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Соняшник однорічний Helianthus annuus

Домен: Еукаріоти (Eukaryota)

Царство: Зелені рослини (Viridiplantae)

Надклас: Покритонасінні (Magnoliophyta)

Клас: Еудікоти (Eudicots)

Підклас: Айстериди (Asterids)

Порядок: Айстроцвіті (Asterales)

Родина: Айстрові (Asteraceae)

Підродина: Helianthoideae

Триба: Heliantheae

Рід: Соняшник (Helianthus) L.

БІНАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ  Helianthus annuus L.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Helianthoideae&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliantheae&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
http://uk.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus


Фенологічні фази 

росту і розвитку соняшнику однорічного



насіння соняшнику в 

натуральну величину

Вегетативна стадія - 00 - 51 Репродуктивна стадія  - 57 -69 

Фенологічні фази 

росту і розвитку соняшнику однорічного

Репродуктивна стадія  - 57 -69 Зрілість – 85 - 99



Соняшник однорічний (Helianthus annuus L.)

Центральний кошик

Бічний кошик

Бічне гілкування

Листок

Головне стебло



Кут розходження 

жилок
Черешок

Крила листка (відсутні або 

дуже слабко виражені)

Вухо 

листка

Центральна

жилка

Верхівка

Зубчик

Край 

пластинки



Кошик соняшника

Листки обгортки

Квітковий диск 

з трубчастими 

квітками

Язичкові квітки



ОРГАНОГРАФІЯ СУЦВІТТЯ СОНЯШНИКА

Язичкова (крайова) квітка

Віночок

Чашечка

Трубчасті квіти соняшнику



Сім'янка

Повітряна камера

Плодова оболонка

Насіннєва оболонка

Сім'ядолі 

Зародок

Повітряна камера



Типи сім'янок

олійний межеумок лузальний



Експертиза виду Helianthus annuus L.

за Методикою UPOV – основний метод 

ідентифікації сортів та гібридів
 Тривалість експертизи – два 

незалежні цикли (вегетаційні     

періоди).

 Вимоги до закладання досліду:

ділянка рядкова, включає 

щонайменше    60 рослин, 

поділених на два повторення;

Кількість 

рядків

Довжина,

м

Ширина 

міжряддя,

м.

Відстань між 

рослинами в 

рядку,м

4 5,0 0,70 0,50

Параметри дослідних ділянок:



Допустима кількість нетипових рослин

Поход-

ження Домішки

Кількість 

обстежува-

них рослин

Допустима 

кількість нетипових 

рослин домішок

Інбредні лінії

(популяційний 

стандарт 2%)

Міжлінійні 

рослини та 

ізогенні 

фертильні 

рослини

19-41

42-69

70-99

100-131

2

3

4

5

Інші 

нетипові 

рослини 

19-41

42-69

70-99

2

3

4

Інбредні лінії 

чоловічої 

стерильності 

популяційний 

стандарт 2%

Усі нетипові 

рослини

19-41

42-69

70-99

100-131

2

3

4

5

Прості гібриди

(популяційний 

стандарт 5%)

Усі нетипові 

рослини

17-28

29-40

41-53

3

4

5

Довірчий рівень 

95%



Групуючі ознаки соняшнику:

Листок: зелений колір

Листок: пухирчатість

Рослина:за висотою 

рослин

Рослина: галуження

Час цвітіння



ПЕРЕЛІК ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК СОНЯШНИКУ ОДНОРІЧНОГО 

ТА ФАЗИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ









Ознака 1;2     Гіпокотиль:

Слабка 3* Помірна 5 Сильна 7
* - коди прояву ознаки

інтенсивність антоціанового 

забарвлення

антоціанове забарвлення

відсутнє 

1 

наявне 

9



Ознака 3: Листок: розмір – площа листкової пластинки, см2

Всі обстеження листка проводяться в фазу розкриття бутона 

(Е4) на 2/3 частини рослини

Код прояву 3 – малий     150-300
Код прояву 5 – середній     301 - 450
Код прояву 7– великий     > 451

Розрахунок площі листкової пластинки
S=- 0.1063-15.6618*L+17.4572*H+0.574*L2+0.0617*H 2

