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АНОТАЦІЯ 
 
 

Повидало М. В. Створення вихідного матеріалу люцерни мінливої з 

підвищеною насіннєвою продуктивністю за віддаленої гібридизації – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 «Селекція і насінництво» 

Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії 

аграрних наук України», смт Чабани, Києво-Святошинський район, Київська 

область. – Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН України, 

с. Центральне, Миронівський район, Київська область, 2021. 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та практичне 

вирішення задачі, яка полягає у створенні вихідного матеріалу люцерни 

мінливої (Medicago × varia Martyn) з підвищеною насіннєвою продуктивністю 

за віддаленої гібридизації у напрямку селекційної роботи з поєднанням високої 

насіннєвої та кормової продуктивності й адаптивності. Оцінено жовтоквіткові 

форми, як материнські компоненти схрещування, за здатністю створювати 

гібриди Medicago falcata L. / Medicago sativa L. із комплексом цінних 

господарських ознак. Створено гібриди за віддаленої гібридизації (Medicago 

falcata L. / Medicago sativa L.). Встановлено особливості успадкування 

міжвидовими гібридами основних структурних показників насіннєвої, кормової 

продуктивності та автогамії. 

Люцерна посівна (Medicago sativa L.), у порівнянні з люцерною 

серповидною (Medicago falcata L.), завдяки спіралеподібному бобу стійкого до 

розстріскування, більш урожайна за насіннєвою продуктивністю та має 

тенденцію до швидкого післяукісного відростання, формуючи за сезон 4–6 

укосів вегетативної маси. Люцерна серповидна, у свою чергу, більш адаптована 

до умов вирощування, менш вимоглива до ґрунтово-кліматичних умов і здатна 
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рости та плодоносити на піщаних і кислих ґрунтах, є зимо-, морозостійкою, 

витримує короткочасне затоплення, стійка до витоптування, а також добре 

переносить конкуренцію злакових трав у травосумішках. Тому, враховуючи 

біологічні особливості цих двох видів роду люцерна (Medicago L.), шляхом 

міжвидової гібридизації можна досягти поєднання їхніх цінних господарських 

ознак в одному генотипі – люцерни мінливої (Medicago × varia Martyn), а 

створення сортів з підвищеним рівнем самосумісності сприятиме зав’язуванню 

насіння за недостатньої кількості комах-запилювачів. 

Досліджено успадкування ознаки самофертильності гібридами люцерни 

Medicago falcata L. / Medicago sativa L. за міжвидової (віддаленої) гібридизації 

та визначено ефект адитивності між домінантними алелями тетраплоїдного 

локусу Sp, що позитивно позначилося на довжині бобу та формуванні обертів 

спіралі у гібридів Medicago falcata L. / Medicago sativa L. люцерни за 

міжвидової (віддаленої) гібридизації. Установлено, що за міжвидової 

гібридизації відмічається поява рослин з п’ятьма–шістьма обертами спіралі у 

міжвидових гібридів (Якутська жовта / Кішвардай 46, Кулундинська борова / 

Марк ІІ, Марусинська 425 / Альфа 12, Павловська 7 / Тетон / Бореалє 4). 

Визначено, що серед селекційних зразків представників Medicago 

falcata L. встановлені найпродуктивніші віддалені гібриди за материнської 

форми сорт Якутська жовта, тому її слід використовувати як материнський 

компонент, а батьківським – Альфа 38 / Кішвардай 46. Серед селекційних 

зразків батьківських компонентів представників Medicago sativa L. за кількістю 

насіння на квітку істотну різницю виявили для батьківських форм Альфа 38 / 

Кішвардай 46, Альфа 12 та Тетон / Бореалє 47. 

Встановлено, що у гібридних комбінаціях з жовтоквітковою 

материнською формою Марусинська 425 спостерігається (р0,05) тісна кореляція 

рівня зав’язуваності бобів з загальною кількістю насіння (r = 0,792) та кількістю 

життєздатного насіння (r = 0,807), а середня – з кількістю життєздатного 
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насіння на біб (r = 0,574). У гібридних комбінаціях із сортами Кулундинська 

борова, прослідковували тісну кореляцію між рівнем зав’язування бобів і 

загальною кількістю насіння (r = 0,651), а також з кількістю життєздатного 

насіння (r = 0,634). У гібридних популяцій з жовтоквітковою материнською 

формою Павловська 7 спостерігали достовірну середню кореляцію (r = 0,581) 

рівня зав’язування бобів із сумарною кількістю насіння та кількістю 

життєздатного насіння (r = 0,569), а також середній рівень залежності між 

відсотком бобів та кількістю щуплого насіння (r = 0,511). У гібридних 

популяцій з сортом Якутська жовта спостерігали достовірну середню 

позитивну кореляцію рівня зав’язування бобів із сумарною кількістю насіння (r 

= 0,536 ) та кількістю життєздатного насіння (r = 0,537). 

Виявлено, що у міжвидових гібридів із Кулундинською боровою та 

Якутською жовтою спостерігається підвищений прояв насіннєвої 

продуктивності за ознаками «кількість насінин у бобі» та «маса насіння з 

рослини». Гібридні комбінації за материнського компоненту схрещування 

Марусинська 425 сформували більшу, у порівнянні з іншими, кущистість, а за 

сорту Кулундинська борова – за висотою рослин. Встановлено, що в F1 

Medicago falcata L. / Medicago sativa L. з Марусинська 425 спостерігається 

(р0,05) позитивний тісний зв’язок між кущистістю та висотою рослин (r = 0,732), 

а також середній позитивний рівень залежності між максимальною кількістю 

обертів спіралі бобу та кількістю насінин на біб (r = 0,631). З сортом 

Кулундинська борова – тісний зв’язок між кущистістю та масою насіння з 

рослини (r = 0,848). Використавши Павловську 7, як материнську форму, в 

міжвидових гібридів спостерігали тісну позитивну кореляцію між кількістю 

насінини сформованих в одному оберті спіралі бобу та кількістю насінин на біб 

(r = 0,803). За материнського компоненту схрещування сорт Якутська жовта у 

отриманого потомства першого покоління виявили тісний зв’язок між 
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кущистістю та масою насіння з рослини (r = 0,847). Решта парних зв’язків між 

досліджуваними ознаками були недостовірними. 

Виявлено у міжвидових гібридів першого покоління за материнської 

форми Марусинська 425 незначний рівень автогамії та достовірний (р0,05) 

тісний зв’язок між рівнем зав’язування бобів і кількістю життєздатного насіння 

на самозапилену квітку (r = 0,903). За материського компоненту Кулундинська 

борова в усіх гібридних комбінацій, крім Кулундинська борова / 

Міцностеблова, спостерігали низький рівень автогамії та відмічали тісний 

зв’язок між рівнем зав’язування бобів і кількістю життєздатного насіння на 

самозапилену квітку (r = 0,928). У гібридної комбінації Павловська 7 / Альфа 12 

відмічали максимальний рівень автогамії та кількість життєздатного насіння 

(1,1) на самозапилену квітку та достовірний тісний зв’язок між рівнем 

зав’язування бобів і кількістю життєздатного насіння на самозапилену квітку 

(r = 0,933). У міжвидових гібридних комбінацій з материнською формою 

Якутська жовта, зокрема з запилювачами Альфа 12 і Тетон / Бореалє 47, 

встановлено підвищений рівень автогамії (рівень зав’язування бобів при 

контрольованому самозапиленні становив 74,6 і 60,3 %, відповідно). 

Достовірну тісну кореляцію відмічено між рівнем зав’язування бобів і 

кількістю життєздатного насіння на самозапилену квітку (r = 0,836) та між 

кількістю життєздатного насіння на самозапилену квітку і кількістю 

життєздатного насіння на біб (r = 0,800). 

Установлено, що в міжвидових гібридів першого покоління з 

материнським компонентом Кулундинська борова істинний гетерозис 

проявився за кущистістю у п’яти гібридних комбінацій, за продуктивністю 

насіння з рослини та кількістю насінин на один оберт спіралі бобу – у шести; з 

Якутською жовтою – за кількістю насінин на біб і максимальною кількістю 

обертів спіралей бобу в 11 гібридних комбінаціях, а з Павловською 7 за 

кількістю насінин на біб – у шести. Гіпотетичний гетерозис за кущистістю 
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відмічений у десяти міжвидових гібридів з сортом Марусинська 425 та у семи з 

Кулундинською боровою; за продуктивністю насіння з рослини у десяти 

гібридних комбінацій з сортом Кулундинська борова та у дев’яти – з сортом 

Якутська жовта; за кількістю насінин на біб, максимальною кількістю обертів 

спіралей бобу та кількістю насінин на оберт спіралі бобу – в переважній 

більшості гібридних комбінацій. Конкурсний гетерозис спостерігали тільки за 

кущистістю та висотою рослин відповідно у восьми і чотирьох гібридних 

комбінацій з сортом Марусинська 425, а також за кількістю насінин на оберт 

спіралі бобу – майже в усіх гібридних комбінаціях за досліджуваними 

материнськими компонентами. 

Виявлено, що за коефіцієнтом фенотипового домінування в міжвидових 

гібридів першого покоління з материнськими компонентами Марусинська 425 

та Кулундинська борова успадкування кущистості відбувається переважно з 

позитивним наддомінуванням. Материнська форма Кулундинська борова 

виявилася найперспективнішою серед інших за успадкуванням висоти рослин, 

Марусинська 425 – за числом насінин на біб і максимальною кількістю спіралей 

бобу, а за кількістю насінин на оберт спіралі бобу – Кулундинська борова та 

Павловська 7. 

Встановлено, що віддалені гібриди після примусового самозапилення F1 

мають перевагу над материнськими формами за показниками насіннєвої 

продуктивності за прогнозом ступеня й частоти трансгресії. 

Наведено характеристику нових сортів люцерни мінливої Анатоліївна, 

Київська жовтогібридна та Київська синьогібридна, створених за використання 

оригінального способу беккросів при застосуванні методу міжвидової 

гібридизації та довільного полікросу Medicago falcata L. / Medicago sativa L., з 

підвищеним рівнем продуктивності, автогамії та стійкості до незадовільних 

факторів довкілля створеного вихідного матеріалу міжвидових гібридних 

популяцій. 
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Уперше створено за віддаленої гібридизації (Medicago falcata L. / 

Medicago sativa L.) гібриди з високим рівнем автогамії та продуктивністю 

основних структурних елементів кормової та насіннєвої продуктивності. 

Визначено ступінь прояву фенотипового домінування та гетерозису при 

успадкуванні основних структурних елементів кормової та насіннєвої 

продуктивності. Оцінено віддалені гібриди після примусового самозапилення 

першого покоління за прогнозом прояву трансгресії. Удосконалено методику 

добору перспективного вихідного матеріалу при створенні сортів люцерни з 

високою насіннєвою та кормовою продуктивністю, розроблену у відділі 

селекції і насінництва кормових культур ННЦ «Інститут землеробства НААН» 

та метод гетерозисної селекції люцерни на основі використання віддаленої 

гібридизації для створення сортів з підвищеною кормовою та насіннєвою 

продуктивністю. Набули подальшого розвитку наукові положення щодо 

особливостей прояву та характеру кореляцій між основними структурними 

елементами, що обумовлюють формування насіннєвої та кормової 

продуктивності у гібридів Medicago falcata L. / Medicago sativa L., визначення 

рівня прояву автогамії у гібридів створених за віддаленої гібридизації. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що за 

використання міжвидової гібридизації та довільного полікросу люцерни 

Medicago falcata L. / Medicago sativa L., з підвищеним рівнем продуктивності, 

автогамії та стійкості до несприятливих факторів довкілля створено вихідний 

матеріал міжвидових гібридних популяцій Medicago × varia Martyn на основі 

якого створено сорт люцерни мінливої Анатоліївна, який у 2020 р. занесений до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, для 

зони Степу та сорти люцерни мінливої: Київська жовтогібридна і Київська 

синьогібридна, які в 2020 р. передано на кваліфікаційну експертизу. 

