 В дозволив отримати популяцію
Х 526 В / Х 201 В // Х 201 В /// Х 201 В з балом 0,0 і відсотком рослин, що
вижили – 90,9 %.
У 2015 році провели аналіз жирнокислотного складу олії в поколіннях
схрещувань (таблиця 5.3).
Батьківські

компоненти

підтвердили

притаманний

ним

жирнокислотний склад олії. Вміст гліцеридів олеїнової кислоти в олії насіння
лінії Х 201 В варіював несуттєво – від 19,85 до 22,50 %, і в середньому
дорівнював 21,00 %. Вміст гліцеридів олеїнової кислоти в олії насіння лінії
Х 526 В варіював від 88,45 до 89,74 %, і в середньому дорівнював 89,60 %.
У поколіннях схрещувань F1, F2, І2 гібридної комбінації Х 526 В / Х 201 В
вміст олеїнової кислоти (середній за рослинами покоління) варіював
незначно – від 67,40 до 78,10 %, але починаючи з F2 з`явилися низькоолеїнові
біотипи. Зокрема мінімальний вміст в F2 дорівнював 20,10 %, в І2 – 38,83 %.
Проте збереглися високоолеїнові генотипи, а вміст олеїнової кислоти дещо
підвищився (до 89,88 % в F2, до 90,54 % в І2). Високоолеїнові генотипи
спостерігали й в поколіннях ВС1 цієї комбінації (88,41 %), І1ВС1 (91,04 %), а
також поколінні ВС2 (90,20 %), хоча у кожному поколінні спостерігали
низько- або середньоолеїнові генотипи. Зокрема мінімальний вміст олеїнової
кислоти в поколінні І2 дорівнював 38,83 %; у поколінні ВС1 – 33,90 %; у
поколінні І1ВС1 – 25,20 %; у поколінні ВС2 – 35,80 %.
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Таблиця 5.3 – Вміст гліцеридів олеїнової кислоти в олії насіння
поколінь схрещувань ліній-батьківських компонентів

Лінія, гібридна комбінація

Покоління

соняшнику Х 201 В і Х 526 В, 2015 р.
Уміст гліцеридів олеїнової
кислоти, % до суми кислот
сер.

мін.

макс.

Х 201 В

Р1

21,00

19,85

22,50

Х 526 В

Р2

89,60

88,45

89,74

Х 526 В / Х 201 В

F1

78,10

75,70

85,50

Х 526 В / Х 201 В

F2

67,40

20,10

89,88

Х 526 В / Х 201 В

І2

74,41

38,83

90,54

Х 526 В / Х 201 В//Х 526 В

ВС1

84,34

33,90

88,41

Х 526 В / Х 201 В//Х 526 В

І1ВС1

76,96

25,20

91,04

Х 526 В / Х 201 В//Х 526 В /// Х 526 В

ВС2

75,80

35,80

90,20

Х 526 В / Х 201 В/ Х 201 В

ВС1

35,00

21,95

42,43

Х 526 В / Х 201 В//Х 201 В

І1ВС1

51,40

27,67

65,70

ВС2

43,18

25,15

61,28

Х 526 В / Х 201 В//Х 201 В /// Х 201 В
Дослідженнями,

проведеними

в

Інституті

рослинництва

ім.

В.Я. Юр`єва НААН доведено, що низькоолеїнові біотипи спостерігають до
сьомого покоління інцухтування лінійного матеріалу [170]. Підвищення
середнього за лінією вмісту олеїнової кислоти відбувається за рахунок
добору рослин з вмістом олеїнової кислоти вище за 75 %. Тому наявність у
потомстві гібридної комбінації Х 526 В / Х 201 В генотипів із таким і вищим
вмістом олеїнової кислоти, на тлі стійкості до гербіцидів (див. табл. 5.2),
дозволяє вважати ці потомства перспективними для створення лінійного
матеріалу, що

поєднує обидві ознаки. Особливо перспективні для

подальшого добору рослини поколінь І2 і І1ВС1, з максимальним вмістом
олеїнової кислоти 90,54 % і 91,04 %, і середнім балом 0,0 фітотоксичності.
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Щодо поколінь схрещувань, отриманих з гібридної комбінації Х 526 В /
Х 201 В, максимальний вміст олеїнової кислоти в них не перевищив 65,70 %.
Тому для отримання високоолеїнового селекційного матеріалу ці покоління
схрещувань неперспективні. Але їх рекомендовано до використання в
селекційних програмах зі створення лінійного матеріалу з середнім вмістом
олеїнової кислоти, який застосовують для отримання F1 гібридів типу
midoleic або NuSun [171], із вмістом гліцеридів олеїнової кислоти 55-75 %,
вкрай необхідних для отримання біодизеля та технічних мастил.
5.2 Поєднання ознаки стійкості соняшнику до трибенурон-метилу зі
стійкістю до несправжньої борошнистої роси
На теперішній час в Україні проблема стійкості соняшнику до хвороб
загострюється

через

підвищення

частоти

прояву

та

вірулентності

несправжньої борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot.). В останні роки
в умовах східної частини Лісостепу України домінуюче положення впродовж
кожних п‟яти років у расовому складі збудника займали 310, згодом 330 раса.
На теперішній час найбільш поширеною є 730, але в умовах епіфітотійного
розвитку хвороби виявлено появу більш вірулентного патотипу (732) [172].
Такий перебіг подій спонукає на безперервний процес уведення в
селекційні генотипи ознаки стійкості до несправжньої борошнистої роси, з
метою забезпечення генетичного захисту гібридів соняшнику, стабілізації
фітосанітарного стану і врожайності цієї культури. Тому створення стійких
генотипів стало одним з наших першочергових завдань.
Впродовж двох років проводили аналіз ураження вірулентними расами
збудника несправжньої
батьківського

борошнистої

компонента

Х 06134 В

роси
[173].

лінії

Х 201 В і

Результати

стійкого

наведено

у

таблиці 5.4.
Результати лабораторного аналізу ураженості збудником несправжньої
борошнистої роси проростків лінії Х 201 В продемонстрували відсутність
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рослин, стійких до патогену. Отже за імунологічною характеристикою, лінія
виявилася сильно сприйнятливою (бал стійкості 1). Лінія Х 06134 В
виявилася лінією з дуже високою стійкістю: кількість уражених проростків
цієї лінії не перевищувала 0,1 % (бал стійкості 9). Крім того, лінія показала
виражені донорські властивості. Зафіксовано високу стійкість гібрида Драйв,
створеного за її участю. Кількість уражених проростків гібрида не
перевищувала 6,9 %.
Таким чином, за стійкістю до несправжньої борошнистої роси
включені до схрещування лінії були контрастними.
Таблиця 5.4 – Ураженість збудником несправжньої борошнистої роси
ліній Х 201 В і Х 06134 В, лабораторні умови, 2012-

Рік урожаю насіння

Проаналізовано
проростків/потомств,
шт.

Уражених
проростків/потомств,
%

2014 рр.

Стійкість до
несправжньої
борошнистої роси,
бал

2012

56/6

100/100

1

2013

814/143

81,1/100

1

2012 1703/180

0,1/1,1

9

2013

241/29

0,0/0,0

9

Драйв

2013

30

3,3

9

Од 973 А / Х 06134 В

2014

29

6,9

9

Лінія, гібрид

Х 201 В
Х 06134 В

З метою поєднання ознаки стійкості до несправжньої борошнистої роси
зі стійкістю до трибенурон-метилу, у 2012 році провели штучну кастрацію
відібраних типових кошиків батьківського компоненту Х 06134 В. Далі
нанесли на них пилок, зібраний з відібраних кошиків лінії Х 201 В, та

95

отримали (з використанням штучної ізоляції) насіння першого покоління
гібрида Х 06134 В / Х 201 В. Стійкість у лабораторних умовах рослин,
отриманих пророщуванням насіння F1, була у межах групи з дуже високою
стійкістю (від 0 до 10 % уражених рослин).
Частину висіяних в 2013 році рослин F1 обробили гербіцидом Експрес
75 % в. г. з нормою 25 г/га та установили, що пошкодження гербіцидом в
середньому за всіма рослинами були слабкими і дорівнювали 2 бали.
Рослини F1 примусово запилили під пергаментними ізоляторами та отримали
насіння F2 (І1).
Другу частину висіяних в 2013 році рослин F1 (які вижили після
обробки) штучно кастрували, та провели зворотні схрещування з одним з
батьківських компонентів (Х 201 В, Х 06134 В). Таким чином, було створено
покоління ВС1: Х 06134 В / Х 201 В // Х 06134 В; Х 06134 В / Х 201 В //
Х 201 В.
Рослини

покоління

ВС1

у 2014 році

обробили

гербіцидом

Експрес 75 % в.г. з нормою 25 г/га. Середня стійкість до гербіциду в
комбінації Х 06134 В / Х 201 В // Х 06134 В знизилася до 3-х балів. Стійкість
до гербіциду рослин комбінації Х 06134 В / Х 201 В // Х 201 В підвищилася
до 1 балу. Рослини покоління ВС1 (обох варіантів схрещувань) штучно
ізолювали (ті, що вижили) та отримали покоління І1ВС1.
Частину висіяних в 2014 році рослин ВС1 штучно кастрували, та
провели повторні зворотні схрещування з одним з батьківських компонентів
(Х 201 В, Х 06134 В). Таким чином створили покоління ВС2: Х 06134 В /
Х 201 В // Х 06134 В /// Х 06134 В; Х 06134 В / Х 201 В // Х 201 В /// Х 201 В.
У 2015 році висівали всі покоління схрещувань, визначали стійкість до
гербіциду Експрес 75 % в. г. з нормою 25 г/га (табл. 5.5). Вижили 100 % рослин
лінії Х 201 В, з балом 0,0 фітотоксичності. Рослин лінії Х 06134 В, що
вижили після обробки, не спостерігали. У поколінні F1 гібридної комбінації
Х 06134 В / Х 201 В вижило 100 % рослин. Через 4 доби після обробки бал
фітотоксичності дорівнював 2,0 бали, через 12 – 0,0 балу.
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Таблиця 5.5 – Стійкість до гербіциду Експрес 75 % в.г. в поколіннях
схрещувань

ліній-батьківських

компонентів

Фітотоксичність гербіциду
Рослин, що вижили
після обробки, %

комбінація

Оброблено гербіцидом
рослин, шт.