S – листкової пластинки
L – довжина листка
H – ширина листка



Ознака 4:   Листок: інтенсивність зеленого 

забарвлення

слабка 3

помірна 5

сильна 7



Ознака  5: Листок: пухирчатість

відсутня або

дуже слабка 1
слабка 3 помірна 5

сильна 7 дуже сильна 9



Ознака 6: Листок: зубці

окремі або дуже 

дрібні 1

дрібні 3 помірні 5 грубі 7

дуже грубі 9



Ознака 7: Листок: форма у поперечному розрізі

сильно увігнута 1

плеската 3 

сильно випукла  5



Ознака 8: Листок: форма верхівки

ланцетна 1
від ланцетної до 

вузькотрикутної 2 вузькотрикутна 3



від вузькотрикутної

до широкотрикутної 4

від широкотрикутної

до загостреної 6

від широкотрикутної

до округлої 7

Ознака 8: Листок: форма верхівки



загострена 8 округла 9

Ознака 8: Листок: форма верхівки



Ознака 9: Листок: вушка

відсутні або 

дуже малі 1
малі 3 помірні 5

великі 7 дуже великі 9



Ознака 10: Листок: крила

відсутні або 

слабко виражені 1

слабко 

виражені 2

сильно 

виражені 3



Ознака 11: Листок:  кут між найнижчими бічними 

жилками

гострий 1 

(<80°)

прямий або близький 

до прямого 2  

(81-100°)

тупий 3 

(>100°)



Ознака 12: Листок: висота верхівки листка відносно

місця  прикріплення листкової пластинки

нижче 3  на рівні  5 вище 7  



Ознака 13: Стебло: опушення верхівки (останні 5 см.)

відсутнє або 

дуже слабке 

1

слабке 3 помірне 5 сильне 7 дуже сильне 9



Ознака 14:   Рослина: час цвітіння

дуже ранній 1             ранній 3          середній 5              пізній 7           дуже пізній 9

Час цвітіння обліковують, коли 50% рослин мають розкритий кошик із забарвленими язичковими квітками.



Ознака 15: Язичкові квітки: щільність    розташування

нещільно

3

помірно щільно

5

щільно 

7



Ознака 16: Язичкові квітки: за формою

округлі 4 

веретеноподібні 1 

широкояйцеподібні 3

вузькояйцеподібні 2



дуже зігнуте у напрямку          сильно загнуте до  

кошика  4                    задньої сторони кошика 5

плескате  1                зігнуте за довжиною 2                   хвилясте 3 

Ознака 17: Язичкові квітки: положення відносно 

кошика



Ознака 19: Язичкові квітки: забарвлення

світло-жовте 2 помірно-жовті 3

пурпурове 6  строкате 8

жовтувато-біле 1 оранжево-жовте 4 

оранжеве 5 червоно-коричневе 7 



Ознака 20: Трубчасті квітки: забарвлення

а – забарвлення   віночка
б – приймочки
в – чашелистків
г - приквіток

пурпурове 3 оранжеве  2 жовте 1



Ознака 21: Трубчасті квітки: антоціанове

забарвлення приймочки

наявне 9

відсутнє 1



слабка 3 помірна 5 сильна 7

Ознака 22: Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового 

забарвлення приймочки



Ознака 23: Трубчасті квітки: продукування пилку

відсутнє 1 наявне 9



Ознака 24: Листки обгортки: за формою

нечітко видовжені, 

нечітко округлі   2

чітко округлі 3

чітко видовжені 1 



Ознака 25: Листки обгортки: верхівка за довжиною

коротка 3

середня 5

довга 7

дуже довга 9



сильна 7

помірна 5

Ознака 26: Листки обгортки: інтенсивність 

зеленого забарвлення зовнішнього боку

слабка 3 



Ознака 27: Листки обгортки: положення відносно 

кошика

не охоплює

або злегка охоплює 1

злегка 

охоплює  2 

сильно 

охоплює 3



Ознака 27: Рослина: за висотою

дуже висока  (понад 181 см)

висока   (151 – 180 см)

середня  (111 – 150 см)

низька  (71 – 110 см)

дуже низька  (менше 70 см)



Ознака 29: Рослина: галуження

відсутнє 1 наявне 9 



Ознака 30. Рослина: тип галуження

лише біля 

основи  1 
за всією висотою  3

переважно біля 

верхівки  4



Ознака 31: Рослина: природне положення найвищого 

бічного кошика відносно центрального кошика

нижче 1 на рівні 2 вище 3 



Ознака 32: Кошик: положення

горизонтальне 1 вертикальне 3
напівобернене донизу 

з прямим стеблом 4

напівобернене донизу 

з зігнутим стеблом 5 

обернене донизу зі злегка 

зігнутим стеблом 7  

обернене донизу з 

прямим стеблом  6

обернене донизу з 

сильно зігнутим 

стеблом 8

дуже

обернене 9

(за нахил кошика відповідають 12 генів з адитивним ефектом, кожен з яких змінює нахил кошика на 15*  всього 