За даними Державної кваліфікаційної експертизи сорт Анатоліївна 

характеризується урожайністю насіння 0,3–0,4 т/га, залистяністю 28–43 %, 
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вмістом протеїну 18,2–21,3 %, зимостійкістю (6–9 балів), стійкістю до 

вилягання (5–9 балів), обсипання (6–9 балів), посухи (6–7 балів). За тенденцією 

до зростання під час зими сорт віднесений до першого класу за станом спокою. 

Також сорту властива стійкість проти вертицельозного в’янення, викликаного 

збудником Verticillium albo-atrum (9 балів), нематоди стеблової (Detylenchus 

dipsaci) (9 балів), антракнозу (Colletotrichum trifolii), (9 балів), кореневої гнилі 

(Phytophtora medicaginis) (9 балів), попелиці блакитної люцернової 

(Acyrthosiphon kondoi) та попелиці жовтої конюшинної (Therioaphis maculate) 

(9 балів), середню та високу стійкість проти іржі (Uromyces striatus Schröt.) та 

борошнистої роси (Erysiphe communis Diert.) на рівні 7–9 та фузаріозного 

в’янення (Fusarium link) – 8–9 балів. 

 
Ключові слова: люцерна посівна, люцерна серповидна, віддалена 

гібридизація, міжвидові гібриди, автогамія, гетерозис, фенотипове 

домінування, насіннєва продуктивність. 

 
SUMMARY 

 
 

Povydalo M. V. Creation of source material of hybrid lucerne with increased 

seed productivity by means of wide-crossing. Qualifying scientific paper, manuscript 

copyright. 

Thesis for scientific degree of Candidate of Agricultural Sciences by specialty 

06.01.05 “Breeding and Seed Growing” – National scientific center “Institute 

of Agriculture of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine”, Chabany, 

Kyiv-Sviatoshynskyi district, Kyiv region. – The V. M. Remeslo Myronivka Institute 

of Wheat of NAAS of Ukraine, Tsentralne village, 2021. 

The dissertation presents a theoretical generalization and practical solution of 

the problem, which is to create a source material of hybrid lucerne (Medicago × varia 
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Martyn) with increased seed productivity by means of wide-crossing in the direction 

of breeding activity with combination of high seed and forage productivity and 

adaptability. The yellow-flowering forms as maternal components of crossing have 

been evaluated for their ability to create hybrids of Medicago falcata L. / Medicago 

sativa L. with complex of valuable economic traits. Hybrids by means of wide-

crossing (Medicago falcata L. / Medicago sativa L.) have been created. Peculiarities 

of inheritance by interspecific hybrids of the main components of seed, fodder 

productivity, and autogamy were established. 

Lucerne (Medicago sativa L.) in comparison with sickle lucerne (Medicago 

falcata L.) due to the spiral pod resistant to cracking, is more productive in terms of 

seed productivity and tends to rapid post-mowing regrowth when forming 4–6 

cuttings of vegetative mass during season. Sickle lucerne, in turn, is more adapted to 

growing conditions, less demanding of soil and climatic conditions and is able to 

grow and produce on sandy and acidic soils, is winter-hardy frost-resistant, can 

withstand short-term flooding, resistant to trampling, and tolerates competition 

cereals in grass mixtures. Therefore, taking into account the biological characteristics 

of these two species of the genus alfalfa (Medicago L.) by means of interspecific 

hybridization it is possible to achieve a combination of their valuable economic traits 

in one genotype, namely, hybrid lucerne (Medicago × varia Martyn), and the creation 

of varieties with high compatibility will promote seed setting under insufficient 

number of pollinating insects. 

Inheritance of self-fertility trait with alfalfa hybrids Medicago falcata L. / 

Medicago sativa L. in case of interspecific (wide) hybridization was studied and the 

effect of additivity between dominant alleles of the tetraploid locus Sp was 

determined, which had a positive effect on pod length and spiral rotation in these 

hybrids. It was found that interspecific hybridization shows the appearance of plants 

with five to six turns of the spiral in interspecific hybrids (Yakutskaya zheltaya / 

Kisvardai 46, Kulundinskaya borovaya / Mark II, Marusinskaya 425 / Alpha 12, 

Pavlovskaya 7 / Teton / Boreale 4).  
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It was determined that among the breeding samples of Medicago falcata L. the 

most productive wide hybrids were found in the maternal form of Yakutskaya 

zheltaya, so it should be used as a maternal component, and in the parent form Alpha 

38 / Kisvardai 46. Among the breeding samples of parent components of Medicago 

sativa L. for seed number per flower significant difference was revealed in the parent 

forms Alpha 38 / Kisvardai 46, Alpha 12, and Teton / Boreale 47.  

It was found that in hybrid combinations with yellow-flowering maternal form 

Marusinskaya 425 there is (p < 0.05) strong correlation of the level of pod setting 

with the total number of seeds (r = 0.792) and number of viable seeds (r = 0.807), and 

the moderate correlation with the number of viable seeds per pod (r = 0.574). In 

hybrid combinations with the variety Kulundinskaya borovaya strong correlation was 

observed between the level of pod setting and the total number of seeds (r = 0.651), 

as well as with the number of viable seeds (r = 0.634). In hybrid populations with the 

yellow-flowering maternal form of Pavlovskaya 7, the significant moderate 

correlation (r = 0.581) of the level of pod setting with the total number of seeds and 

the number of viable seeds (r = 0.569), as well as the average level of correlation 

between the percentage of pods and the number of shrunken seeds (r = 0.511). In 

hybrid populations with the variety Yakutskaya zheltaya, the significant moderate 

positive correlation was observed between the level of pod setting with the total 

number of seeds (r = 0.536) and the number of viable seeds (r = 0.537). 

It was found that in interspecific hybrids with the varieties Kulundinskaya 

borovaya and Yakutskaya zheltaya there was an increased manifestation of seed 

productivity for the traits “seed number per pod” and “seed weight per plant”. Hybrid 

combinations with the maternal component of crossing Marusinskaya 425 formed a 

larger as compared to others tillering capacity, and with the variety Kulundinskaya 

borovaya it did in plant height. It was established that in F1 Medicago falcata L. / 

Medicago sativa L. with the variety Marusinskaya 425 there was the positive strong 

correlation (p < 0.05) between tillering capacity and plant height (r = 0.732), as 

well as the moderate positive level of correlation between the maximum number of 
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 revolutions of the pod spiral and seed number per pod ( r = 0.631), while with the 

variety Kulundinskaya borovaya there was the strong correlation between tillering 

capacity and seed weight per plant (r = 0.848). When using Pavlovskaya 7 as the 

maternal form, the strong positive correlation was observed in the interspecific 

hybrids between the number of seeds formed in one revolution of the pod spiral and e 

seed number per pod (r = 0.803). With the variety Yakutskaya zheltaya as maternal 

component of crossbreeding, the first generation offspring showed the strong 

correlation between tillering capacity and seed weight per plant (r = 0.847). The other 

paired correlations between the traits under study were unreliable. 

An insignificant level of autogamy and the significant (p < 0.05) strong 

correlation between the level of pod setting and the number of viable seeds per self-

pollinated flower (r = 0.903) were found in interspecific hybrids of the first 

generation with in the maternal form Marusinskaya 425. For the parent component of 

Kulundinskaya borovaya in all hybrid combinations, except Kulundinskaya borovaya 

/ Mitsnosteblova, a low level of autogamy was observed and the strong correlation 

was observed between the level of pod setting and the number of viable seeds per 

self-pollinated flower (r = 0.928). In the hybrid combination Pavlovskaya 7 / Alpha 

12, the maximum level of autogamy and the number of viable seeds (1.1) per self-

pollinated flower as well as the significant strong correlation between the level of pod 

setting and the number of viable seeds per self-pollinated flower were noted (r = 

0.933). In interspecific hybrid combinations with the maternal form Yakutskaya 

zheltaya, in particular with pollinators Alpha 12 and Teton / Boreale 47, an increased 

level of autogamy was found (the level of pod setting in controlled self-pollination 

was 74.6 and 60.3%, respectively). There was the significant strong correlation 

between the level of pod setting and the number of viable seeds per self-pollinated 

flower (r = 0.836) and between the number of viable seeds per self-pollinated flower 

and the number of viable seeds per pod (r = 0.800). 

It was found that in interspecific hybrids of the first generation with the 

maternal component Kulundinskaya borovaya true heterosis was manifested for 

tillering capacity in five hybrid combinations, for seed productivity per plant and the 
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number of seeds per revolution of the pod spiral it was in six ones; with Yakutskaya 

zheltaya it was manifested for the number of seeds per pod and the maximum number 

of revolutions of the pod spirals in 11 hybrid combinations, and with Pavlovskaya 7 

for the number of seeds per pod in six ones. Hypothetical heterosis for tillering 

capacity was observed in ten interspecific hybrids with the variety Marusinskaya 425 

and in seven hybrids with the variety Kulundinskaya borovaya; for seed productivity 

per plant in ten hybrid combinations with the variety Kulundinskaya borovaya and in 

nine ones with the variety Yakutskaya zheltaya; for the number of seeds per pod, the 

maximum number of revolutions of the pod spirals and the number of seeds per 

revolution of the pod spiral it was observed in the vast majority of hybrid 

combinations. Competitive heterosis was observed only for tillering capacity and 

plant height in eight and four hybrid combinations accordingly, with the variety 

Marusinskaya 425, as well as for seed number per pod spiral revolution it was in 

almost all hybrid combinations for the parent components under study. 

It was found that according to the coefficient of phenotypic dominance in 

interspecific hybrids of the first generation with maternal components Marusinskaya 

425 and Kulundinskaya borovaya inheritance of tillering capacity occurred mainly 

with positive overdominance. The maternal form Kulundinskaya borovaya was the 

most promising among others in terms of plant height inheritance, Marusinskaya 425 

by seed number per pod and the maximum number of pod spirals, and Kulundinskaya 

borovaya and Pavlovskaya 7 by seed number per pod spiral.  

It was found that wide hybrids after forced self-pollination of F1 had an 

advantage over the maternal forms for seed productivity in terms of the degree and 

frequency of transgression. 

The characteristics of the new varieties of lucerne Anatoliivna, Kyivska 

zhovtohibrydna, and Kyivska synohibrydna which were created using the original 

backcross method by means of the interspecific hybridization and random polycross 

Medicago falcata L. / Medicago sativa L. with a high level of productivity and 

productivity of these populations is provided. For the first time by wide hybridization 

(Medicago falcata L. / Medicago sativa L.) there were created hybrids with high level 
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of autogamy and the main components of forage and seed productivity. The degree of 

manifestation of phenotypic dominance and heterosis in the inheritance of the main 

components of forage and seed productivity was determined. Wide hybrids after 

forced self-pollination of the first generation were evaluated according to the 

prediction of transgression manifestation. It was improved the method to select 

promising source material for creating alfalfa varieties with high seed and fodder 

productivity which has been developed at the Department of breeding and seed 

production of forage crops of NSC “Institute of Agriculture of NAAS” and the 

method of alfalfa heterosis breeding based on the use of wide-crossing to create 

varieties with higher yields. There were further developed scientific provisions on the 

peculiarities of manifestation and nature of correlations between the main yield 

components that determine the formation of seed and forage productivity in hybrids 

Medicago falcata L. / Medicago sativa L. determining the level of autogamy in 

hybrids created by wide hybridization. 