Лінія, гібридна

Покоління

соняшнику Х 201 В і Х 06134 В, 2015 р.
Експрес 75 % в.г. на
рослинах, що вижили,
середній бал
діб після обробки
4 доби

12 діб

0,0

0,0

–

–

Х 201 В

Р1

120

100,0

Х 06134 В

Р2

60

0,0

Х 06134 В / Х 201 В

F1

19

100,0

2,0

0,0

Х 06134 В / Х 201 В

F2(І1)

88

76,1

1,5

0,6

Х 06134 В / Х 201 В

І2

440

77,5

0,8

0,3

ВС1

120

45,2

2,5

1,2

І1ВС1

297

77,8

0,6

0,2

ВС2

27

54,5

1,9

0,3

ВС1

330

88,8

0,4

0,0

І1ВС1

202

89,5

0,0

0,0

ВС2

39

81,2

0,5

0,0

Х 06134 В / Х 201 В //
Х 06134 В
Х 06134 В / Х 201 В //
Х 06134 В
Х 06134 В / Х 201 В //
Х 06134 В///Х 06134В
Х 06134 В / Х 201 В //
Х 201 В
Х 06134 В / Х 201 В //
Х 201 В
Х 06134 В / Х 201 В //
Х 201 В /// Х 201 В

У поколінні F2 (І1), отриманому з цієї гібридної комбінації, спостерігали
76,1 % рослин, що вижили. Через 4 доби після обробки середній бал
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фітотоксичності за рослинами дорівнював 1,5 балу, через 12 діб – 0,6 балу.
У наступних поколіннях, отриманих на основі цієї комбінації схрещувань
шляхом повторних схрещувань з лінією Х 06134 В, кількість рослин, що
вижили, варіювала від 45,2 % (у ВС1) і від 54,5 % (у ВС2) до 77,5 (у І2) і до
77,8 % (І1).
Середній бал фітотоксичності через 4 доби після обробки був
максимальний в поколінні ВС1 (2,5 балу), мінімальний – в поколінні І1
(0,6 балу). Середній бал фітотоксичності через 12 діб після обробки також
був максимальний в поколінні ВС1 (1,2 балу), мінімальний – в поколінні І1
(0,0 балу). Таким чином, добір стійких рослин сприяв підвищенню кількості
рослин, що вижили, від покоління ВС1 до покоління І1 на 32,6 %, та
зменшенню балу фітотоксичності гербіциду через 12 діб після обробки на
1,2 балу. Кількість рослин, що вижили, у поколіннях, створених шляхом
повторних схрещувань з лінією Х 201 В, була значно вищою: 88,8 % у
поколінні ВС1, 89,5 % у поколінні І1, 81,2 % у поколінні ВС2. Середній бал
фітотоксичності через 12 діб після обробки рослин цих поколінь дорівнював
0,0 балу.
У

лабораторних

умовах

визначали

стійкість

до

несправжньої

борошнистої роси у поколіннях схрещувань (табл. 5.6). У поколінні F1
спостерігали 5,1 % уражених проростків, отже рослини першого покоління
виявилися дуже стійкими (бал стійкості 9). Зростання кількості уражених
проростків, і відповідно зменшення балу стійкості, спостерігали у таких
поколіннях: F2 (І1) (37,0 % уражених проростків, бал стійкості 5); І2 (21,2 %
уражених проростків, бал стійкості 7). Повторні схрещування з лінією
Х 06134 В призвели до зменшення кількості уражених рослин (5,0 і 0,0 %
у поколіннях ВС1 і ВС2). Після самозапилення покоління ВС1 спостерігали
появу нестійких проростків (5,0 %). В поколіннях, сформованих повторними
схрещуваннями з батьківським компонентом Х 201 В, спостерігали
збільшення кількості уражених проростків (55,0 % у поколінні ВС1, І1ВС1
у поколінні І1ВС1, 85,0 у поколінні ВС2).

98

Таблиця 5.6 – Стійкість до несправжньої борошнистої роси в
поколіннях

схрещувань

ліній-батьківських

компонентів соняшнику Х 201 В і Х 06134 В,
лабораторні умови, 2015 р.

Лінія, гібридна комбінація

Покоління

Стійкість до
Уражених

несправжньої

проростків, %

борошнистої
роси, бал

Х 201 В

Р1

100,0

1

Х 06134 В

Р2

0,0

9

Х 06134 В / Х 201 В

F1

5,1

9

Х 06134 В / Х 201 В

F2 (І1)

37,0

5

Х 06134 В / Х 201 В

І2

21,2

9

Х 06134 В / Х 201 В // Х 06134 В

ВС1

5,0

9

Х 06134 В / Х 201 В // Х 06134 В

І1ВС1

10,5

7

ВС2

0,0

9

Х 06134 В / Х 201 В // Х 201 В

ВС1

55,0

5

Х 06134 В / Х 201 В // Х 201 В

І1ВС1

65,4

3

ВС2

85,0

3

Х 06134 В / Х 201 В // Х 06134 В
/// Х 06134 В

Х 06134 В / Х 201 В // Х 201 В ///
Х 201 В
Таким

чином,

наявність

у

потомстві

гібридної

комбінації

Х 06134 В / Х 201 В поколінь з балами 7 і 9 стійкості, на тлі стійкості до
гербіцидів (див. табл. 5.5), дозволяє вважати ці потомства перспективними
для добору селекційного матеріалу, що поєднує обидві ознаки. Особливо
перспективні для подальшого добору рослини поколінь І 2 гібридної
комбінації Х 06134 В / Х 201 В, з балом 9 стійкості до несправжньої
борошнистої роси, й середнім балом 0,3 фітотоксичності гербіциду.
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5.3 Поєднання ознаки стійкості соняшнику до трибенурон-метилу з
ранньостиглістю
Селекція соняшнику на ранньостиглість завжди привертала увагу
дослідників. Більш раннє достигання сприяє уникненню ураження кошиків
гнилями, забезпечує отримання сировини високої якості. Відомо, що селекція
соняшнику на скоростиглість суттєво ускладнюється наявністю суттєвої
залежності врожайного потенціалу генотипів від тривалості їх вегетації.
Залежність ця часто описується прямолінійною регресією, а врожайний
потенціал генотипів різко знижується за мірою скорочення тривалості їх
вегетації [174]. Тому особливої значущості набувають ранньостиглі
генотипи,

які

здатні

формувати

високий

врожай,

на

рівні

більш

пізньостиглих гібридів або перевершуючи їх. Лінія-відновник фертильності
пилку Х 720 В, батьківський компонент багатьох комерційних ранньостиглих
гібридів соняшнику, завдяки високій загальній комбінаційні здатності
забезпечує в першому гібридному поколінні поєднання високої врожайності
та її стабільності.
Впродовж двох років проводили фенологічні спостереження лінії
Х 201 В і батьківського компоненту Х 720 В (табл. 5.7). Лінія Х 201 В
належить до середньоранньої групи стиглості, із тривалістю періоду «сходицвітіння» 60-62 доби (+10 діб до стандарту – ультраранньої лінії Сх 1006 А).
Лінія Х 720 В належить до ранньої групи стиглості, із тривалістю періоду
«сходи-цвітіння» 48-51 доба (1-2 доби до стандарту). Таким чином, за
тривалістю вегетаційного періоду включені до схрещування лінії були
контрастними.
З метою поєднання ознаки ранньостиглості зі стійкістю до трибенуронметилу, у 2012 році провели штучну кастрацію кошиків батьківського
компоненту Х 720 В. Далі нанесли на них пилок, зібраний з відібраних
кошиків лінії Х 201 В, та отримали (з використанням штучної ізоляції)
насіння першого покоління гібрида Х 720 В / Х 201 В.
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Таблиця 5.7 – Тривалість періоду «сходи-цвітіння» ліній Х 201 В і
Х 720 В, 2012-2013 рр.
Лінія
Х 201 В
Х 720 В
Сх 1006 А (ст.)