реєструють 9 типів положення кошика відносно  стебла від горизонтального(0*) до вертикального (90*), 

напівоберненого (135*) та оберненого донизу (180*)



Ознака 33: Кошик: розмір

малий 3 

(5,1 - 10,0 см)

середній   5

(10,1 - 20,0 см)

великий   7

(20,1 - 40,0 см.)



Ознака 34: Кошик: за формою з боку сім’янок

сильно увігнута 1

сильно випуклий  5 деформований 6 

плескатий  3

злегка випуклий 4



Ознака 35: Сім'янка: розмір

3

малий

(<8 мм)

5

середній

(8,1-11 мм) 

7

великий

(11,1-15 мм)

9 

дуже великий

(>15,1 мм)



Ознака 36: Сім'янка: форма

видовжена 1 вузько -

яйцеподібна  2

широко -

яйцеподібна  3
округла 4

Ознака 37: Сім’янка: за товщиною відносно ширини 

тонка 3 

(<0,5 мм)
середня 5 

(0,51-0,7мм)

товста 7

> 0,71 мм 



   

біле 1 білувато-сіре 2 сіре 3 
 



   

світло-коричневе 4 помірно-коричневе 5 темно-коричневе 6 
 



  

чорне 7 пурпурове 8 
 



Ознака 39: Сім'янка: смужки на краях

Ознака 40: Сім'янка: смужки між  краями

відсутні або дуже 

слабко виражені 1 
слабко виражені 2 сильно виражені 3

відсутні або дуже

слабко виражені 1 
сильно виражені 3слабко виражені 2 



Ознака 41: Сім'янка: забарвлення смужок

біле 1  сіре 2  коричневе 3 чорне 4 



Ознака 42: Сім'янка:  плямистість перикарпію

відсутня 1 наявна 9 



ХВОРОБИ      СОНЯШНИКУ

Несправжня борошниста роса

(Рlasmopara helianthi Novot. )

Біла гниль (Sclerotinia sclerotiorum

(Lib.) de Bary)



Сіра гниль (Botrytis cinerea Pers.Fr.)



Фомопсис (Phomopsis helianthi Munt. Cvet.)



Альтернаріоз (темно-бура плямистість) 

Alternaria alternata (Fr.)



Борошниста роса

Erysiphe cichoracearum D.C.



Базальна гниль стебла

Sclerotium rolfsii Sacc.



Суха гниль кошика 

Rhizopus stolonifer var.stolonifer

(Ehrenb.) Vuill

Септоріоз

(Septoria helianthi Ellis et 

Kellerm.)



Вовчок соняшниковий (Orobanhe cumana Wall.)



Кошик та вилучене з нього насіння уражені бактеріями з роду 

Erminia

БАКТЕРІОЗИ:



Симптоми бактеріального ураження на листках та стеблах соняшнику.

Ураження, спричинене  бактеріями  роду  Pseudomonas.



ПОШКОДЖЕННЯ РОСЛИН 

СОНЯШНИКУ ШКІДНИКАМИ

Сарана перелітна

(Loсusta migratonia L.)
Італійський прус

(Colliptamus italicus L.)

Кобилка 
блакитнокрила

(Oedipoda
coerulescens L.)



Бурякова попелиця (Aphis fabae Scop.)



Городня цикада 

(Empoasca pteridis Dhlb.)

Павутинний кліщ 

(Tetranichus turkestanicus)

Cоняшниковий вусач (Agapanthia dahlia Richt.)



Соняшникова вогнівка (Homoeosoma nebulella)



Личинка травневого хруща 

(Melolontha melolontha L.)

Личинка хлібного 

жука кузьки

(Anisoplia austriaca Hrbst.)

Гусениця озимої 

совки(Agrotis

segetum Schiff.)



Пошкодження сім'ядолей соняшнику сірим буряковим довгоносиком 

(Tanymecus palliatus F.), який обгризає листки з країв у вигляді овальних вигризів.



Піщаний мідляк (Ohatrum

sabulosum L.)

Пошкодження молодих листків личинками 

зеленого коника (Tettigonia viridissima L.)
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