The practical significance of the obtained results is that using interspecific 

hybridization and random polycross of alfalfa Medicago falcata L. / Medicago sativa 

L., with increased productivity, autogamy and resistance to adverse environmental 

factors the source material of interspecific hybrid populations Medicago × varia 

Martyn. has been created. Based on it the variety of hybrid lucerne Anatoliivna has 

been created and in 2020 it was put into the State Register of Plant Varieties Suitable 

for Dissemination in Ukraine for the Steppe Zone as well the varieties of hybrid 

lucerne Kyivska zhovtohibrydna and Kyivska synohibrydna which in 2020 were 

submitted for the State Qualification Examination. 

According to the State Qualification Examination, the variety Anatoliivna is 

characterized by seed yield of 0.3–0.4 t/ha, foliage of 28–43%, protein content of 

18.2–21.3%, winter hardiness (6–9 points), lodging resistance (5–9 points), scattering 

(6–9 points), drought (6–7 points). According to the tendency to increased 

temperatures during the winter, the variety is classified as first class in terms of 

dormancy. The variety is also resistant to verticillium wilt caused by Verticillium 

albo-atrum (9 points), stem nematode (Detylenchus dipsaci) (9 points), anthracnose  
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(Colletotrichum trifolii) (9 points), root rot (Phytophtora medicagin) (9 points), 

alfalfa aphid 

(Acyrthosiphon kondoi) and yellow clover aphid (Therioaphis maculate) (9 

points), medium and high resistance to rust (Uromyces striatus Schröt.) and powdery 

mildew (Erysiphe communis Diert.) (7–9 points) and fusarium wilt (Fusarium Link) 

(8–9 points). 

Key words: lucerne, sickle lucerne, wide-crossing, interspecific hybrids, 

autogamy, heterosis, phenotypic dominance, seed productivity. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. За давністю використання рослини роду Medicago L. 

можуть конкурувати з пшеницею. Головною умовою розширення кормових 

угідь, зайнятих культурою люцерни, є створення нових сортів для польового, 

лучного, сінокісного та пасовищного використання, які характеризуються 

високою та стабільною насіннєвою і кормовою продуктивністю, мають 

підвищений адаптивний потенціал. 

Люцерна посівна (Medicago sativa L.), у порівнянні з люцерною 

серповидною (Medicago falcata L.), завдяки спіралеподібному бобу стійкого до 

розстріскування, більш урожайна за насіннєвою продуктивністю та має 

тенденцію до швидкого післяукісного відростання, формуючи за сезон 4–6 

укосів вегетативної маси. Люцерна серповидна, у свою чергу, більш адаптована 

до умов вирощування, менш вимоглива до ґрунтово-кліматичних умов і здатна 

рости та плодоносити на піщаних і кислих ґрунтах, є зимо-, морозостійкою, 

витримує короткочасне затоплення, стійка до витоптування, а також добре 

переносить конкуренцію злакових трав у травосумішках. Тому, враховуючи 

біологічні особливості цих двох видів роду люцерна (Medicago L.), шляхом 

міжвидової гібридизації можна досягти поєднання їхніх цінних господарських 

ознак в одному генотипі – люцерни мінливої (Medicago × varia Martyn).  

Вагомий внесок у розвиток вітчизняної селекції люцерни зробили 

А. Ф. Бобер, М. М. Лутоніна, Н. В. Башкірова, О. І. Пидюра, В. Д. Бугайов, 

І. В. Колісник, О. Д. Тищенко, В. Л. Лихацький, А. І. Боженко, О. М. Корягін, 

О. А. Антонець та ін. Незважаючи на значні успіхи вітчизняної селекції 

актуальним є створення сортів люцерни з поєднанням високої насіннєвої та 

кормової продуктивності й адаптивності. Розв’язання цієї важливої комплексної 

наукової задачі визначає актуальність досліджень за темою дисертації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження за темою дисертації виконано в Національному науковому центрі 

«Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» (ННЦ 

«ІЗ НААН») впродовж 2003–2010 рр. згідно з завданнями другого рівня в 

рамках науково-технічних програм і програм наукових досліджень: «Вивчити 
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генетичні механізми контролю автогамії і методи посилення їх дії та створити 

сорти з високим проявом ознак плодо- і насіннєутворення в умовах 

недостатнього бджолозапилення і низьких середньодобових температур для 

сінокісного і пасовищного використання» (2001–2005 рр., номер державної 

реєстрації 0101U003839); «Створити форми люцерни посівної і серповидної з 

високим проявом ознак плодо- і насіннєутворення та на їх основі вивести і 

передати на державне сортовипробування новий сорт пасовищного 

використання з урожаєм сухої речовини 11–12, насіння 0,4–0,5 т/га для умов 

Лісостепу» (2006–2010 рр., номер державної реєстрації 0106U010312). 

Мета і завдання дослідження – встановити селекційно-генетичні 

особливості Medicago falcata L., як материнського компонента за віддаленої 

гібридизації з найбільш перспективними селекційними номерами люцерни 

посівної, виділити джерела за проявом успадкування основних структурних 

елементів кормової, насіннєвої продуктивності та автогамії, створити вихідний 

матеріал люцерни мінливої з підвищеною насіннєвою продуктивністю. 

Для досягнення поставленої мети потрібно було вирішити такі завдання: 

- оцінити селекційні зразки люцерни серповидної, за здатністю створювати 

гібриди Medicago falcata L. / Medicago sativa L. із комплексом цінних 

господарських ознак, як материнські компоненти схрещування; 

- створити новий, генетично різноманітний вихідний матеріал люцерни 

мінливої Medicago × varia Martyn за віддаленої гібридизації (Medicago 

falcata L. / Medicago sativa L.); 

- встановити особливості успадкування гібридами Medicago falcata L. / 

Medicago sativa L. основних структурних показників насіннєвої, кормової 

продуктивності та автогамії. 

Об’єкт дослідження – формування вихідного матеріалу за віддаленої 

гібридизації (Medicago falcata L. / Medicago sativa L.) люцерни мінливої з 

підвищеною насіннєвою продуктивністю. 

Предмет дослідження – створений вихідний матеріал люцерни мінливої з 

підвищеною насіннєвою продуктивністю за віддаленої гібридизації. 

Методи дослідження. У процесі виконання роботи використовували такі 

методи досліджень: загальнонауковий (аналіз, синтез, дослід, опис, спостереження 
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і порівняння – для вибору напряму наукового дослідження й опрацювання 

фактичного матеріалу), польовий (фенологічні спостереження та обліки), 

лабораторний (структурний аналіз насіннєвої продуктивності), порівняльно-

описовий, вимірювально-ваговий (облік насіннєвої, кормової продуктивності та 

елементів їх структури), математично-статистичний (дисперсійний та 

кореляційний аналіз). У роботі для створення вихідного матеріалу 

використовували такі методи селекції: контрольоване самозапилення, віддалена 

гібридизація, масовий та індивідуальний добори. Обробку результатів 

експериментальних досліджень здійснювали за допомогою програми Microsoft 

Excel 2010. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному 

обґрунтуванні та розв’язанні важливої наукової проблеми щодо створення 

високопродуктивних віддалених гібридів люцерни в умовах Лісостепу України. 

За результатами наукових досліджень вперше:  

–  створено за віддаленої гібридизації із залученням генетичної плазми 

люцерни серповидної міжвидові гібриди (Medicago falcata L. / Medicago 

sativa L.) з високим рівнем автогамії та показниками основних елементів 

кормової й насіннєвої продуктивності; 

–  визначено ступінь прояву фенотипового домінування та гетерозису при 

успадкуванні основних структурних елементів кормової та насіннєвої 

продуктивності. 

Удосконалено: методику добору перспективного вихідного матеріалу при 

створенні сортів люцерни з високою насіннєвою та кормовою продуктивністю, 

розроблену у відділі селекції і насінництва кормових культур ННЦ «Інститут 

землеробства НААН»; метод гетерозисної селекції люцерни на основі 

використання віддаленої гібридизації для створення сортів з підвищеною 

кормовою та насіннєвою продуктивністю. 

Набули подальшого розвитку наукові положення щодо особливостей 

прояву та характеру кореляцій між основними структурними елементами, що 

обумовлюють формування насіннєвої та кормової продуктивності у гібридів 
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Medicago falcata L. / Medicago sativa L., визначення рівня прояву автогамії у 

гібридів, створених за віддаленої гібридизації.  

Практичне значення отриманих результатів. Створено гібридні 

популяції Medicago falcata L. / Medicago sativa L. і сорти за їх участю, з 

підвищеним адаптивним потенціалом до умов вирощування за рахунок 

генетичної плазми люцерни серповидної. Новий вихідний матеріал включений 

до програми селекційної роботи з люцерною у ННЦ «Інститут землеробства 

НААН». До Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, внесено сорт люцерни мінливої Анатоліївна. Передано на 

кваліфікаційну експертизу в Український інститут експертизи сортів рослин 

(УІЕСР) сорти люцерни мінливої Київська жовтогібридна (Заявка № 20364004) 

та Київська синьогібридна (Заявка № 20364003). Удосконалено метод добору 

перспективного вихідного матеріалу для створення сортів з підвищеною 

насіннєвою продуктивністю. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем проаналізовано та узагальнено 

наукову літературу за темою дисертаційної роботи, проведено контрольоване 

самозапилення та схрещування за віддаленої гібридизації, виконано польові та 

лабораторні досліди і оцінки, опрацьовано та проаналізовано одержані 

експериментальні дані, сформулювані висновки і пропозиції для селекційної 

практики та виробництва. Частка особистої участі дисертантки у публікаціях із 

співавторами становить 30–70 %. Частка авторства у створених сортах люцерни 

5–20 %, наукових публікаціях – 20–100 %, науково-методичних рекомендаціях 

– 30 %. 

Апробація результатів дисертації. Отримані результати дослідження 

дисертаційної роботи протягом 2003–2010 рр. заслуховувалися на засіданнях 

відділу генетики та селекції кормових культур і методичних радах з питань 

селекції й насінництва ННЦ «Інститут землеробства НААН». Також основні 

положення роботи викладено та обговорено на науково-практичних 

конференціях різного рівня: «Екологічні проблеми сільськогосподарського 
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виробництва» (м. Яремче, 21–24 червня 2011 р.); «Селекційно-генетична наука і 

освіта» (м. Умань, 19 березня 2013 р.); «2016: Зернобобові культури та соя для 

сталого розвитку аграрного виробництва України» (м. Вінниця, 11, 12 серпня 

2016 р.); «Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі» (м. Умань, 26 червня 

2019 р.).  

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 16 наукових праць, із 

яких чотири статті у фахових виданнях України, дві – в зарубіжних виданнях, чотири 

тези доповідей наукових конференцій, шість статей в інших виданнях; одні науково-

методичні рекомендації. 

Структура та обсяг дисертації. Матеріали дисертації викладено на 233 

сторінках комп’ютерного набору. Дисертація містить анотацію, вступ, шість 

розділів, висновки, рекомендації для селекційної практики і виробництва, 

список використаних джерел, додатки. У роботі подано 36 таблиць, 24 рисунки, 

16 додатків, 229 літературних джерел, з яких 28 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

ЛЮЦЕРНА: ПОШИРЕННЯ, ГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ, ВИДИ ТА 

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ФОРМУВАННЯ НАСІННЯ 

(огляд літератури) 

 

1.1 Значення, історія та поширення культури 

 

Багаторічні й однорічні кормові культури, на нашій планеті, займають 

найбільшу нішу ареалу рослинного світу, приймають безпосередню участь у 

ґрунтотворному процесі, а також, що немало важливо, являються основою 

кормової бази досить величезного тваринного світу суші, океану, ґрунту й 

повітря [1, 2]. Серед різноманіття кормових культур важливе значення мають 

багаторічні трави, з яких найбільш цінними у кормову відношенні є бобові 

трави: люцерна, конюшина, еспарцет, буркун і інші [3, 4]. 