Рік

Тривалість періоду

спостережень

«сходи-цвітіння», діб

Група
стиглості

2012

62

СР

2013

60

СР

2012

51

РС

2013

48

РС

2012

52

РС

2013

50

РС

Тривалість періоду «сходи-цвітіння» рослин першого покоління F1 у
2013 році наближалася до тривалості періоду в лінії Х 720 В. Частину
висіяних у 2013 році рослин F1 обробили гербіцидом Експрес 75 % в. г.
з нормою 25 г/га, та установили, що пошкодження гербіцидом в середньому
за всіма рослинами були слабкими і відповідали через 12 діб після обробки
балу 0. Рослини F1 примусово запилили під пергаментними ізоляторами та
отримали насіння F2 (І1). Другу частину висіяних в 2013 році рослин F1 (які
вижили після обробки) штучно кастрували, та провели зворотні схрещування
з одним з батьківських компонентів (Х 201 В, Х 720 В). Таким чином, було
створено покоління ВС1: Х 720 В / Х 201 В // Х 720 В; Х 720 В / Х 201 В // Х
201 В.
Рослини покоління ВС1 в 2014 році обробили гербіцидом Експрес 75 %
в. г. з нормою 25 г/га. Стійкість до гербіциду Експрес 75 % в. г. в комбінації
Х 720 В / Х 201 В // Х 720 В знизилася, фітотоксичність гербіциду (на
рослинах, що вижили) – 3 бали. Стійкість до гербіциду рослин комбінації
Х 720 В / Х 201 В // Х 201 В підвищилася, до 1 балу фітотоксичності (на
рослинах, що вижили). Частину рослин покоління ВС1 (обох варіантів
схрещувань) штучно ізолювали та отримали покоління І1ВС1.
Частину висіяних в 2014 році рослин ВС1 штучно кастрували, та

101

провели повторні зворотні схрещування з одним з батьківських компонентів
(Х 201 В, Х 720 В). Таким чином створили покоління ВС2: Х 720 В / Х 201 В
// Х 720 В /// Х 720 В; Х 720 В / Х 201 В // Х 201 В /// Х 201 В.
У 2015 році висівали всі покоління схрещувань, визначали стійкість до
гербіциду Експрес 75 % в. г. з нормою 25 г/га (табл. 5.8).
Таблиця 5.8 – Стійкість до гербіциду Експрес 75 % в.г. в поколіннях
схрещувань

ліній-батьківських

компонентів

Х 201 В
Р1
Х 720 В
Р2
Х 720 В / Х 201 В
F1
Х 720 В / Х 201 В
F2 (І1)
Х 720 В / Х 201 В
І2
Х 720 В / Х 201 В //
ВС1
Х 720 В
Х 720 В / Х 201 В //
І1ВС1
Х 720 В
Х 720 В / Х 201 В //
ВС2
Х 720 В /// Х 720 В
Х 720 В / Х 201 В //
ВС1
Х 201 В
Х 720 В / Х 201 В //
І1ВС1
Х 201 В
Х 720 В / Х 201 В //
ВС2
Х 201 В /// Х 201 В

Оброблено
гербіцидом
рослин, шт.
Рослин, що
вижили після
обробки,%

Лінія, гібридна
комбінація

Покоління

соняшнику Х 201 В і Х 720 В, 2015 р.
Фітотоксичність гербіциду
Експрес 75 % в.г. на
рослинах, що вижили,
середній бал
діб після обробки
4 доби

12 діб

120
60
96
165
191

100,0
0,0
100,0
70,9
62,0

0,0
–
1,0
1,5
1,3

0,0
–
0,0
1,0
1,0

119

42,5

1,8

1,0

115

65,6

1,4

1,0

33

63,6

1,3

1,3

99

100,0

1,1

0,0

120

92,7

0,7

0,1

27

93,6

0,0

0,0

У поколінні F1 Х 720 В / Х 201 В спостерігали 100 % рослин, що
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вижили, з середнім балом 1,0 фітотоксичності через 4 доби після обробки і
0,0 через 12 діб після обробки. Зменшення кількості рослин, що вижили (до
70,9 %) і збільшення балу фітотоксичності (до 1,0 % через 12 діб після
обробки) встановлено у поколінні F2 (І1). У наступних поколіннях цієї
комбінації, та поколіннях, створених шляхом повторних схрещувань з
батьківським компонентом Х 720 В, спостерігали кількість рослин, що
вижили: 42,5 % (ВС1 ), 62,0 % (І2), 63,6 % (ВС2), 65,6 % (І1). Середній за
поколінням бал фітотоксичності через 12 діб після обробки варіював від 0,0
(ВС1) до 1,3 (ВС2).
Закономірно, стійкість до гербіциду рослин у поколіннях повторних
схрещувань з батьківським компонентом Х 201 В зросла до 0,0-0,1 балу
фітотоксичності. Кількість рослин, що вижила, досягла 100 % у поколінні
ВС1 (Х 720 В / Х 201 В // Х 201 В). У поколінні І1ВС1 і ВС2 (Х 720 В / Х 201 В
// Х 201 В /// Х 201 В) кількість рослин, що вижила, дорівнювала 92,7 і
93,6 %, відповідно.
Щодо тривалості періоду «сходи-цвітіння» в поколіннях схрещувань, в
першому гібридному поколінні вона склала 53 доби, отже наближалася до
тривалості цього періоду в батьківського компонента Х 720 В (табл. 5.9).
У наступних поколіннях гібридної комбінації Х 720 В / Х 201 В і поколіннях,
створених

шляхом

її

повторних

схрещувань

з

лінією

Х 720 В,

найперспективнішими для добору генотипів ранньої групи виявилися
покоління F2 (І1) з мінімальною тривалістю періоду «сходи – цвітіння» 48 діб;
покоління ВС1 (Х 720 В / Х 201 В // Х 720 В) з мінімальною тривалістю
періоду «сходи–цвітіння» 51 доба; покоління ВС2 (Х 720 В / Х 201 В //
Х 720 В /// Х 720 В) з мінімальною тривалістю періоду «сходи–цвітіння»
50 діб. Збільшення тривалості періоду в поколіннях від F2 (І1) до І2, від ВС1 до
І1ВС1, на нашу думку, пов'язано з добором гербіцидостійких рослин,
генетично близьких до лінії Х 201 В, відповідно більш пізньостиглих.
Щодо поколінь повторних схрещувань з лінією Х 201 В, вони
виявилися неперспективними для добору ранньостиглих форм. Рослини з
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найменшою тривалістю періоду «сходи-цвітіння» – 58 діб – спостерігали в
поколінні ВС1 (Х 720 В / Х 201 В // Х 201 В).
Таблиця 5.9 – Середня тривалість періоду «сходи-цвітіння» в
поколіннях схрещувань ліній-батьківських компонентів

Покоління

соняшнику Х 201 В і Х 720 В, 2015 р.

Лінія, гібридна комбінація

Тривалість періоду
«сходи-цвітіння», діб
мін.

макс.

сер.

Х 201 В

Р1

64

65

65

Х 720 В

Р2

49

50

50

Х 720 В / Х 201 В

F1

52

53

53

Х 720 В / Х 201 В

F2 (І1)

48

64

56

Х 720 В / Х 201 В

І2

55

63

59

Х 720 В / Х 201 В // Х 720 В

ВС1

51

54

53

Х 720 В / Х 201 В // Х 720 В

І1ВС1

56

64

60

Х 720 В / Х 201 В // Х 720 В /// Х 720 В

ВС2

50

53

52

Х 720 В / Х 201 В // Х 201 В

ВС1

58

60

59

Х 720 В / Х 201 В // Х 201 В

І1ВС1

60

64

62

ВС2

61

65

63

Х 720 В / Х 201 В // Х 201 В /// Х 201 В
Таким

чином,

наявність

у

потомствах

гібридної

комбінації

Х 720 В / Х 201 В рослин з тривалістю періоду «сходи-цвітіння» 48-51 доба,
на тлі стійкості до гербіцидів (див. табл. 5.8), дозволяє вважати ці потомства
перспективними для добору селекційного матеріалу, що поєднує обидві
ознаки. Особливо перспективні для подальшого добору рослини покоління F 2
(І1) гібридної комбінації Х 720 В / Х 201 В, з тривалістю періоду 48 діб, і
середнім балом 1,0 фітотоксичності гербіциду через 12 діб після обробки.
При написанні розділу використано роботу автора: [80, 91].
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Висновки до розділу 5

1.

Експериментально обґрунтовано підходи до створення вихідного

матеріалу для селекції соняшнику, що поєднує стійкість до гербіцидів групи
сульфонілсечовин з іншими цінними господарськими ознаками: високим
вмістом олеїнової жирної кислоти, стійкістю до несправжньої борошнистої
роси, ранньостиглістю.
2.

Доведено відсутність негативної залежності між стійкістю

соняшнику до трибенурон-метилу та високим вмістом олеїнової кислоти в
олії. Покоління І2 гібридної комбінації Х 526 В / Х 201 В і покоління І1ВС1
гібридної комбінації Х 526 В / Х 201 В / Х 526 В поєднує вміст олеїнової
кислоти до 90,54 % і 91,04 %, з середнім балом 0,0 фітотоксичності
гербіциду.
3.

Рекомендовано до використання в селекційних програмах зі

створення лінійного матеріалу з середнім вмістом олеїнової кислоти (5575 %) покоління схрещувань, отримані з гібридної комбінації Х 526 В /
Х 201 В: І1ВС1 гібридної комбінації Х 526 В / Х 201 В//Х 201 В; ВС2
гібридної комбінації Х 526 В / Х 201 В//Х 201 В /// Х 201 В.
4.

Доведено відсутність негативної залежності між стійкістю

соняшнику до трибенурон-метилу та стійкістю до несправжньої борошнистої
роси. Покоління І2 гібридної комбінації Х 06134 В / Х 201 В поєднує бал
9 стійкості

до

несправжньої

борошнистої

роси

з

середнім

балом

0,3 фітотоксичності гербіциду.
5.

Доведено відсутність негативної залежності між стійкістю до

трибенурон-метилу та ранньостиглістю соняшнику. Покоління F2 (І1)
гібридної комбінації Х 720 В / Х 201 В поєднує тривалість періоду «сходицвітіння» 48 діб з середнім балом 1,0 фітотоксичності гербіциду.
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РОЗДІЛ 6
МІНЛИВІСТЬ ЦІННИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК У F1 ГІБРИДІВ
СОНЯШНИКУ, СТІЙКИХ ДО ГЕРБІЦИДІВ ГРУПИ
СУЛЬФОНІЛСЕЧОВИН

6.1 Рівень прояву врожайності у F1 гібридів соняшнику, стійких до
гербіцидів групи сульфонілсечовин
Впродовж 2014-2015 рр. досліджували врожайність простих та
трилінійних гібридних комбінацій, стійких до гербіциду Експрес 75 % в.г.:
Сх 808 А / Х1002 Б // Х 201 В, Сх 588 А / Х 201 В, Сх1002 А / Х 1010 Б //
Х201 В, Мх 524 А / Х 1002 Б // Х 201 В, Сх 2111 А / Х 1002 Б // Х 201 В,
Сх 51А / Х 201 В. Як стандарт врожайності, використовували нестійкий
гібрид Ясон (табл. 6.1).
Таблиця 6.1 – Урожайність F1 гібридів соняшнику, стійких до
гербіцидів групи сульфонілсечовин, ПСВ, 2014-2015
рр.
Гібрид

Рік

1
Сх 588 А / Х 201 В
Сх 808 А / Х1002 Б // Х 201 В
Сх1002 А / Х 1010 Б // Х 201 В
Мх 524 А / Х 1002 Б // Х 201 В

Урожайність
т/га

± до стандарту, т/га

2

3

4

2014

3,37

0,69

2015

3,40

0,44

2014

3,17

0,49

2015

3,29

0,33

2014

3,02

0,34

2015

3,33

0,37

2014

3,20

0,52

2015

3,31

0,35
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Кінець таблиці 6.1
1

2

3

4

2014

3,12

0,44

2015

3,29

0,33

2014

3,09

0,41

2015

3,26

0,30

2014

2,68

–

2015

2,96

–

НІР05 попарного порівняння

2014

0,30

–

варіантів

2015

0,31

–

Сх 2111 А / Х 1002 Б // Х 201 В
Сх 51А / Х 201 В
Ясон (ст.)