Люцерна – культура усестороннього використання, адже всі види 

люцерни використовуються на зелений корм, силос, сінаж, з них одержують 

протеїновий концентрат, а також вони є перспективними культурами в якості 

сидератів, володіють фіто-меліоративними [5–28], декоративними [29, 30] та 

лікарськими властивостями [31]. У період цвітіння-молочна стиглість надземна 

маса рослин люцерни багата на каротин, білки, аскорбінову кислоту, а також 

містить марганець, фосфор, калій, кальцій, натрій, хлор, кремній та ряд 

незамінних амінокислот [24, 25, 30, 31]. За трьохрічного використання люцерна 

залишає на 1 га таку кількість органічної речовини, яка міститься в 60–70 т 

гною. Культура є важливим і необхідним компонентом у комплексі заходів 

щодо боротьби з водною та вітровою ерозією. [3, 24, 32]. Люцерна відіграє 

досить важливу роль щодо підвищення родючості ґрунтів, захисту їх від ерозії, 

а на схилах зрошуваних земель запобігає їхньому вторинному засоленню [33–

35]. Враховуючи здатність люцерни поліпшувати агрохімічні, біологічні й 

агрофізичні властивості ґрунтів [36], вона є одним із кращих попередників для 

всіх культур сівозміни, а беручи до уваги властивість симбіотичної та 

несимбіотичної азотфіксації, можна понизити норми азотовмісних добрив у 
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сівозміні на 30–40 %, що сприятиме запобіганню забруднення ґрунтів 

надмірними дозами мінеральних добрив [37]. 

У медицині люцерну використовують для підтримки та стимулювання 

кровоносної системи, зниження рівня холестерину в крові та попередження 

розвитку атеросклерозу, також її можна застосовувати з профілактичною та 

лікувальною метою при запальних захворюваннях сечостатевої системи, 

поліпшення загального стану хворих цукровим діабетом, крім того культура 

досить багата хлорофілом, який є дуже цінним щодо профілактичного та 

відновлювального лікування різного походження анемій, а також хвороб 

легенів [38]. Цікавим є той факт, що фітоконцентрати люцерни посівної 

використовують в засобах по догляду за шкірою [39].  

За давністю використання рослини роду Medicago L. можуть конкурувати 

з пшеницею. На Тибеті та Кавказі, а також в Китаї та Азії поширені дикі форми 

люцерни посівної, а у Європі, в Україні, Росії та Азії в дикому вигляді росте 

люцерна жовта. В Європі синя та гібридна люцерни (природні гібриди між 

синьою та жовтою люцернами) з’явилися давно [40]. Люцерну посівну почали 

культивувати в Середній Азії більше 2,5 тис. років тому назад, звідки вона й 

поширилася в інші країни світу [41]. Історію походження культури люцерни в 

свій час досить добре описав В. Г. Батыренко (1916) [42]. В античну Грецію 

люцерна була завезена персами з Мідії (Іран) під час воєн у середині першого 

тисячоліття до н. е., а з відти потрапила в античний Рим [43]. В Америку 

люцерна потрапила також із західної Європи: в Мексику в 1519 р., а в Перу та 

Чилі через двадцять років, в обох випадках із Іспанії. В Сполучені Штати вона 

ввезена першими колоністами [42]. Три тисячі років тому із Східного 

Туркестану люцерна опинилася у Китаї, а звідти – у Японії [44]. 

О. І. Зінченко  зі співавторами зазначають, що назва «люцерна» вперше 

наведена в книзі Далишампа «Історія розвитку рослинництва» (1587 р.). В 

Іспанію люцерну завезли маври під арабською назвою «alfalfa», що в перекладі 

означає «кращий корм». На сьогодні ця назва так і збереглася в арабській і 

англійській мовах [43]. Мedicago походить із поєднання стародавньої назви в 

Греції «medike» та в Римі – «Неrba medica». Французи Іспанську назву 

«Userdas» поступово змінили на «lucerne» – люцерна. Остання назва прижилася 
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у Німеччині та Франції [45]. А. И. Иванов [46] зазначає, що назва alfalfa 

пов’язана з поширенням культури через Північну Африку, а lucerne – південну 

Європу, а на думку К. Пайпера, староіранська назва люцерни не збереглась – 

очевидно араби змінили перші початкові іранські слова, отримавши наступні 

назви: to fesfisat-isfast-elkasab-alfasafat-alfalfa. Далі із Північної Африки 

люцерна проникла в Іспанію, а потім через океан в країни Нового Світу під 

назвою alfalfa. У США цей сорт був витіснений двома сортами російської 

люцерни, які професору Ганзену передав Василь Робертович Вільямс у 1912 р. 

Там вона називалася «чорна» і «козацька» люцерна [40, 43].  

С. П. Голобородько зі співавторами зазначає, що в Україні культуру 

люцерни почали вирощувати лише в кінці XVII ст., а значне поширення вона 

отримала в першій половині XIX ст. [47].У Полтавської губернії в Диканьці пан 

Кочубей вирощував люцерну у першій половині XVIII ст. У Росії люцерну 

називали в’язіль, лучний в’язіль, степовий в’язіль, червоний буркун, буркунець 

[45]. У своїх працях О. І. Зінченко зі співавторами зазначають, що «В Україну й 

Росію люцерна потрапила з Азії, зокрема з Тибету, в першій половині ХІХ ст. 

одну із форм тибетської (китайської) люцерни під назвою «му-сю» через Росію 

завезено в Європу. Із Франції, за даними С. М. Усова (1837), граф 

О. Г. Бобринський завіз насіння люцерни синьої на початку ХІХ ст. у 

Смілянський повіт Київщини (нині Черкаська область). Тут висіяна люцерна 

перезапилилася з місцевою люцерною жовтою і далі розмножувалася як гібрид. 

Обмін насінням люцерни, як і інших культур, тривав і триває. Так, із США на 

початку ХХ ст. до нас завезено люцерну сорту Грім, поліпшену потім 

Зайкевичем на Полтавській дослідній станції [40, 43, 48]. 

У словнику українських наукових і народних назв судинних рослин 

(2004) наведено наступні види люцерни та їхні народні назви: 

Medicago L. – люцерна; равельник, равлинник; медунка; Medicago agrestis 

Ten. ex DC. [Medicago rigidula (L.) All.] – люцерна польова; Medicago falcata L. 

[Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcangeli] – люцерна серпувата; люцерна 

серпата, люцерна серповидна, равельник серповатий, равельник шведський, 

равлинник серповатий; Medicago sativa L. – люцерна сійна; люцерна посівна, 

равельник сійний, равлинник сійний; батоги романові, бобик, буркун красний, 
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буркунець, бутник, горішок, дзвіновать, іванчик, козорожець, команиця дика, 

команиця жовта, конюшина, кулючина, лащак, лащик жовтий, ліцерія, луцарка, 

луцерія, луцерка, луцерна, лучерна, люцена, люцерина, люцерія, люцерка, 

люцерна, люцерна дика, люцерня, лючерна, мишак дикий, мишій степовий, 

мусюй, равлинник, терник, юморка; Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) 

Arcangeli – люцерна сійна серпувата; борончук, буркун, буркун жовтий, 

буркунець, буркунчик, буркунчук, бурундук, бурундюк, бурунчик, бурунчук, 

в’язіль, горох потєчий, горошок, горошок польовий, горошок потєчий, 

дзвіновать, єморик, жеребчик, зілля від сказу, зіновать, імурка, люцерна жовта, 

люцерна шведська, медунка, спотиказ, цвіга, черевишник, шечевиця, 

юморка(й), ямурка, жмурок [49].  

Центрами формування культурної люцерни є Середня Азія, Західні 

Гімалаї, гірські райони Альп, а також Арменія та Мала Азія. Крім культурних 

видів в гірських системах цих районів зустрічаються й її дикі форми [50, 51, 

52]. На думку Е. Н. Синской [15] люцерна введена в культуру в 

передньоазіатському та середньоазіатському генетичних центрах. Багато видів 

поширені в країнах Передньої Азії де ростуть досить важливі у кормовому 

відношенні 12 видів люцерни. Середньоазіатський, його ще називають 

південно-західноазіатським, генетичний центр є важливим первинним 

вогнищем входження люцерни в культуру. Тут росте шість дикорослих види. 

 

1.2 Морфо-біологічні особливості та вимоги до умов вирощування 

люцерни багаторічної 

 

Різні види люцерни мають багато спільного, схожі морфологічні 

особливості будови різних частин рослини. При попаданні в вологий ґрунт 

насінина бубнявіє, за виключенням «твердих», і починає проростати. Першим 

торкається в ріст зародковий корінець, а потім брунька. Сім'ядолі виносяться на 

поверхню ґрунту, де вони вирівнюються та скидають насіннєву оболонку, 

звільняючи точку росту. Люцерна вступає в симбіоз з різними видами 

грунтових бактерій, зокрема азотфіксуючими бактеріями [53, 54], зокрема 

Sinorizobium meliloti [55].  
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Міcцe пeрeхoду нижньoї чacтини гoлoвнoгo cтeблa в кoрінь фoрмуєтьcя в 

зoні кущіння, яку в літeрaтурі називають «кoрoнкoю». У цій зоні зaклaдaютьcя 

бруньки, з яких рoзвивaютьcя пaгoни. Зимocтійкі coртoтипи мінливoї і жoвтoї 

люцeрни здaтні зaглиблювaти зoну кущeння дo 7–10 cм, a пocівнoї – дo 3 cм. 

[56]. Форма куща в фазі бутонізації і на початку цвітіння в зріджених посівах 

лежача, напівлежача, розлога, напів-прямостояча, прямостояча. Кущистість у 

більшості сортотипів і екотипів люцерни посівної, мінливої й жовтої значна і в 

багатьох визначається площею живлення окремої рослини і може мати до 180 

стебел. Може досягати до 150 см завдовжки. Листки складні, трійчасті з 

прилистками. Бокові листочки сидячі, на коротких ніжках, а середній – на 

довгій. В межах рослини листки мають не однакову форму. Листочки нижніх 

ярусів частіше мають клиноподібну або яйцевидно-продовгувату форму. В 

верхній частині зазубрені по краях. Забарвлення листків варіює від світло-

зеленого до темно-зеленого [57]. Cуцвіття – бaгaтoквіткoвa китиця нa міцнoму 

квіткoнocі, знaхoдитьcя нa вeрхівці cтeблa й бічних гілoк. Квіткa двocтaтeвa, як 

у вcіх бoбoвих, мeтeликoвoгo типу, cидить нa кoрoткій квіткoніжці, мaє зeлeну 

п’ятизубчacту чaшeчку з зaгocтрeними чaшoлиcтикaми, мaтoчку і 10 тичинoк, з 

яких 9 – зрocлиcя [58]. 

Плід – багатонасіннєвий біб, який містить від однієї до 10–12 насінин. 

Боби бувають прямі, злегка зігнуті, серповидні, закручені в 2–3 і більше оберти. 

Форма бобу є видовою ознакою. Насінини дрібні, нирковидні, квасолевидні, 

кутовато-округлі, плоскуваті, жовті і світло-коричневі, з слабким блиском або 

матові. Темно-коричневий колір вказує на те, що насіння зріле. Після 

дозрівання частина насіння має непроникну для води і повітря оболонку і тому 

вони не проростають. Їх питома вага значна і складає 40– 80% [56]. В 

агрономічній практиці таке насіння називають «твердим» або 

«твердокамінним». Воно потенційно життєздатне, а під дією різних фізичних і 

механічних факторів набуває властивості проникності оболонки й проростає 

[59]. Мaca 1000 нacінин – від 0,8 дo 2 г. Нacіння у cиньoї і cиньoгібриднoї 

люцeрни крупнішe, ніж у жoвтoї та жoвтoгібриднoї. Для прoвeдeння пeвних 

aгрoтeхнічних зaхoдів пocтійнo вeдутьcя фeнoлoгічні спостереження [58, 60]. 
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Люцерна відзначається високим водоспоживанням. Транспіраційний 

коефіцієнт становить 600–900 [61]. Для проростання насіння люцерни потрібно 

води в 1,3–1,4 рази більше за його масу, причому глибина загортання насіння не 

повинна перебільшувати 4 см. Насіння проростає за температури 2–3 °С, масові 

сходи з’являються при 18–20°С на 9–12-у добу навесні і на 5–6-у добу влітку. 

Сходи витримують заморозки до мінус 6°С [46]. Значний приріст вегетативної 

маси люцерни спостерігається через 14–20 днів після появи сходів [62]. 

Люцерна посівна розвивається за ярим типом [46]. Дослідження Інституту 

кормів НААН свідчать, що перший укіс першого року використання люцерни 

треба проводити у фазі цвітіння, це дає змогу кореневій системі рослини 

накопичити достатню кількість поживних речовин для забезпечення 

формування високого врожаю наступних укосів. Вважається доцільним 

збирання одного з 3–4 укоси у період цвітіння рослин [63]. Останній укіс 

проводять не пізніше як за 25–30 діб до закінчення вегетації. За цей час молоді 

пагони встигають накопичити достатню кількість пластичних речовин, інакше 

можлива масова загибель рослин узимку [64]. Головною умовою подальшого 

розширення кормових угідь, зайнятих культурою люцерни, є створення нових 

сортів для польового і лучного, сінокісного і пасовищного використання з 

високою та стабільною насіннєвою та кормовою продуктивністю з підвищеним 

адаптивним потенціалом [65, 66]. На сьогодні селекційні дослідження з 

люцерною у ННЦ «Інститут землеробства НААН» виконуються із залученням 

донорів самофертильності та багатоспіральності бобу [67, 68]. У відділі 

генетики і селекції кормових культур під керівництвом доктора біологічних 

наук, професора А. Ф. Бобра був розроблений спосіб селекції, за допомогою 

якого з’явилася можливість передачі в фалькатний геном генів самосумісності 

(автогамність підвищена з 10 % до 65 %) та генів, що обумовлюють 

спіралевидну форму бобу у люцерни, оскільки біб зі спіралеподібною формою 

в період достигання значно менше розтріскується, що не дозволяє насінню 

осипатися, на відміну від серпоподібної форми, яка притаманна серповидній 

люцерні [68]. Теж саме, з високою часткою ймовірності, можна сказати про 

популяції, які походять із географічних зон зі схожими ґрунтово-кліматичними 

умовами або ще більш суворішими умовами [65, 67, 69]. Доведено, що ознаки 
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автогамії та багатоспіральності є генетично детермінованими і успадковуються 

[68, 70–72]. 

 

1.3. Основні види люцерни та їх біологічні особливості 

 

Успішність селекційного процесу в значній мірі залежить від того 

наскільки правильно підібраний вихідний матеріал у поєднанні з залученням 

багатого селекційно-генетичного різноманіття, а від їхнього рівня вивчення, 

достовірності даних обліку щодо визначення важливих біологічних та 

господарсько-цінних особливостей видового та сортового різноманіття певної 

культури, знань історії, таксономії та еволюційного процесу [73]. 

Люцерна (Medicago L.) належить до порядку Бобоцвітні (Leguminales, або 

Fabales) родини Бобові (Fabacea hinde) тріби Конюшинні (Trifoliaceae Bronn.) і 

включає велику кількість як однорічних, так і багаторічних видів.  

У кормовому відношенні найбільш цінною є багаторічна люцерна 

підроду Falcago (Rchb.) Grossh. На думку П. Н. Костянтинова, [74] у 

виробничому освоєнні будь якої культури, особливо дикоростучих її форм дуже 

велику роль відіграє систематика та еколого-виробнича характеристика форм. 

Матеріал який є по систематиці строкатий і протирічний. Взагалі ці питання 

для кормових культур менш розроблені, ніж для зернових. Систематика 

люцерни доволі складна. Вона нараховує біля 100 видів. Тільки на частку 

Кримсько-Кавказького району припадає 28 видів [75]. Широке виробниче 

значення має лише один вид-люцерна синя або сативна (Medicago sativa L.). 

Д. І. Калашник, [76] стверджував, що відомо понад 50 видів люцерни. На 

території країн колишнього СРСР в культурі і в дикому виді зустрічається до 60 

видів люцерни, з яких більшість являється багаторічними. Господарське 

значення мають два види: люцерна синя посівна (M. sativa L.) і серповидна (M. 

falcata L.) [76–78]. 

У визначнику рослин України, [79] представлено 20 видів роду Medicago 

L. Найбільш досконалою являється класифікація розроблена і запропонована 

Всеросійським інститутом генетичних ресурсів рослин імені М. І. Вавілова. 

Вона включає 22 види і базується на раніше запропонованих класифікаціях в 
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основному Е. Н. Синской, [15] і сучасних даних щодо розвитку 

видоутворюючого процесу, результатах вивчення різних генетичних, 

екологічних і морфологічних ознак. За плоїдністю багаторічні види діляться на 

три ряди: до диплоїдних (2n = 48) відносяться 14 видів, тетраплоїдних (2n = 32) 

відповідно шість та гексаплоїдних (2n = 48) – два види. Кожний вид включає в 

себе певну сукупність популяцій. Будь-яка популяція складається із біотипів які 

спадково розрізняються за біологічними властивостями, морфологічними і 

господарськими ознаками та реакцією на навколишні умови. Найбільш широке 

дослідження по проблемах популяції вищих рослин здійснені Е. Н. Синской 

[15–17]. Набагато пізніше Н. Ф. Батыгин, [80] відмічав, що причин 

диференціації особин в межах популяції три: спадкові властивості, фізіологічна 

різноманітність, яка виникає в процесі формування насіння та екологічне 

навантаження. В зв’язку з цим слід виділити, що екстремальні умови можуть 

викликати повне порушення важливих біологічних функцій організму. Щоб 

протягом тривалого періоду часу міг зберегтися стаціонарний стан організму, 

потребується деякий постійний рівень біологічної активності. 

Люцерна також представлена складними гетерозисними популяціями, що 

суттєво ускладнює застосування методів генетичного аналізу, обмежує 

ефективність лінійної селекції, використання гетерозису і мутагенезу [81]. 

М. І. Вавилов, [82] стверджує, що будучи однією з найбільш поширених 

кормових рослин Старого і Нового світу, синя люцерна та її гібриди з жовтою 

за останнє сторіччя поширилися по всьому світу. Основною батьківщиною 

люцерни є Передня Азія. Відповідно до свого давнього розселення синя 

люцерна диференціювалася на ряд еколого-географічних груп, які різко 

розрізняються залежно від умов культури та клімату за комплексом морфо-

фізіологічних властивостей. Схрещуючись легко з жовтою люцерною і 

утворюючи з нею продуктивні гібриди, синя люцерна утворила ряд гібридних 

популяцій [82]. У цілому, все ж культурна люцерна генетично являє собою 

порівняно єдину групу. Єдиний вид диференціювався тільки на еколого-

географічні групи. Дуже широкий ареал поширення люцерни супроводить і 

дуже велике різноманіття форм [74, 83]. 
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Культурну синю люцерну називають царицею кормових трав [15]. Вид 

посівної люцерни (M. sativa L.) ділиться на підвиди: культурний (M. sativa L. 

subsp. sativa), він об’єднує культурні сортотипи і сорти, та дикоростучі – 

кавказький і азіатський, що складаються з екотипів і популяцій. Цей вид має 

сині квітки з різними відтінками – від ясно-синіх та ясно-лілових до фіолетових 

і темно-лілових. Листки трійчасті, обернено-яйцевидні, облиствленість середня 

і добра (48–55 %). Боби скручені в щільну спіраль з двома, трьома іноді й 

чотирма обертами. Маса 1000 насінин 1,8–2,5 г. Добре відростає після 

скошування. В Лісостепу протягом вегетації забезпечує до трьох та в Степу на 

зрошуваних землях до п’яти укосів. Зимостійкість середня [56]. Ця люцерна 

поширена на полях усього світу. Найбільше значення культура люцерни має в 

США, Канаді, Аргентині, Чилі, Перу, південній Африці та північній Італії, 

малій Азії, Середній Азії, Ірані та в північних і південно-східних частинах 

Австралії і Нової  Зеландії. В Китай поширилась із Середньої Азії, і головні її 

масиви сконцентровані в Західному Китаї (Кашгар). В Індію прийшла із 

Афганістану. В останньому культура люцерни приурочена до оазисів, як і в 

Аравії і в Північній Африці [15]. До цього виду належать сорти і форми 

люцерни, поширені в теплому вологому кліматі в поливних районах Середньої 

Азії, в Західній Європі. Сині люцерни дуже врожайні і багатоукісні, але не 

зимостійкі, а в умовах нечорноземної зони сильно підлягають заболочуванню. 

Тому досвід посіву таких люцерн показав повну непридатність їх для 

вирощування в нечорноземній зоні. Більшість посівів цієї люцерни гинуло в 

першу зимівлю [84]. 

Люцерна жовта серповидна (M. falcata L.) з жовтими квітками, 

серповидними і навіть прямими бобами. Листки трійчасті, вужчі ніж у синьої 

люцерни. Маса 1000 насінин 1,2–1,7 г. Кущ у фазі бутонізації лежачий або 

розкидистий. Після скошування відростає повільно. Рослини зимостійкі, 

відзначаються тривалим періодом життя. Облиствленість середня і слабка (38–

53 %). Є степові посухостійкі екотипи, придатні для сівби на схилах, і 

вологолюбні форми, які витримують тривале затоплення і придатні для 

вирощування в заплавах річок. Коренева система в жовтої люцерни добре 

розвинена та сильно розгалужена. Жовта люцерна не менш урожайна ніж синя, 
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дуже повільно відростає після скошування і не дає, як правило другого укосу. 

Жовта люцерна дуже широко поширена в найрізноманітніших природних 

умовах. Її можна зустріти в сухих напівпустинних і степових районах, на 

засолених ґрунтах в горах на бідних щебенистих ґрунтах, а також в районах 

лісових і лісостепових зон по заплавах рік де багато вологи. Вона добре 

пристосована до умов свого росту і розвивається краще інших трав, іноді в 

самих сурових ґрунтово-кліматичних зонах. У нечорноземній зоні жовта 

люцерна дуже часто добре росте в умовах заплав рік Волги, Оки і інших рік з 

притоками [84]. Жовта серповидна люцерна широко поширена в середній і 

південній полосі Європи і в Азії (країни колишнього СРС, МНР, Китай, 

Афганістан, Іран, Турція, Західна Індія, Сирія, Палестина), а також в Північній 

Африці (Алжир). Найбільш часто зустрічається даний вид на Кавказі, Україні, 

Поволжі, в Криму, Молдавії, Західній Сибірі. Відмічається в значній кількості 

також і в нечорноземній зоні [15, 85].  