Найвищу врожайність за два роки випробувань сформувала проста
гібридна комбінація Сх 588 А / Х 201 В: 3,37 т/га у 2014 році і 3,40 т/га у
2015 році, й на 0,69 і 0,44 т/га перевищила врожайність стандарту. Гібридна
комбінація Сх 808 А / Х1002 Б // Х 201 В у 2014 році сформувала
врожайність 3,17 т/га, у 2015 році - 3,29 т/га, що на 0,49 і 0,33 т/га
перевищила врожайність стандарту.
Як нами встановлено, лінія Сх 588 А й проста стерильна комбінація
Сх 808 А / Х 1002 Б продемонстрували високий рівень прояву цінних
господарських ознак (див. розд. 3). За використання їх як материнські
компоненти відновлених гібридів, у першому поколінні отримано високі
показники за кількістю насінин після обробки гербіцидом, масою 1000
насінин, продуктивністю кошика (див. розд. 4). За комплексом властивостей,
ці гібридні комбінації між лініями Сх 588 А, Сх 808 А / Х 1002 Б і Х 201 В
під назвами Феномен і Равелін у 2015 році було передано на кваліфікаційну
експертизу. З 2018 року їх занесено до Державного реєстру сортів рослин,
придатних для поширення в Україні (зона поширення – Лісостеп).
Слід відмітити, що й інші гібридні комбінації, створені з участю
батьківського компоненту Х 201 В, продемонстрували високий рівень
врожайності. Так, врожайність гібридної комбінації Сх1002 А / Х 1010 Б //
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Х 201 В у 2014 році дорівнювала 3,02 т/га (0,34 т/га до стандарту),
у 2015 році 3,33 т/га (0,37 т/га до стандарту). Врожайність гібридної
комбінації Мх 524 А / Х 1002 Б // Х 201 В у 2014 році дорівнювала 3,20 т/га
(0,52 т/га до стандарту), у 2015 році 3,31 т/га (0,35 т/га до стандарту).
Врожайність гібридної комбінації Сх 2111 А / Х 1002 Б // Х 201 В у 2014 році
дорівнювала 3,12 т/га (0,44 т/га до стандарту), у 2015 році 3,29 т/га (0,33 т/га).
Врожайність гібридної комбінації Сх 51 А / Х 201 В у 2014 році дорівнювала
3,09 т/га (0,41 т/га до стандарту), у 2015 році 3,26 т/га (0,30 т/га до
стандарту).
Таким чином, доведено високу врожайність простих і трилінійних
гібридних комбінацій, створених за участю батьківського компоненту – лінії
відновника фертильності пилку Х 201 В. Виділені гібридні комбінації
рекомендовано як перспективні для подальшого використання, а лінію
Х 201 В – для використання як батьківський компонент для створення
високоврожайних гібридів

соняшнику,

стійких

до

гербіцидів групи

сульфонілсечовин.
6.2 Вплив погодних умов року та порівняння екологічної пластичності
F1 гібридів соняшнику різної стійкості
Упродовж 2017-2019 рр. за методикою КСВ досліджували гібриди
соняшнику.

Три

гібриди

з

числа

досліджених

(Равелін,

Феномен,

Годувальник) – стійкі до гербіцидів групи сульфонілсечовин; один гібрид
(Фундатор) – стійкий до гербіцидів групи імідазолінонів. Два гібриди –
стандарти урожайності для ранньої та середньоранньої груп стійкості,
нестійкі до гербіцидів наведених хімічних груп.
Стійкі гібриди в середньому за роки досліджень характеризувалися
вмістом олії від 48,64 % (Равелін) до 49,21 % (Годувальник); висотою
рослини від 151,9 см (Феномен) до 160,4 см (Годувальник); діаметром
кошика від 15,6 см (Годувальник) до 17,4 см (Феномен) (табл. 6.2).
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Таблиця 6.2 – Господарські ознаки гібридів соняшнику, стійких до
гербіцидів групи сульфонілсечовин, 2017-2019 рр.
Гібрид

Рік

Вміст олії в

Висота

Діаметр

випробування

насінні, %

рослини, см

кошика, см

2017

47,59

163,6

15,4

2018

49,35

159,6

15,4

2019

48,97

153,2

16,8

сер. за роками

48,64

158,8

15,9

2017

48,71

159,6

14,6

2018

49,95

154,6

18,8

2019

48,93

141,6

17,4

сер. за роками

49,20

151,9

16,9

2017

48,78

161,4

14,2

2018

50,10

160,2

15,5

2019

48,75

159,6

17,0

сер. за роками

49,21

160,4

15,6

Равелін

Феномен

Годувальник

Двохфакторним дисперсійним аналізом урожайності F1 гібридів
соняшнику (фактор А – гібрид, фактор В – рік досліджень) на високому рівні
значущості (р=0,01) підтверджено достовірність різниці між гібридами і між
роками досліджень (табл. 6.3).
Таблица 6.3 – Результати двохфакторного дисперсійного аналізу
врожайності гібридів соняшнику, 2017-2019 гг.
Джерело дисперсії

MS

Fфакт.

Фактор А (гібрид)

3,8233

59,6*

Фактор В (рік досліджень)

0,5772

9,0*

А × В (взаємодія факторів)

0,2026

3,2*

Примітка: * - достовірно при рівні значущості 0,01
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Також доведено достовірність взаємодії між факторами досліду
(гібрид×рік), отже гібриди по-різному реагували на мінливість умов
вирощування. Такі висновки дали підставу для подальших розрахунків
коефіцієнтів екологічної пластичності гібридів.
У таблиці 6.4 наведено дані з урожайності гібридів і тривалості
міжфазного періоду від сходів до фази фізіологічної стиглості.
Таблиця 6.4 – Результати випробування гібридів соняшнику, КСВ,
2017-2019 рр.
Середнє
2017 рік

2018 рік

2019 рік

значення за
гібридом

Урожайність,
т/га

ТПСФС*, діб.

Урожайність,
т/га

ТПСФС*, діб.

Урожайність,
т/га

ТПСФС*, діб.

Урожайність,
т/га

ТПСФС*, діб.

Гібрид

Равелін

2,42

110

3,04

109

3,49

103

2,98

107

Феномен

2,60

109

3,60

109

3,35

103

3,18

107

Годувальник

2,55

110

3,52

110

3,44

105

3,17

108

Гусляр

2,50

109

3,72

109

3,43

103

3,22

107

Ясон

2,62

105

3,20

103

3,35

97

3,06

102

Фундатор

2,73

109

2,87

109

3,10

102

2,90

107

2,57

109

3,32

108

3,36

102

3,08

106

–0,51

3

0,24

2

0,28

–4

–

–

Середнє
значення за
гібридами
Індекс
середовища

Примітки. 1. НІР05 попарного порівняння варіантів за врожайністю 0,36 т/га.
2. ТПСФС – тривалість періоду «сходи-фізіологічна стиглість»
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Гірші умови середовища спостерігали у 2017 році (індекс умов
середовища –0,51 т/га, середня врожайність за гібридами 2,57 т/га). В умовах
2017 року не виявлено достовірної різниці між дослідженими гібридами за
врожайністю, яка варіювала від 2,42 до 2,73 т/га та не виходила за межі НІР05.
Більш сприятливі умови для формування врожайності соняшнику
спостерігали в 2018 і 2019 рр. В умовах 2018 року індекс середовища
дорівнював 0,24 т/га, а середнє значення врожайності за гібридами
дорівнювало 3,32 т/га. В умовах 2018 року врожайність гібрида Фундатор
(3,10 т/га) була достовірно меншою врожайності гібридів Феномен
(3,60 т/га), Годувальник (3,52 т/га) і Гусляр (3,72 т/га).
Тривалість періоду «сходи-фізіологічна стиглість» у 2017 і 2018 рр.
різнилася несуттєво. Підвищена температура повітря 2019 року призвела до
скорочення тривалості між фазного періоду від сходів до цвітіння.
Відповідно,