За хімічним складом люцерна жовта наближається до люцерни посівної, 

проте дещо грубіша через більший вміст клітковини [86]. Багато географічних 

популяцій містять в надземній масі (на суху речовину) 15,2–19,1 % протеїну, 

30–38 % клітковини, 9,8–11,9 % золи, 2,2–2,4 % жиру і 34–36 % БЕР за 

коефіцієнту перетравності протеїну – 77, білку – 70, жиру – 29, клітковини – 54, 

БЕР – 82. Люцерна жовта введена в культуру у вигляді ряду сортів, які відібрані 

із місцевих дикорослих травостоїв або ж отримані шляхом гібридизації. За 

кормовими якостями і продуктивністю люцерна жовта мало поступається 

люцерні посівній, хоча вона дещо менш урожайна і менш отавна, але за 

пасовищного використання її можна випасати стільки ж, скільки й люцерну 

посівну, однак слід зауважити, що люцерна жовта значно стійкіша до 

випасання і, на відміну від люцерни посівної, практично ніколи не викликає 

тимпанії у жуйних тварин. Цей вид займає широкий ареал в Європі, Азії та 

Середземномор’ї [88]. Серед культивованих видів люцерна жовта вирізняється 

найвищою зимостійкістю, посухостійкістю, солевитривалістю та довголіттям. У 

перший рік росте повільно і порівняно повільніше відростає після скошування. 
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Дає один або два укоси. Урожайність сіна 4,0–10,0 ц/га в залежності від умов 

вирощування. Добре поїдається всіма видами тварин. Люцерна жовта 

відрізняється від люцерни посівної не тільки жовтим забарвленням пелюсток 

квітки, але й дрібнішими листочками, потужнішою кореневої системою, 

серповидною формою бобів, дрібнішим гасінням. Вона менш вимоглива до 

ґрунтів ніж люцерна синя, може рости на легких супіщаних ґрунтах, на відміну 

від посівної та мінливої може рости на піщаних, глинистих та солонцевих 

ґрунтах. Маса 1000 насінин 1,2–1,7 г. Заплавні екотипи вологолюбиві, 

витримують затоплення протягом 20–30 днів, мають потужну 

коренепаросткову кореневу систему. Вони більш урожайні у порівнянні зі 

степовими екотипами, пасовище стійкіші. Усі екотипи жовтої люцерни широко 

використовуються в гібридизації для створення високоурожайних сортів, 

стійких до несприятливих чинників середовища [88].  

Також виділяють гібридну люцерну, яка утворилася в результаті 

перезапилення синьої і жовтої люцерн в природних умовах. Гібридні люцерни 

являються проміжними формами між видами синьої і жовтої люцерни і 

володіють частково властивостями тієї і іншої. У залежності від переважання 

ознак тієї чи іншої, гібридні люцерни поділяються на синьогібридні та 

жовтогібридні. M. sativa L. легко схрещується з M. falcatа L. У зарубіжних і 

вітчизняних працях ці гібриди об’єднуються в особливий вид M. varia Mart. 

[89], який ділиться на два підвиди: культурний (M. varia M. subst, varia) і 

дикорослий. Перший складається з сортотипів, а другий – із екотипів і 

популяцій. Йому властивий світло-фіолетовий, фіолетовий, світло-блакитний, 

бузковий, блакитно-жовтий, зеленувато-жовтий і майже білий колір квіток. 

Сортотипи цього виду утворилися внаслідок багаторазових природних та 

штучних схрещувань синьої з жовтою й іншими видами люцерни і 

відзначаються високим врожаєм та якістю корму. Залежно від кількості 

гібридних рослин сорти-популяції люцерни мінливої відносяться до однієї з 

чотирьох різновидностей: синьо гібридної, синьо-строкатогібридної, строкато 
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гібридної і жовтогібридної. Усі гібридні люцерни відрізняються доброю зимо- 

й посухостійкістю, добре відростають після скошування і, як правило, 

забезпечують два, три повних укоси за літо. Гібридні люцерни мають здатність 

пристосовуватися до різних умов клімату й ґрунту, і тому дуже широко 

поширені в неполивній зоні основного люцерносіяння нашої країни. Люцерна 

також представлена складними гетерозисними популяціями, що суттєво 

ускладнює застосування методів генетичного аналізу, обмежує ефективність 

лінійної селекції, використання гетерозису і мутагенезу [46]. 

 

1.4 Біологічні особливості запилення та формування насіння багаторічних 

представників роду Medicago L. 

 

Система розмноження виду насінням, з одного боку, включає структурні, 

морфологічні пристосування квітки до певного типу запилення, з іншого – 

залежить від функціональних особливостей біології квітки (гомогамія та 

дихогамія) та від генетичних механізмів (поліплоїдія, несумісність, 

стерильність). У системі розмноження виду як морфологічні, так і 

функціональні аспекти варто розглядати з позицій різноманіття екологічних 

факторів, які активно чинять вплив на процес запилення-запліднення [90, 91–

93]. 

Численні публікації на тему детального дослідження цвітіння та 

запилення багаторічної люцерни посівної, у свій час, детально розглянуті та 

підсумовані А. Н Пономаревим [94]. Більшість дослідників вказують на 

поодиноких бджіл і джмелів, як на основних запилювачів люцерни [94, 95, 96–

100]. Н. В Башкірова та А. О. Глибовець, [101] зазначають, що квітки люцерни 

запилюються тільки джмелями чи представниками диких видів бджіл, які 

можуть їх ефективно розкривати, дістаючи нектар і пилок. В. І. Жарінов, [102] 

акцентує увагу на тому, що основними запилювачами люцерни є дикі бджоли. 

Фауна комах-запилювачів різниться залежно від ґрунтово-кліматичної зони [95, 

100]. Квіти люцерни також відвідують медоносні бджоли, проте, за 

результатами спеціальних спостережень, вони не відкривають квітки [103], а 
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висмоктують нектар, розміщуючи хоботок між парусом і веслами, при цьому 

запилення не відбувається [101]. Загалом, у запиленні люцерни беруть участь 

представники Apidae (Бджолиних) 161 виду. У різних ґрунтово-кліматичних 

зонах вирощування люцерни основними запилювачами є 3–8 видів, решта – 

представники поодиноких особин [31, 104].  

Квітки містять пилок та нектар [90]. Усі види люцерни мають суцвіття 

багатоквіткова китиця [105]. Винятково вагомий вплив на формування врожаю 

насіння люцерни має будова квітки [47], яка є досить складною для 

проникнення в неї комах та самозапилення. Тому процеси цвітіння та 

плодоутворення, які визначають величину врожаю, відбуваються досить 

складно [105].  

У свій час Н. Н. Благовещенская (1968) [106] досить ретельно вивчала 

будову квітки. Як і в інших бобових культур, віночок квітки люцерни 

складається з п’яти яскраво забарвлених пелюсток. Найбільша верхня пелюстка 

утворює вітрило або парус, дві вільні бокові пелюстки мають назву весла, між 

якими знаходиться човник – зрослі між собою дві нижні пелюстки. Всередині 

закритого човника знаходиться колонка квітки, яка складається з десяти 

тичинок, дев’ять з яких зрослися основами тичинкових ниток, утворюючи 

жолобок з верхніми краями, що не зрослися. У жолобку розміщується тоненька 

маточка, а десята вільна тичинка прикриває щілину між краями [106, 47, 105, 

107].  

Усі пелюстки, завдяки системі вушок, зубців та виростів, поєднані один з 

одним і діють, як єдина система, забезпечуючи вибухове розкриття квітки – 

трипінг [90, 109]. Запилення відбувається в момент розкриття квітки, коли 

приймочка стовпчика стикається з пилком на черевці комахи [110]. 

Звільнившись від важкості тільця бджоли, колонка з силою вдаряється об 

вітрило квітки, й усією поверхнею щільно притискається до нього. У відкритій 

квітці приймочки не видно, оскільки вона згори й знизу закрита, відповідно, 

довгими та короткими тичинками. Ці особливості будови квітки й забезпечують 

її запилення саме в момент розкриття [111]. Своєрідністю запилення квіток 

люцерни є те, що за життєвий цикл квітку люцерни комаха-запилювач відвідує 

лише один раз – коли відкриває квітку (трипінгує) та запилює. Відкриті квітки 
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комахи повторно не відвідують, на відміну від інших ентомофільно-запильних 

культур (еспарцет, гречка та ін.) [112, 113]. 

Біологічні особливості люцерни сприяють формуванню на рослині 

великої кількості суцвіть, квіток у китиці та насінних зачатків у одній зав’язі. 

Однак, незважаючи на біологічні задатки до високої насіннєвої продуктивності, 

за ряду причин простежується досить низький її рівень. Боби та насіння 

утворюються далеко не завжди навіть за умов оптимального запилення. 

Спостерігають відмирання насінних зачатків люцерни як до розкривання квітки 

в процесі запилення, так і після запліднення. Аномалії репродуктивних 

процесів, поряд із недостатньою кількістю комах-запилювачів, є однією із 

основних причин, які зумовлюють зниження насіннєвої продуктивності 

люцерни [114–121]. Тільки близько третини насінних зачатків, за сприятливих 

умов запилення, розвиваються у насінину. Відзначують відмирання частини 

насінних зачатків зав’язі до запилення, в яких зародкові мішки не утворюються, 

внаслідок дегенерації клітини на ранніх фазах розвитку [90, 118, 119, 122, 123]. 

Вони менші за величиною від тих, які розвиваються в насінину [124]. 

Очевидно, що значна кількість аномалій у розвитку репродуктивних органів 

люцерни може бути пов’язана з гібридним походженням сортів тетраплоїдної 

люцерни (Medicago sativa L., Medicago varia Mart.). Припускають, що гібридне 

походження також могло вплинути на морфологію квітки та призвести до 

порушення всієї системи запилення [125]. На формування насіннєвої 

продуктивності люцерни впливає багато чинників: погодно-кліматичні та 

ґрунтові умови, освітленість посіву, сортові особливості й т. д. [126–128].  

 

1.5 Шляхи підвищення насіннєвої продуктивності сортів люцерни 

 

За сучасними вимогами новостворені сорти люцерни повинні бути 

стійкими до несприятливих чинників середовища, зокрема, ґрунтово-

кліматичних умов, шкідників і хвороб, добре реагувати на внесення добрив та 

зрошення, а також забезпечувати високі врожаї зеленої маси в поєднанні зі 

стабільною насіннєвою продуктивністю [101, 129]. Для вирішення цих та інших 

завдань при створенні сортів застосовують методи гетерозисної, адаптивної 
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селекції, віддалену та внутрішньовидову гібридизацію. Вихідний матеріал 

створюється методами автотриппінгу, генетичної самосумісності й 

самонесумісності [130, 131].  

Використання явища самонесумісності й автотриппінгу є одним із шляхів 

підвищення насіннєвої продуктивності сортів люцерни [132, 133]. Це призведе 

до необхідності оцінювання їхнього рівня плодоутворення за самозапилення та 

з’ясування ступеня впливу інбридингу на: рівень прояву факторів 

самосумісності, характер цвітіння та триппінг, хід запилення, запліднення та 

розвиток насіння [118, 134–137]. Здатність утворювати насіння за 

самозапилення в поєднанні зі збереженням здатності до перехресного 

запилення – це резерв, зумовлений пластичністю основного типу розмноження 

виду [139]. Дослідження показали, що стерильні форми не завжди поєднують 

високу насіннєву продуктивність, як і гібриди, отримані на їх основі [111, 138, 

140]. Важливою ланкою в селекції сортів люцерни – синтетичних і складно-

гібридних популяцій – є створення нового та вивчення існуючого вихідного 

матеріалу. Це робить необхідним залучення й детальне вивчення широкого 

генофонду колекційних зразків різного еколого-географічного походження [69, 

136, 141], характеру мінливості та взаємозв’язків між різними господарсько-

цінними ознаками [132, 133, 142–144], пошуку непрямих ознак добору [67, 102, 

145]. За результатами наших досліджень найбільш вагомими ознаками оцінки 

селекційних зразків люцерни є такі складові елементи насіннєвої 

продуктивності, як: максимальна кількість обертів спіралі та кількість 

повноцінно сформованого насіння на біб [146]. Важливим показником оцінки 

насіннєвої продуктивності селекційних зразків люцерни є визначення 

інтенсивності цвітіння, рівня зав’язування бобів та кількості насіння, що 

зав’язалося на квітку та біб [147]. Н. Н. Дюкова зі співавтором [147] 

зазначають, що між рівнем зав’язування бобів та насіння у зразків люцерни, що 

вивчалися, при вільному запиленні існує прямий кореляційний зв’язок, однак, 

слід зазначити, що за вільного запилення, визначення рівня зав’язування бобів 

та кількості насіння, що зав’язалося, на квітку є досить трудомістким. Не 

зважаючи на чіткий прояв та легку ідентифікацію, генетика ознаки «форма 
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бобу» й досі повною мірою не вивчена. Разом із тим, форма бобу є досить 

важливою ознакою [146].  

Отже, незважаючи на біологічні задатки до високої насіннєвої 

продуктивності культура люцерни реалізує свій потенціал на 10–20 % залежно 

від комплексу факторів, які склалися в період формування врожаю. Тому, на 

сьогодні досить актуальним є напрям селекційної роботи спрямований на 

підвищення не тільки кормової, а й насіннєвої продуктивності, зокрема добір 

стабільного високопродуктивного вихідного матеріалу.  

 

1.6 Сучасний стан досліджень у селекції люцерни 

 

Селекцією люцерни в Україні займаються такі науково-дослідні установи, 

як Селекційно-генетичний інститут, ННЦ «Інститут землеробства НААН», 

Інститут зрошуваного землеробства, Інститут кормів та сільського 

господарства Поділля, Полтавська державна обласна сільськогосподарська 

дослідна станція та Носівська селекційно-дослідна станція. 

Для вирішення основних завдань при створенні сортів люцерни 

застосовують методи гетерозисної, адаптивної селекції, віддалену та 

внутрішньовидову гібридизацію. Вихідний матеріал створюється методами 

автотрипінгу, генетичної самосумісності та самонесумісності [111, 148]. 

Важливою ланкою в селекції синтетичних і складногібридних популяцій яким є 

сорти люцерни, є створення нового та вивчення існуючого вихідного матеріалу. 

Це робить необхідним залучення і детальне вивчення широкого генофонду 

колекційних зразків різного еколого-географічного походження [69, 141, 149, 

150] характеру мінливості та взаємозв’язків між різними господарсько-цінними 

ознаками [142, 143, 151, 144], пошуку непрямих показників добору [145, 152, 

153]. Перехід до селекції синтетичних та складно-гібридних популяцій сприяв 

створенню нових високопродуктивних сортів люцерни, в яких можлива 

часткова експлуатація ефекту гетерозису, прояв якого важко прогнозувати в 

наступних поколіннях репродукування сортів без збереження в чистоті 

складових популяції. Дослідження показали, що стерильні форми не завжди 

поєднують високу насіннєву продуктивність, як і гібриди, отримані на їх основі 
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[138]. Ідея використання явища самонесумісності, як пристосування до 

перехресного запилення, базується на схрещуванні двох самонесумісних ліній 

чи клонів яке, на відміну від цитоплазматичної чоловічої стерильності, 

дозволить досягти 100 %-го виходу гібридного насіння на обох компонентах. 

Для люцерни такий спосіб отримання гібридів був запропонований Г. Бекхартом 

у 1937 році [154]. Активним пропагандистом гетерозисної селекції люцерни 

виступав піонер цієї справи в нашій країні П. А. Лубенець [155]. З новою силою 

були розпочаті інтенсивні дослідження структури популяцій люцерни за 

ознакою самонесумісності [130, 156], впливу умов зовнішнього середовища на 

прояв цієї ознаки [145]. З’явилися повідомлення про вивчення 

експериментальних гібридів, отриманих від схрещування самонесумісних 

клонів [155, 157], які свідчать про перспективи використання ефекту гетерозису 

у люцерни. У гібридів ефект гетерозису зеленої маси досягав 30–40 % і 10–20 % 

за насіннєвої продуктивності. У результаті проведених досліджень були 

виявлені значні відмінності по здатності до самозапилення між сортами різного 

походження і групами сортів [65, 158, 159]. У межах популяцій зустрічаються 

форми, які зовсім не зав’язують насіння при самозапиленні і такі, у яких рівень 

плодоутворення може досягти 100 %, а рівень самофертильності окремих 

рослин може змінюватись в залежності від року ізоляції [160]. Оскільки в 

популяціях люцерни самосумісність можуть проявляти рослини, які є носіями 

мутації S
f
 локуса несумісності S, для їх виділення необхідне проведення 

штучного самозапилення великої кількості рослин [71]. У цьому напрямі 

великий об’єм робіт протягом тривалого періоду був проведений в Інституті 

цитології і генетики Сибірського відділення АН СРСР [131–163]. Було 

показано, що при інбридингу люцерни можна значно підвищити рівень 

самофертильності рослин. Так, в І3 були отримані лінії з рівнем 

самофертильності 60 % і більше [145]. За використання інбридингу були 

виявлені форми, здатні до саморозкривання квіток [165]. Серед ліній люцерни 

були виявлені рослини, які запліднювались без трипінгу [29, 31]. Автори 

вказують на можливість зміни одного способу розмноження люцерни іншим. 

У ННЦ «Інститут землеробства НААН» у відділі селекції і насінництва 

кормових культур, під керівництвом доктора біологічних наук, професора 
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А. Ф. Бобра була проведена низка досліджень генетичної природи різних 

систем, що зумовлюють плодоутворення у люцерни. Показано, що в зоні з 

незадовільними умовами для запилення-запліднення самосумісність є важливою 

ознакою, яка сприяє підвищенню насіннєвої продуктивності люцерни. Було 

доведено, що ця ознака є генетично контрольованою, її прояв визначається 

наявністю мутантних аллелей в локусі самонесумісності та тісно зчеплених з 

ним субвітальних аллелей [165–167].  

Найбільш практичним для культур, у яких неможливо отримати багато 

насіння від контрольованих схрещувань, став метод полікросу, який 

розроблений селекціонерами Данії, США і Голландії. Він ґрунтується на оцінці 

батьківських компонентів з їхніми потомствами і дозволяє використовувати 

доступні засоби порівняння покоління великої кількості вихідного матеріалу 

від перезапилення однорідним складом пилку. Дані багатьох дослідників 

показують ефективність цієї оцінки і аналогічність оцінок згідно цього методу з 

іншими, наприклад, топкроссом та діалельними схрещуваннями. Кращим 

доказом ефективності методу полікросу в селекції є створення широко 

поширених синтетичних сортів люцерни в США, Канаді, Швеції: Рейнджер, 

Вернал, Альфа, Бівер, Ромблер [168]. 

Є поодинокі спроби створення сортів люцерни виду люцерни серповидної 

(M. falcata L.) (Канада, Російська федерація), але вони не набули широкого 

поширення через низьку насіннєву продуктивність. Геном люцерни 

серповидної широко використовується в люцерні мінливій, але багато корисних 

ознак, які бажано було б залучити від нього є кількісними, і в сортах мінливої 

люцерни вони усереднюються [169]. Доведена можливість інтрогресії цієї 

ознаки іншим видам і функціонування генів її контролю в зародковій плазмі 

інших видів культурної люцерни (M. falcata L. i M. borealis M.). Запатентований 

спосіб селекції, який включає в себе використання генів самофертильності, 

геномних маркерів, віддалену гібридизацію, бекроси та дозволяє передавати 

кількісні ознаки не змінюючи силу їх прояву [67, 68]. 

Більшість сортів, районованих на Україні, належать до синьогібридної 

різновидності люцерни мінливої. Часто міжвидова гібридизація в роді 

Medicago L. ускладнена, особливо на різних рівнях плоїдності та за участі 
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багаторічних перехреснозапильних видів і однорічних самозапильних видів. 

При цьому встановлено, що міжвидові гібриди часто знаходять погану 

пристосованість до умов звичних для росту батьків і до «проміжних» умов 

середовища. Позитивних результатів від експериментальної міжвидової 

гібридизації дуже мало. К. Lesins, [170] подвоївши кількість хромосом у 

M. dzawakhetica L., схрестив цей вид з M. sativa L. гібрид виявився мало 

життєздатним і не дав покращення в F2. Запилення рослин F1 пилком M. sativa 

L. також не було успішним через високу летальність потомків. Це свідчить про 

малу ймовірність обміну генетичним матеріалом між цими двома видами. У 

потомках були також триплоїдні та гексаплоїдні рослини, проте триплоїди були 

стерильними (що цілком природньо), а гексаплоїди мали низьку фертильність. 

Schröck та Soutworth схрестили більш близькі між собою M. sativa L. / 

M. lupulina L. Вони мали більш менш задовільне потомство у F2. Автори 

зробили висновок, що види розділені швидше відмінностями в генах, ніж в 

хромосомах. M. lupulina L. має жовті квітки, їх забарвлення залежить від 

антоксантина та від каротиноїдів, а гібрид мав фіолетові квіти материнської 

рослини, і це показує, що здатність відтворити обидва жовті пігменти в гібриді 

була пригнічена. [171]. 

 

1.7 Дослідження тa використaння гетерозису 

 

Явище підвищення потужності, продуктивності гібридів першого 

покоління у порівнянні з батьківськими формами отримало назву гетерозиса. 

Теоретичне обґрунтування гетерозису вперше дав Чарльз Дарвін, поняття – 

запропоновано в 1914 р Джорджом Гаррісоном Шеллом. Вивчення причин 

гетерозису дозволило встановити, що ефект гетерозису, в основному, 

зумовлений гетерозиготним генотипом потомства F1. Розрізняють 

(А. Густавсон, 1951) три типи гетерозису: 

- репродуктивний – збільшення кількості генеративних органів, кількості, 

величини насіння; 

- соматичний – пов’язаний із силою розвитку вегетативних органів рослин; 
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- адаптивний гетерозис або пристосувальний – тобто підвищена 

посухостійкість, зимостійкість, краща пристосовуваність до несприятливих 

чинників середовища.  

Однак, одночасно всі ці типи гетерозису не проявляються, можна 

спостерігати високий гетерозис в розвитку однієї якоїсь ознаки і відсутність – у 

іншої. На теперішній час гетерозис знайшов широке застосування у 

виробництві. Гетерозисні гібриди широко використовуються у томату, огірка, 

капусти, соняшника, цукрових буряків і т. д. [172, 173]. 

Незважаючи на вагомі успіхи гетерозисної селекції, механізм цього 

явища ще добре не вивчений. Існує декілька генетичних пояснень природи 

гетерозису, за якими слідує, що причиною є взаємодія факторів, які 

успадковуються гібридом від батьківських компонентів з різною мірою 

успадкування [174–180]. 

Теорію гетерозиготності запропонували Г. Шелл та Е. Іст (1908), згідно 

якої надвисока гібридна сила в гібридних нащадків обумовлюється перевагами 

гетерозиготного стану генів над гомозиготним. Це явище отримало назву 

наддомінування або моногібридного гетерозису [181]. 

Ця теорія базується на уявленнях про зниження продуктивності у 

гомозиготних форм та стимулюючу дію гетерозиготності організмів [182].  

Відмінністю теорії гетерозиготності від теорії домінування є те, що перша 

визнає активне функціонування в гетерозиготному стані обох алельних генів 

кожного локусу і що вони беруть участь у формуванні ознаки. До того ж теорія 

домінування визнає можливим здатність закріплювати гетерозис молекулярним 

механізмом гетерозиготності, а теорія гетерозиготності – ні. 

Концепція генетичного балансу була розроблена І. Лернером (1954) і 

підтримана М. В. Турбіним (1961), який опублікував роботу «Гетерозис і 

генетичний баланс».  