загальна

тривалість

вегетаційного

періоду

соняшнику

скоротилася на 5-7 діб. Проте це не відобразилося на рівні врожайності
досліджених гібридів.
У 2019 році індекс середовища склав 0,28 т/га, а середня врожайність за
гібридами 3,36 т/га. В умовах року врожайність гібрида Фундатор (3,10 т/га)
була достовірно менше, ніж урожайність гібрида Равелін (3,49 т/га).
За значеннями коефіцієнта пластичності bi гібриди розподілено на
3 групи (табл. 6.5). Максимальну врожайність і найбільшу прибавку
врожайності в сприятливих умовах (різниця між врожайністю 2017 року і
врожайністю 2018 року склала 1,22 т/га) встановлено в гібрида Гусляр.
Відповідно, його коефіцієнт екологічної пластичності дорівнював bi=1,378.
Цей гібрид можна віднести до гібридів інтенсивного типу, він найбільш
повно розкриває потенціал продуктивності в сприятливих умовах.
Для гібридів Равелін і Феномен реакція на мінливість умов середовища
знаходилася в межах середньої для даної вибірки гібридів (bi=1,110 і
bi=1,119). Гібрид Феномен, у порівнянні до гібриду Равелін, сформував
більший потенціал урожайності в сприятливих умовах 2018 року, то його
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віднесено до гібридів помірно інтенсивного типу. Гібрид Годувальник за
значенням коефіцієнта пластичності (bi=1,196) зайняв проміжне положення
між високопластичними гібридами та гібридами з середньою реакцією на
умови середовища, проте в більшому ступені його можна віднести до другої
групи. Отже, гібриди Феномен і Годувальник віднесено до групи гібридів
помірно інтенсивного типу.
Таблиця 6.5 – Екологічна пластичність гібридів соняшнику, КСВ,
2017-2019 рр.
Гібрид

bi за врожайністю

Рівень bi

Равелін

1,110

bi=1(±σ)

Феномен

1,119

bi=1(±σ)

Годувальник

1,196

bi>(1+σ)

Гусляр

1,378

bi>(1+σ)

Ясон

0,858

bi <(1–σ)

Фундатор

0,340

bi <(1–σ)

(1±0,133)1)

–

Середнє значення за
гібридами
Примітка: 1) – (1±σ)

Відносно слабкою мінливістю в різних умовах середовища (серед
досліджених гібридів) характеризувалися Ясон і Фундатор (bi=0,858 и
bi=0,340).
При написанні розділу використано роботи автора: [77, 80].
Висновки до розділу 6

1.

Визначено високий рівень прояву врожайності та адаптивні

властивості перспективних гібридних комбінацій, створених за участю
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батьківського компоненту – лінії відновника фертильності пилку Х 201 В.
Гібридні комбінації впродовж двох років досліджень продемонстрували
високий рівень врожайності, яка досягала у гібридної комбінації Сх 588 А /
Х 201 В 3,40 т/га у 2015 році, що на 0,44 т/га перевищило стандарт, і 3,29 т/га
у гібридної комбінації Сх 808 А / Х1002 Б // Х 201 В у 2015 році, що на 0,33
т/га перевищило стандарт. Ці гібридні комбінацій під назвами Феномен і
Равелін у 2015 році передано на кваліфікаційну експертизу, а з 2018 року
занесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в
Україні.
2.

Установлено, що F1 гібриди Равелін, Феномен, Годувальник,

стійкі до гербіциду групи сульфонілсечовин Експрес 75 % в.г. за норми
внесення 25 (1×) г/га, по-різному реагують на мінливість умов вирощування.
Гібриди Равелін і Феномен віднесено до групи середньопластичних (bi=1,110
и bi=1,119). Гібрид Годувальник за значенням коефіцієнту пластичності
(bi=1,196) займає проміжне положення між високопластичними гібридами і
гібридами з середньою реакцією на умови середовища.
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РОЗДІЛ 7
НОВІ F1 ГІБРИДИ СОНЯШНИКУ, СТІЙКІ ДО ГЕРБИЦИДІВ ГРУПИ
СУЛЬФОНІЛСЕЧОВИН, ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ

7.1 Характеристика нової лінії та F1 гібридів соняшнику
Для гібридів, стійких до гербіцидів групи сульфонілсечовин, як і для
всіх інших, важливими є висока й стабільна врожайність, оптимальна
тривалість вегетаційного періоду, високі технологічні характеристики,
стійкість до збудників основних патогенів (несправжньої борошнистої роси,
сірої і білої гнилей, сухої гнилі, фомопсису, вовчка соняшнику).
Відповідність гібридів даним вимогам забезпечує високий урожай і високу
якість насіння.
Лінії-батьківські

компоненти

гібридів

повинні

мати

низку

властивостей, які забезпечать в першому гібридному поколінні відповідність
вимогам, насамперед високий урожай і високу якість насіння. Лініявідновник фертильності пилку соняшнику Х 201 В – батьківський компонент
гібридів, стійких до гербіцидів групи сульфонілсечовин: Равелін, Феномен,
Годувальник. Стійкість до гербіциду Експрес 75% в.г. за норми внесення
50 (2×) г/га – бали 0-1 фітотоксичності. Впродовж років випробування в
Інституті

рослинництва

ім. В.Я. Юр`єва

НААН

(2014-2015 рр.),

лінія

демонструвала високу врожайність, у середньому 2,69 т/га. Тривалість
періоду «сходи-технічна стиглість» до 125 діб, на підставі чого цю лінію
віднесено до середньоранньої групи стиглості. Маса 1000 насінин 39,5 г,
лушпинність 24,0 %. Лінія має дуже високу стійкість до обсипання (9 балів),
високу стійкість до вилягання (7 балів) , високостійка до посухи (7 балів).
Уміст олії в насінні 42,5 %, уміст білка 16,5 %. У зоні проведення досліджень
лінія показала високу стійкість до іржі, сірої гнилі, фомопсису та вовчка
(7 балів), і дуже високу стійкість до білої гнилі (9 балів). Апробаційні ознаки:
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помірно зелене забарвлення листків, слабка пухирчастість, дрібні зубці.
Язичкові квітки оранжево-жовтого кольору, наявне слабке антоціанове
забарвлення приймочки трубчастих квіточок. Рослина лінії середньої висоти
(125–130 см), гілляста, галуження за всією висотою рослини. Сім`янка тонка,
темно-коричнева, смужки на краях та між краями відсутні або дуже слабко
виражені.

Лінію-відновника

фертильності

пилку

соняшнику

Х 201 В

занесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в
Україні, з 2018 року [175].
Феномен – простий гібрид олійного напряму використання, лінолевого
типу (рис. 7.1).

Рис. 7.1 – Гібрид соняшнику Феномен у фазі цвітіння, 2014 рік
Стійкість до гербіциду Експрес 75% в.г. за норми внесення 25 г/га (1×) –
бали 0-1 фітотоксичності. Тривалість періоду «сходи-фізіологічна стиглість»
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від 103 до 109 діб. Упродовж років випробування в ІР ім. В.Я. Юр`єва НААН
(2014-2015 рр.) маса 1000 насінин гібрида дорівнювала 54,0 г, лушпинність
25,6 г. Гібрид має дуже високу стійкість до обсипання і вилягання (9 балів),
високу стійкість до посухи. За роки проведення досліджень гібрид
продемонстрував високу (7 балів) стійкість до іржі, білої та сірої гнилей,
фомопсису. Висота рослини гібрида 160-170 см, в окремі надмірно зволожені
роки до 185 см. Гібрид Феномен занесено до Державного реєстру сортів
рослин, придатних до поширення в Україні, з 2018 року [176].
Равелін – трилінійний гібрид олійного напряму використання,
лінолевого типу (рис. 7.2).

Рис. 7.2 – Гібрид соняшнику Равелін у фазі цвітіння, 2014 рік
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Стійкість до гербіциду Експрес 75 % в.г. за норми внесення 25 г/га (1×) –
бали 0-1 фітотоксичності.

Тривалість

періоду

«сходи

–

фізіологічна

стиглість» від 103 до 110 діб. Упродовж років випробування в Інституті
рослинництва ім. В.Я. Юр`єва НААН (2014-2015 рр.) маса 1000 насінин
гібрида дорівнювала 58,0 г, лушпинність 27,4 г. Гібрид має дуже високу
стійкість до обсипання і вилягання (9 балів), високу стійкість до посухи
(7 балів). За роки проведення досліджень гібрид продемонстрував високу
(7 балів) стійкість до іржі, сірої гнилі, фомопсису; дуже високу стійкість
(9 балів) до білої гнилі. Висота рослини гібрида 170-175 см, в окремі
надмірно зволожені роки до 200 см.
Апробаційні ознаки: інтенсивність зеленого забарвлення листка –
помірна;

пухирчастість

–

слабка,

зубці

помірні.

Язичкові

квітки

вузькояйцеподібні, оранжево-жовтого кольору, антоціанове забарвлення
приймочок трубчастих квіточок відсутнє. Кошик обернений донизу зі злегка
зігнутим

стеблом,

злегка

випуклий.

Сім'янка

середнього

розміру,

широкояйцеподібна, чорна, зі слабко вираженими смужками на краях, між
краями смужки відсутні або дуже слабо виражені. Гібрид Равелін занесено до
Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, з
2018 року [177].
Господарські ознаки гібридів Феномен і Равелін досліджено впродовж
2014-2015 рр. за методикою конкурсного випробування (табл. 7.1).
Урожайність гібрида Феномен в середньому за два роки досягла
3,49 т/га, що достовірно (рівень значущості р=95 %) перевищило врожайність
стандарту відповідної групи стиглості – гібрида Форвард (3,13 т/га). За
рахунок високого вмісту олії в насінні (48,82 %, +3,43 % до вмісту олії в
насінні гібрида Форвард), гібрид Феномен сформував високий рівень збору
олії з гектара – 1533 кг/га (на 254 кг/га більше, ніж збір олії гібрида
Форвард). Тривалість періоду «сходи-технічна стиглість» дорівнювала
117 діб, що дає підстави віднести цей гібрид до середньоранньої групи
стиглості.
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Добре показав себе в конкурсному випробуванні й трилінійний гібрид
Равелін. Він сформував врожайність 3,58 т/га, і на 0,45 т/га перевищив
стандарт Форвард. Вміст олії в насінні дещо менший, ніж у гібрида Феномен:
47,58 %. Але завдяки більш високій врожайності збір олії цього гібрида
також дорівнював 1533 кг/га. Тривалість періоду «сходи-технічна стиглість»
дорівнювала 117 діб, що дає підстави віднести цей гібрид до середньоранньої
групи стиглості.
Таблиця 7.1 – Господарські ознаки F1 гібридів соняшнику Феномен і
Равелін, КСВ, 2014-2015 рр.
Тривалість
періоду

Урожайність

Уміст олії в

«сходи-

насіння

Збір олії

насінні

технічна

117

3,58

0,45

Форвард (ст.)

3,13

НІР05

0,15

3,49

Равелін

кг/га

± до
стандарту,
кг/га

0,36

Феномен

± до
стандарту,
діб

± до
стандарту,
т/га

діб

т/га

± до
стандарту,
%

стиглість»

Гібрид

%

1

48,82

3,43

1533

254

117

1

47,58

2,19

1533

254

−

116

−

45,39

−

1279

−

−

−

−

−

−

−

−

7.2 Особливості насінництва ліній-батьківських компонентів F1
гібридів соняшнику, стійких до гербіцидів групи сульфонілсечовин
Система

насінництва

гібридного

соняшнику

з

використанням

цитоплазматичної чоловічої стерильності (ЦЧС) структурно складається із
двох ланок. Перша ланка − це науково-дослідні установи (оригінатори) та їх
мережа (дослідні станції або господарства), які вирощують батьківські
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компоненти F1 гібридів соняшнику [178]. Друга ланка – спеціалізовані
виробники насіння усіх форм власності, які вирощують насіння першого
покоління гібридів (F1) для сівби на товарні цілі [179].
Селекційні установи – оригінатори, їх дослідні господарства, а також
інші науково-дослідні формування і науково-виробничі фірми на умовах
ліцензіювання вирощують добазове та базове насіння самозапилених ліній та
їх стерильних аналогів, насіння ліній-відновників фертильності пилку.
Всі ланки насінництва гібридного соняшнику тісно пов‟язані між
собою, що потребує узгодженості робіт всіх суб‟єктів насінництва.
Невиконання, або неякісне виконання своїх обов‟язків призводить до
зниження генетичної чистоти та потенціалу продуктивності гібридів, до
втрати ними стійкості до біо- і абіотичних чинників, зокрема до гербіцидів
певних хімічних груп.
Під час вирощування насіння батьківського компоненту – лініївідновника фертильності пилку Х 201 В, завдання оригінатора полягає в
збереженні на високому рівні (до 100 %) генетичної цінності лінії, отже в
підтриманні на високому рівні загальної та специфічної комбінаційної
здатності за основними цінними господарськими ознаками. Поряд з цим,
особливістю насінництва лінії є підтримання в гомозиготному стані
генетичних детермінантів, які контролюють спадкову стійкість до гербіцидів
групи сульфонілсечовин. Контроль стійкості до гербіцидів проводять в
польових умовах.
Насінництво лінії-відновника фертильності пилку Х 201 В засновано на
принципах чергування самозапилення і сібсхрещування.
Добазове насінництво лінії проводять таким чином. На ділянках
отримання добазового або базового насіння, у фазі 2-3 пар справжніх листків
проводять обробку рослин лінії Х 201 В гербіцидом Експрес 75 % в.г. з
нормою внесення гербіциду 50 (2×) г/га. Потім добирають не менш як
100 рослин лінії: без ознак пошкодження гербіцидом, типових, повністю
фертильних,

без

ознак

прояву

хвороб,

й

ізолюють

їх

кошики
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індивідуальними ізоляторами (розсадник самозапилення). Отримане інбредне
потомство оцінюють в лабораторних умовах на вміст олії, на стійкість до
несправжньої борошнистої роси, вовчка, по можливості, до інших хвороб,
таких як фомопсис, вугільна гниль.
Наступного року, в розсаднику парних схрещувань висівають кращі
потомства лінії через рядок з лінією-стерильним аналогом, згідно формули
гібридної комбінації. До початку цвітіння вибраковують нетипові пари, а
пари,

які

залишаються

після

бракування,

ізолюють

комбінованими

ізоляторами попарно (А×В). З початком цвітіння їх перезапилюють шляхом
легкого притискання кошиків один до одного. При цьому одночасно з
запиленням суцвіть ліній «А» проводиться самозапилення лінії-відновника
фертильності пилку.
На третій рік, в розсаднику оцінки потомств, кращі пари від
схрещувань після попарної оцінки висівають почергово декілька разів з
таким розрахунком, щоб лінії Х 201 В було 50-60 рослин на початок цвітіння,
а відновленого F1 гібрида – не менше 100 рослин. У фазі 2-3 пар справжніх
листків проводять обробку рослин F1 гібрида гербіцидом групи Експрес 75 %
в.г. з нормою 25 (1×) г/га. Після обстеження рослин F1 на пошкодження
гербіцидом, відновлення фертильності пилку й оцінки однорідності та
типовості відмічають рослини Х 201 В, які передали необхідні здібності
першому гібридному поколінню. Кращі потомства лінії Х 201 В добирають
для розмноження в групових ізоляторах у кількості, необхідній для
виконання посівних програм насінництва за відповідним комерційним
гібридом.
Після всебічної оцінки потомств лінії Х 201 В у лабораторних умовах
(на вміст олії в насінні, масу 1000 насінин, панцирність і т.д.), на четвертий
рік її насіння висівають у груповому ізоляторі. Під час вегетації, особливу
увагу приділяють видаленню нетипових рослин, з симптомами захворювань,
з низькою енергією росту, з різними строками цвітіння. Нетипові рослини
видаляють в процесі сортових та фітосанітарних прочисток. З метою
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збільшення кількості насіння в групових ізоляторах проводиться додаткове
запилення спеціально навченим персоналом. Перед збиранням, останній раз
проводиться огляд усіх рослин; збирання здійснюється окремим комбайном
або вручну в тару для подальшого обмолоту на спеціальних молотарках.
На ізольованих ділянках розмноження батьківського компоненту при
вільному запиленні проводять весь комплекс агротехнічних заходів у
відповідності з інтенсивними технологіям вирощування соняшнику. Важливе
значення має просторова ізоляція, яка складає не менше 1500 м [180]. На
ізольованих ділянках контролюють такі ознаки, як гіллястість, польова
стійкість до НБР, вовчка, фомопсису, сірої та білої гнилей, ризопусу, фомозу,
іржі, бурої плямистості, вугільної гнилі. Рослини вибраковують за висотою,
формою кошика, типом та кольором листкової поверхні тощо. Нетипові
рослини видаляють у процесі сортових та фітосанітарних прополювань.
Насіння лінії Х 201 В рекомендовано вирощувати з 2-3 річним
резервом.
7.3 Економічна ефективність вирощування нових гібридів соняшнику,
стійких до гербіцидів групи сульфонілсечовин
Соняшник – високорентабельна культура. В

роки проведення

досліджень, рівень рентабельності виробництва соняшнику в Україні в
середньому за видами сільгосппідприємств дорівнював у 2014 році 36,7 %, у
2015 році 80,5 % [181, 182]. За думкою Є.О. Доморацького, надзвичайні
темпи зростання посівних площ під соняшником впродовж останніх 20-ти
років мають поліфакторне походження, адже цьому сприяли нові високоінтенсивні гібриди, довершена система удобрення, розробка CLEARFILD та
EXPRESS SUN-технологій, збалансована система захисту рослин, сучасна
високоефективна техніка [183]. Існує й інша точка зору – використанню
екстенсивного способу нарощування виробництва сприяло зменшення
внесення мінеральних добрив, засобів захисту рослин [184]. За будь-яким

121

варіантом, аграрна наука рухається в напрямі інтенсифікації виробництва
соняшнику за рахунок впровадження новітніх технологій, селекційних
інновацій (гібридів), що суттєво підвищать виробничу продуктивність
культури [185].
За проведеним розрахунком вартості гербіциду Експрес 75% в.г., при
нормі внесення 25 г/га вартість препарату на 1 га посіву соняшнику складає
180 грн (ринкова ціна). Виходячи з вартості обприскування посіву
соняшнику 200 грн/га, повна вартість обробки гербіцидом складає 380 грн/га.
Розрахунки економічної ефективності вирощування гербіцидостійких
гібридів (Равелін, Феномен) проведено за результатами кваліфікаційної
експертизи на придатність до поширення, наданими Українським Інститутом
експертизи сортів рослин. Польові дослідження здійснено в зоні Лісостепу
впродовж 2016–2017 рр. За методикою, урожайність досліджених гібридів
порівняно з умовним стандартом. За використання даних Державної служби
статистики України щодо цін реалізації та виробничої собівартості товарної
сировини соняшнику [186], обчислено чистий прибуток від вирощування цих
гібридів у порівнянні до прибутку від вирощування умовного стандарту
(табл. 7.2).
Середня за роками досліджень виробнича собівартість насіння
соняшнику дорівнювала 2650,0 грн/т. Застосування гербіцидів групи
сульфонілсечовин

дозволило

відмінити

окремі

елементи

технології

вирощування соняшнику, що в свою чергу зменшило виробничу собівартість
насіння соняшнику на 10 %, тобто на 265 грн/га. Водночас, виробнича
собівартість вирощування гібридів Феномен і Равелін, обчислена з
урахуванням обробки гербіцидом Експрес 75 % в.г., збільшилася на 171,9 і
118,6 грн/т і досягла 2556,9 і 2503,6 грн/га, відповідно. Отже виробнича
собівартість

класичного

гібрида

перевищила

виробничу

собівартість

сульфогібридів на 93,1-146,4 грн/га. Чистий прибуток від вирощування
гібридів Феномен і Равелін перевищив чистий прибуток від вирощування
класичного гібрида на 518,0 (+3,8 %) і 1594,3 (+11,8 %) грн/га.

122

Таблиця 7.2 – Економічна ефективність вирощування гербіцидостійких
гібридів соняшнику в зоні Лісостепу (середнє за 20162017 рр.)
Показник

Феномен Равелін ум. ст.

Урожайність1), т/га

2,21

2,36

Ціна реалізації продукції, грн/т 2)

8894,1

Виробнича собівартість, грн/т

2650,0

2,16

Виробнича собівартість, з урахуванням відміни
окремих елементів технології вирощування
соняшнику3), грн/т

2385,0

2385,0

–

обробки гербіцидом Експрес 75 % в.г., грн/т

2556,9

2503,6

–

Виручка від реалізації продукції, грн/га

19656,0

20990,1 19211,3

Повна собівартість вирощеної продукції, грн/га

5650,7

5908,5 5724,0

Чистий прибуток

14005,3

15081,6 13487,3

± до ум. ст., грн/га

518,0

1594,3

–

% до ум. ст.

103,8

111,8

–

Виробнича

собівартість,

з

урахуванням

Примітка 1. 1) – за результатами польових досліджень кваліфікаційної експертизи
сорту на придатність до поширення.
Примітка 2. 2) – без ПДВ.
Примітка 3.

3)

– елементів класичної технології, спрямованих на боротьбу з

широколистими бур'янами на соняшнику (10 % собівартості)

Створені гібриди впроваджено у сільськогосподарське виробництво
України. В ІР НААН в 2019 році вирощували ділянки гібридизації гібридів
Равелін (7 га) і Феномен (5 га). Це забезпечило отримання насіння першого
покоління F1 у кількості, достатній для вирощування товарних посівів на
площі 3 000 га (див. Додаток А, рис. А.5).
При написанні розділу використано роботи автора: [178, 179].
Висновки до розділу 7
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1. За результатами виконання досліджень, занесено до Державного
реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, гібриди, стійкі
до гербіцидів групи сульфонілсечовини: Феномен і Равелін. Занесено до
Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні,
лінію-відновник фертильності пилку соняшнику Х 201 В, батьківський
компонент гібридів, стійких до гербіцидів групи сульфонілсечовини.
2. Розроблено принципи ведення насінництва ліній-батьківських
компонентів

F1 гібридів

соняшнику,

стійких

до

гербіцидів

групи

сульфонілсечовин. Особливістю насінництва лінії Х 201 В є підтримання в
гомозиготному стані генетичних детермінантів, які контролюють спадкову
стійкість до гербіцидів групи сульфонілсечовин.
3. Доведено економічну ефективність вирощування новітніх F1
гібридів. Чистий прибуток з 1 га товарного посіву гібридів Феномен і Равелін
склав за два роки випробувань в зоні Лісостепу 14005,3 і 15081,6 грн., що
перевищило умовний стандарт на 3,8-11,8 %.
4. Створені гібриди впроваджено у сільськогосподарське виробництво
України. В Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН в 2019 році
вирощували ділянки гібридизації гібридів Равелін (7 га) і Феномен (5 га). Це
забезпечило отримання насіння першого покоління F1 у кількості, достатній
для вирощування товарних посівів на площі 3 000 га.
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ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та практичне
вирішення важливого наукового завдання зі створення та добору вихідного
матеріалу для селекції F1 гібридів соняшнику, стійких до гербіцидів групи
сульфонілсечовин, шляхом обґрунтування методики кількісної оцінки
фітотоксичності гербіцидів групи сульфонілсечовин в польових умовах,
установлення закономірностей успадкування стійкості соняшнику до діючої
речовини – трибенурон-метил, дослідження впливу гербіцидів на прояв
цінних господарських ознак в першому гібридному поколінні та мінливість
цих ознак під впливом чинників середовища, розроблення селекційних
шляхів розширення генетичного різноманіття соняшнику, стійкого до
трибенурон-метилу, і створення нового вихідного матеріалу для селекції
соняшнику з новими показниками, які забезпечують стійкість соняшнику до
трибенурон-метилу в поєднанні з іншими цінними господарськими ознаками,
сформульовано висновки та рекомендації для практичній селекції, що має
важливе значення для гетерозисної селекції соняшнику, придатного для
вирощування за сучасними агротехнологіями.
1.

Розроблено методику оцінки стійкості соняшнику до гербіцидів

групи сульфонілсечовин в польових умовах. Елементи методики: обробка
рослин у фазі 4–6 (2–3 пари) справжніх листків; використання норми
внесення 25 (1×) г/га, з розрахунку витрати робочого розчину 300 л/га; оцінка
фітотоксичності гербіциду за шестибальною шкалою; оцінка пошкоджень
рослин через 4 доби і через 12 діб після обробки. Використання методики
дозволяє видалити 100 % нестійких рослин та прогнозувати збитки
насіннєвої продуктивності генотипу. Гербіцид не впливає

на прояв

господарських ознак при балі 1 фітотоксичності. Бал фітотоксичності 5 –
більше 75 % опіків листкової поверхні – призводе до некрозу апексу та
повної загибелі оброблених рослин.
2.

Установлено відсутність генетично обумовленої стійкості до
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трибенурон-метилу у дослідженому вітчизняному лінійному матеріалі
селекції Інституту рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН, Інституту
олійних культур НААН, Селекційно-генетичного інституту – НЦНС.
3.

Доведено успадкування стійкості соняшнику до трибенурон-

метилу за моногенним домінантним типом. На підставі цього, визначено, що
гібридні комбінації соняшнику, створені з участю батьківського компоненту
– Х 201 В – продемонстрували повну стійкість до гербіциду Експрес 75 %
в.г., застосованому з рекомендованою у виробництві нормою 25 (1×) г/га.
Середній бал фітотоксичності 0,0 через 4 доби після обробки установлено у
27,0 % досліджених гібридів, через 12 діб після обробки – у 100 % гібридів.
4.

Визначено, що за використання лінії Х 201 В як батьківського

компоненту гібридів, рівень прояву ознак «продуктивність рослини», «маса
1000 насінин», «діаметр кошика», «кількість листків» після обробки
гербіцидом Експрес 75 % в.г., застосованому з нормою 25 (1×) г/га,
залишається на рівні контролю. Зменшення продуктивності рослини
внаслідок обробки гербіцидом Експрес 75 % в.г. за два роки досліджень
установлено у 2,5 % гібридних комбінацій, зменшення маси 1000 насінин – у
2,2 %, зменшення кількості насінин у кошику у 2,7 % гібридних комбінацій.
Тому добір стійких гібридів за рівнем прояву ознак «маса 1000 насінин»,
«продуктивність»

і

«кількість

насінин

у

кошику»

слід

проводити

індивідуально для кожної комбінації схрещувань.
5.

Виділено стійкі гібридні комбінації, з високим рівнем прояву

цінних ознак продуктивності, що не змінюються під впливом обробки
гербіцидом (бал 0 фітотоксичності). Це комбінація Сх 808 А / Х 1002 Б //
Х 201 В з рівнем прояву ознак у контролі: продуктивність рослини 57,5 г,
кількість насінин у кошику 2161,0 шт., маса 1000 насінин 56,5 г), і комбінація
Сх 808 А / Х 201 В з рівнем прояву ознак в контролі: продуктивність рослини
65,1 г, кількість насінин у кошику 2146,6 шт., маса 1000 насінин 52,2 г.
Також ці комбінації не знижують висоту рослини під впливом гербіциду.
6.

Доведено відсутність негативної залежності та створено цінний
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вихідний матеріал, що поєднує стійкість соняшнику до трибенурон-метилу з
високим вмістом олеїнової кислоти в олії; високою стійкістю до
несправжньої борошнистої роси; ранньостиглістю. Покоління І 2 гібридної
комбінації Х 526 В / Х 201 В і покоління І1ВС1 гібридної комбінації Х 526 В /
Х 201 В / Х 526 В поєднує вміст олеїнової кислоти до 90,54 % і 91,04 %, з
середнім балом 0,0 фітотоксичності. Покоління І2 гібридної комбінації Х
06134 В / Х 201 В поєднує бал 9 стійкості до несправжньої борошнистої роси
з середнім балом 0,3 фітотоксичності гербіциду. Покоління F2 (І1) гібридної
комбінації Х 720 В / Х 201 В поєднує тривалість періоду «сходи-цвітіння»
48 діб з середнім балом 1,0 фітотоксичності гербіциду.
7.

Визначено високий рівень прояву врожайності та адаптивні

властивості стійких гібридних комбінацій. Рівень прояву врожайності
досягав 3,40 т/га у гібридної комбінації Сх 588 А / Х 201 В, що на 0,44 т/га
перевищило врожайність стандарту, і 3,29 т/га у гібридної комбінації
Сх 808 А / Х1002 Б // Х 201 В, що на 0,33 т/га перевищило врожайність
стандарту.
8.

Виділено стійкий батьківський компонент – лінію-відновник

фертильності пилку соняшнику Х 201 В, яка не змінює рівень прояву
господарських ознак за внесення гербіциду Експрес 75 % в.г. 25 (1×) і
50 (2×) г/га.
9.

Установлено, що F1 гібриди Равелін, Феномен і Годувальник,

стійкі до гербіцидів групи сульфонілсечовин, по-різному реагують на
мінливість умов вирощування. Гібриди Равелін і Феномен віднесено до групи
середньопластичних (bi=1,110 и bi=1,119). Гібрид Годувальник за значенням
коефіцієнту пластичності (bi=1,196) займає проміжне положення між
високопластичними гібридами і гібридами з середньою реакцією на умови
середовища.
10.

Досліджено особливості насінництва лінії Х 201 В. Підтримання

в гомозиготному стані генетичних детермінантів, які контролюють спадкову
стійкість до гербіцидів групи сульфонілсечовин, досягається завдяки
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примусовому самозапиленню рослин з подальшим польовим контролем
стійкості лінії, починаючі з розсадника самозапилення, шляхом обробки
гербіцидом групи сульфонілсечовин з нормою 50 (2×) г/га.
11.

Доведено високу економічну ефективність вирощування новітніх

F1 гібридів. Чистий прибуток з 1 га товарного посіву гібридів Феномен і
Равелін склав за два роки випробувань в зоні Лісостепу 14005,3 і 15081,6
грн., що перевищило умовний стандарт на 3,8–11,8 %. Створені гібриди
впроваджено у сільськогосподарське виробництво України.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Науково-дослідним і селекційним установам рекомендовано:
1.

Використовувати в селекційному процесі при створенні нового

селекційного

матеріалу

методику

кількісної

оцінки

фітотоксичності

гербіцидів групи сульфонілсечовин в польових умовах, яка забезпечує 100 %
видалення рослин, нестійких до гербіцидів групи сульфонілсечовин.
Навчальним закладам рекомендовано:
2.

Використовувати у навчальному процесі та науковій роботі

викладені в дисертаційній роботі установлені закономірності успадкування
стійкості соняшнику до трибенурон-метилу, селекційні шляхи розширення
генетичного різноманіття стійкого до трибенурон-метилу соняшнику, які
забезпечують підвищення результативності селекційного процесу за рахунок
поєднання в одному генотипі гербіцидостійкості з високим вмістом олеїнової
кислоти, зі стійкістю до несправжньої борошнистої роси, з ранньостиглістю.
Сільгосппідприємствам усіх форм власності рекомендовано:
1.
видання

Використовувати у насінництві гібридного соняшнику методичні
«Вирощування

насіння

гібридів

соняшнику»

(2014 р.),

«Вирощування насіння батьківських форм гібридів соняшнику» (2014 р.), у
яких викладено головні заходи, що забезпечують ефективне виробництво
високоякісного

насіння

F1

гібридів

соняшнику

та

їх

батьківських

компонентів, у тому числі стійких до гербіцидів групи сульфонілсечовин, на
ділянках гібридизації та ділянках розмноження.
2.
внесення

При вирощуванні соняшника за технологіями, що передбачають
гербіцидів

групи

сульфонілсечовин,

високоврожайні гібриди Равелін і Феномен.

використовувати
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ДОДАТОК А
Документи, що підтверджують практичне значення одержаних результатів

Рисунок А.1 – Свідоцтво про авторство на сорт рослин Х 201 В
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Рисунок А.2 – Свідоцтво про авторство на сорт рослин Феномен
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Рисунок А.3 – Свідоцтво про авторство на сорт рослин Равелін
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Рисунок А. 4 – Довідка лабораторії селекції та генетики соняшнику ІР НААН
про впровадження результатів наукових досліджень

154

Продовження додатку А

Рисунок А. 5 – Довідка лабораторії селекції та генетики соняшнику ІР НААН
про впровадження результатів наукових досліджень
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Рисунок А.6 – Довідка про впровадження наукових розробок у науководослідну роботу ІОК НААН
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Рисунок А.7 – Довідка про впровадження результатів наукових розробок у
навчальному процесі Сумського національного аграрного університету
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ДОДАТОК Д
Таблиця Д.1 – Погодні умови вегетаційного періоду соняшнику, Харків, метеостанція «Аеропорт»,
1912–2015 рр., 2017-2019 рр.
Квітень
Декада

1

tс/д, °С
2

Травень

опади,
мм
3

tс/д, °С
4

Червень

опади,
мм
5

tс/д, °С
6

Липень

опади,
мм
7

tс/д, °С

Серпень

опади,
мм

tс/д, °С

опади,
мм

Вересень
tс/д, °С

опади,
мм

8

9

10

11

12

13

2012 рік
І

9,1

13,5

20,3

25,6

19,6

32,8

25,2

0,8

27,0

5,0

16,6

6,0

ІІ

13,6

3,7

21,4

24,4

24,4

10,3

23,5

24,0

20,2

18,0

17,4

3,3

ІІІ

18,5

0,0

17,9

17,3

21,4

2,8

25,4

6,0

19,0

110,5

17,0

0,0

tс/м, °С

13,7

–

19,9

–

21,8

–

24,7

–

22,1

–

17,0

–

∑о, мм

–

17,2

–

22,4

–

45,9

–

30,8

–

133,5

–

9,3

2013 рік
І

4,9

69,6

19,1

0,0

20,4

3,7

24,0

58,8

21,8

40,5

13,3

16,3

ІІ

13,2

4,0

21,3

26,4

23,4

24,0

21,9

35,9

23,0

0,0

15,0

87,0

ІІІ

14,0

0,0

20,9

20,2

22,7

44,3

17,8

80,1

19,3

32,0

8,5

79,9

tс/м, °С

10,7

–

20,4

–

22,2

–

21,2

–

21,4

–

12,3

–

∑о, мм

–

73,6

–

46,6

–

72,0

–

174,8

–

72,5

–

183,2
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1

Продовження таблиці Д. 1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2014 рік
І

4,9

29,2

13,5

37,8

21,8

76,0

20,6

21,0

25,0

4,6

18,7

0,0

ІІ

10,5

8,2

20,7

16,0

16,9

45,3

24,0

2,6

23,3

18,0

15,3

0,0

ІІІ

13,0

10,9

20,8

32,0

16,7

68,9

22,8

42,4

18,2

37,1

12,2

44,0

tс/м, °С

9,5

–

18,3

–

18,5

–

22,5

–

21,2

–

15,4

–

∑о, мм

–

48,3

–

85,8

–

63,4

–

66,0

–

59,7

–

44,0

2015 рік
І

4,9

64,2

13,3

25,4

21,2

5,4

22,9

8,6

22,9

2,6

20,6

6,3

ІІ

9,6

16,6

14,6

10,1

21,7

26,2

18,0

35,0

22,0

0,0

16,3

6,4

ІІІ

12,8

13,6

20,0

11,4

21,2

49,1

23,1

79,9

20,1

0,0

19,2

0,6

tс/м, °С

9,1

–

16,0

–

21,4

–

21,3

–

21,7

–

18,7

–

∑о, мм

–

94,4

–

46,9

–

80,7

–

123,5

–

2,6

–

13,3

2017 рік
І

9,8

0,0

15,7

5,3

18,2

4,2

19,5

2,0

25,9

2,0

17,2

36,3

ІІ

6,2

41,3

10,3

40,6

18,6

6,4

20,9

40,0

26,2

0,0

20,3

0,6

ІІІ

10,8

12,9

17,6

14,6

22,2

18,8

23,8

25,1

18,9

12,1

13,6

0,0

tс/м, °С

8,9

–

14,5

–

19,7

–

21,4

–

23,7

–

17,0

–
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Кінець таблиці Д.1
1
2
3
∑о, мм

–

54,2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

–

60,5

–

29,4

–

67,1

–

14,1

–

36,9

2018 рік
І

8,6

1,3

21,5

0,0

16,8

10,0

21,2

5,5

23,5

0,0

22,3

20,0

ІІ

12,1

9,6

15,7

29,9

21,7

7,9

22,0

61,9

23,4

0,0

19,0

15,0

ІІІ

14,0

7,8

18,5

3,7

22,9

33,0

24,8

6,0

22,6

0,0

16,6

64,4

tс/м, °С

11,6

–

18,6

–

20,5

–

22,7

–

16,4

–

19,3

–

∑о, мм

–

18,7

–

33,6

–

50,9

–

73,4

–

0,0

–

99,4

2019 рік
І

9,0

0,0

14,5

21,9

23,1

13,0

20,3

57,8

18,4

7,0

21,8

3,3

ІІ

9,2

40,0

17,9

5,6

24,9

0,7

19,7

1,0

22,8

4,0

15,8

4,0

ІІІ

13,6

16,5

20,1

45,8

23,2

14,8

22,2

38,0

22,1

0,0

10,9

32,0

tс/м, °С

10,6

–

17,5

–

23,7

–

20,7

–

21,1

–

16,2

–

∑о, мм

–

56,5

–

73,3

–

28,5

–

96,8

–

11,0

–

39,3

Норма*

9,2

34,0

15,6

50,0

19,3

61,0

21,3

60,0

20,3

42,0

14,4

47,0

Примітка 1. tс/м, °С – середньомісячна температура, °С.
Примітка 2. ∑о, мм – сума опадів за місяць, мм.
Примітка 3. * – норма 1981–2016 рр.
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ДОДАТОК Г
Таблиця Г.1 – Перелік ліній соняшнику української селекції,
досліджених на стійкість до трибенурон- метилу
№ з/п

Лінії

Походження

Сх 908 А, Х 908 Б, Сх 1002 А, Х 1002 Б,
Сх 2111 А, Х 2111 Б, Сх 1010 А, Х 1010 Б,
1

Мх 524 А, Мх 524 Б, Сх 1012 А, Х 1012 Б,
Сх 1006 А, Х 1006 Б, Сх 51 А, Х 51 Б, Х 2552 Б,

ІР НААН

Сх 503 А, Сх 2122 А, Мк 035 Б, Мк 031 Б,
Х 1008 Б, Сх 808 А, Сх 588 А
ЗЛ 10 А, ЗЛ 72 А, ЗЛ 3706 А, ЗЛ 50 А,
2

ЗЛ 3746 А, ЗЛ 42 А, ЗЛ 3685 А, ЗЛ 40 А,

ІОК НААН

ЗЛ 58 А
3

Од 1222 А, Од 1444 А, Од 529 А, Од 1048 А,
Од 391 А, Од 973 А, Од 1050 А

СГІ-НЦНС
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Кінець Додатку Г
Таблиця Г.2 – Господарські ознаки ліній-відновників фертильності
пилку, включених в схрещування на фертильній основі

Вміст олеїнової
кислоти, % до суми
кислот
Продуктивність, г

Маса 1000 насінин,
г

149

2

14

52,1

90,3

64,2

62,5

Х 06134 В

98

120

8

13

52,7

30,27

37,7

33,5

Х 720 В

94

79

11

10

54,5

27,18

30,7

26,5

Діаметр кошика, см

99

Кількість бічних
кошиків, см

Х 526 В

Висота рослини, см

Вміст олії в насінні,
%

Лінія

Тривалість періоду
«сходи-фізіологічна
стиглість», діб

з лінією Х 201 В [173].