J. Mak-Key (1976), посилаючись на інших дослідників, які вивчали різні 

елементи продуктивності гібридів зазначає, що успадкування ознак гібридом 

визначається різними типами взаємодії генів, а не якимось одним [183]. 

Із біохімічної точки зору гетерозис розглядається як явище, що посилює 

процеси метаболізму спричинене біохімічним збагаченням гібридної зиготи.  
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При прояві явища гетерозису в складній білковій системі ядра та 

цитоплазми стають активними фізіологічні процеси, що сприяють прискоренню 

процесу обміну, активації ферментативних систем та підвищенню 

життєздатності гібридів [180, 184]. 

У прояві гетерозису важливу роль відіграють не тільки зміни в геномі, а й 

шлях ген – ознака. Гібридна сила визначається гетерозисним обміном речовин, 

відображає взаємопідпорядкованість та ефективність різних процесів і реакцій. 

Вона проявляється тоді, коли батьківські компоненти різноякісні за 

біохімічними показниками і взаємодоповнюють один-одного за якісним та 

кількісним складом речовин і процесами метаболізму [185]. Високопродуктивні 

гібридні комбінації можна отримати за схрещування батьківських компонентів, 

які є контрастними за основними ознаками [186]. Відомо, що інтенсивність та 

продуктивність фотосинтезу відіграє важливу роль у формуванні високих 

врожаїв рослин [187], а дихання, яке є джерелом енергії й будівельних 

матеріалів для багатьох процесів, є одним із найважливіших фізіологічних 

процесів [188]. 

Умови розвитку гібридного організму впливають на прояв гетерозису. 

Джерела, що сприяють прояву гетерозису закладені в генетичних системах 

цитоплазми та в структурі геному. Роль гетерозису в морфогенезі тісно 

пов’язана з регуляторними функціями біохімічних та генетичних систем 

клітини. J Mak-Key [183], виділив такі рівні регуляторних механізмів 

гетерозису, як геномний, плазматичний та неспадковий (або материнський). 

Генетичному апарату клітини надається перевага у прояві гетерозису. 

Гетерозисний стан у межах геному може виникати на хромосомному та 

міжхромосомному рівнях. У першому випадку спостерігаються 

трансгресивний, рекомбінантний та епістатичний ефекти, у другому – 

домінантний та наддомінантний [183, 189]. 

Ефекти гетерозису у рослин досліджували біохіміки та фізіологи щодо 

дихання, фотосинтезу, накопичення поживних речовин під час формування 

врожаю, активності ферментів та фізіологічно-активних сполук. Останнім 

часом у прояві певних функцій та якостей організму визначають кілька типів 

гетерозису: селективний, адаптивний, репродуктивний та надмірний [190].  
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Нині досить актуальним є напрям селекційної роботи спрямований на 

підвищення не тільки кормової, а й насіннєвої продуктивності, зокрема добір 

стабільного високопродуктивного вихідного матеріалу з високим адаптаційним 

потенціалом. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Аналіз літературних джерел підтвердив, що люцерна посівна або 

люцерна синя (Medicаgo satіva L.) є одним із цінних видів кормових культур в 

Україні. Високоурожайна, еколого-пластична кормова культура. Люцерна 

жовта (Medicаgo falcata L.) відрізняється від люцерни посівної не тільки 

жовтим забарвленням пелюсток квітки, але й дрібнішими листочками, 

потужнішою кореневої системою, серповидною формою бобів, дрібнішим 

насінням.  

2. На сьогодні досить актуальним є напрям селекційної роботи 

спрямований на підвищення не тільки кормової, а й насіннєвої продуктивності, 

зокрема, добір стабільного високопродуктивного вихідного матеріалу. 

3. Використання явища самонесумісності й автотрипінгу є одним із 

шляхів підвищення насіннєвої продуктивності сортів люцерни. Введення в 

синтетичну популяцію генотипів люцерни з такими ознаками сприятиме 

підвищенню насіннєвої продуктивності за рахунок утворення насіння на 

самосумісних і здатних до автотрипінгу формах, особливо в умовах 

недостатнього запилення.  

3. У селекційному процесі, спрямованому на підвищення насіннєвої 

продуктивності люцерни, необхідно використовувати самофертильні форми з 

підвищеною схильністю до автотриппінгу, інбридингу, гібридизації, а також 

необхідно проводити добір генотипів із високим рівнем зав’язування 

життєздатного насіння. Незважаючи на біологічні задатки до високої насіннєвої 

продуктивності культура люцерни реалізовує свій потенціал на 10–20 % 

залежно від комплексу факторів, які склалися в період формування врожаю. 

4. Поєднання в сорті бажаних цінних господарських ознак можна 

досягнути за віддаленої гібридизації люцерни. 
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5. Вище вказане є передумовою актуальності створення гібридів за 

віддаленої гібридизації та прослідковування особливості успадкування 

основних структурних елементів кормової, насіннєвої продуктивності та 

автогамії гібридами Medicago falcata L. / Medicago sativa L. 
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ, МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Ґрунтово-кліматичні умови проведення досліджень 

 

Дослідження за темою дисертаційної роботи проводили впродовж 2003–

2010 рр. у дослідних полях ННЦ «Інститут землеробства НААН», які 

розташовані у Києво-Святошинському районі Київської області, в Лісостепу 

України. Ґрунти дослідних ділянок темно-сірі та чорноземи опідзолені. Вміст 

гумусу в орному шарі ґрунту (0–20 см) становить до 1,31 % (за І. В. Тюріним), 

реакція ґрунтового розчину варіювала від слабокислої до нейтральної. 

Забезпеченість ґрунтів поживними елементами NPК характеризувалась 

низьким умістом гідролізованих форм азоту (N – 103,6 мг/кг ґрунту), досить 

високим – рухомого фосфору (P2О5 – 194,0 мг/кг ґрунту) та від середнього до 

підвищеного – рухомого калію (K2О від 78,0 до 83,0 мг/кг ґрунту). Глибина 

першого водоносного горизонту від поверхні ґрунту 3,5–5,6 м. 

Клімат правобережної зони північного Лісостепу є помірно-

континентальним із середньобагаторічним коефіцієнтом зволоження (ГТК, за 

Г. Т. Селяніновим – 1,2–1,3 [191]. Літо тепле, помірно-вологе, а зима м’яка, із 

частими відлигами і лише в окремі роки з сильними морозами. 

Середньобагаторічна максимальна температура повітря влітку становила 37–

39 °С тепла, мінімальна в найхолодніші зими -36 °С морозу. Середня 

температура самого теплого місяця (липня) складає 19,2 °С, а самого холодного 

(січня) – 6,3 °С морозу. Перехідні періоди (весна, осінь) мають в основному 

затяжний, нестійкий характер, але в середньому переважають теплі весни з 

достатніми (160–180 мм) запасами продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту 

і теплі, проте сухі, перші половини осінніх періодів. Середня тривалість 

безморозного періоду складала 165 діб. Узимку середньодобова температура 

повітря може досягати позитивних значень (0–2 °С), а іноді 5 °С тепла, що 

зумовлює відлиги, відновлення вегетації люцерни. За перепадів температури від 
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мінусових до плюсових утворюється льодяна кірка. Сніг починає випадати в 

листопаді, а стійкий сніговий покрив утворюється у третій декаді грудня. 

Середня глибина промерзання ґрунту 40–50 см. Перехід температури повітря 

весною і восени через 0 °С відбувається в другій декаді березня і другій декаді 

листопада; через 5 °С – у першій декаді квітня і третій жовтня; через 10 °С – у 

третій декаді квітня і першій жовтня. 

Середньобагаторічна сума опадів становить 560 мм, але варіює за роками 

у незначних межах. За теплий період (квітень – жовтень) випадає 370 мм 

опадів, або 66 % річної норми. Найбільші місячні суми опадів припадають на 

літні місяці – червень і липень (66–68 мм), що є позитивним для розвитку 

рослин. Найменші показники відносної вологості повітря спостерігали в травні 

і вони складають 45 %. Відносна вологість повітря висока, у середньому за рік 

становить близько 80 %, знижуючись улітку до 73–63 % і підвищуючись 

узимку близько до 90 %. Це зумовлює випаровування порівняно невеликої 

кількості вологи з поверхні ґрунту, що за значної кількості опадів створює 

позитивний баланс вологи в ґрунті. Проте, висока водопроникність ґрунтів 

легких, за гранулометричним складом, та недостатня кількість опадів у окремі 

роки обумовлюють ґрунтові посухи, які негативно впливають на розвиток 

люцерни. Умови температурного режиму та рівномірність опадів у роки 

проведення досліджень наведені на рисунках 2.1 і 2.2 та додатку Б. 

Погодні умови 2003 р. булине досить сприятливі для росту і розвитку 

люцерни у зв’язку з випаданням надмірної кількості опадів. Температура 

повітря була наближеною до середньобагаторічного показника. Погодно-

кліматичні умови у 2004 р. були оптимальні для росту рослин люцерни, однак в 

період кінець травня початок червня відмічали дефіцит вологи. Температура 

повітря була нижче середньобагаторічного показника, що призвело до 

подовження вегетаційного періоду. На початку вегетації рослин люцерни у 

2005 р. спостерігали не дуже сприятливі умови: низька температура повітря, та 

надмірна кількість опадів у травні, відносно середньобагаторічних показників. 

Загалом, умови року були сприятливими для оптимальної вегетації рослин 

люцерни. 
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Рис. 2.1 Температура повітря за період проведення досліджень, ºС 

 

 

Рис. 2.2 Опади за період проведення досліджень, мм 

 

За даним метеостанції «Чабани» 2006 р. характеризувався дуже теплим 

квітнем, температура повітря була вища за середньорічну на 5–8 ºС з 

подальшим різким похолоданням (-2–3 
о
С на поверхні ґрунту) у третій декаді та 

випаданням снігу шаром до 5 см. Навесні 2007 р. спостерігали нестійкі 

погодно-кліматичні умови з близькою до середньобагаторічних показників 
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температурою повітря та достатньою кількості опадів у квітні, що сприяло 

накопиченню вологи у ґрунті. У травні спостерігали нестійкий температурний 

режим (у першій декаді температура повітря на 3,3°С була нижча за 

середньобагаторічну) на фоні надмірної кількості опадів (117 %). У цілому рік 

був сприятливим для росту та розвитку рослин люцерни, визначено 

нерівномірні за температурним режимом та опадами погодні умови. Умови 

2008 р. були нерівномірними за розподілом опадів упродовж вегетації рослин 

люцерни: квітень та вересень відзначали сильними дощами, які припинилися в 

травні та відновилися у червні і липні. Незважаючи на значну кількість опадів 

спостерігали сприятливі умови для росту і розвитку рослин люцерни та 

формування врожаю вегетативної маси та насіння. Умови 2009 р. були досить 

посушливими – з недостатньою кількістю опадів відносно середньобагаторічної 

норми, на фоні помірного температурного режиму повітря, але в цілому 

сприяли росту, розвитку та формуванню вегетативної маси та насіння 

рослинами люцерни. Температурні умови літнього періоду 2010 р. були дещо 

вищими від середньобагаторічних показників. За умовами зволоження рік 

характеризувався достатньою кількістю опадів, за винятком червня та серпня.  

 

2.2 Вихідний матеріал, що застосовувався за віддаленої гібридизації 

 

За віддаленої гібридизації використовували чотири материнські форми 

люцерни серповидної та 16 батьківських селекційних зразків люцерни посівної. 

Як материнські, так і батьківські компоненти були відібрані за цінними 

господарськими ознаками з робочої колекції створеної в відділі генетики і 

селекції кормових культур Інституту землеробства УААН під керівництвом 

доктора біологічних наук, професора А. Ф. Бобра.  

Материнськими компонентами слугували оригінальні селекційні сорти та 

колекційні зразки Всеросійський інститут генетичних ресурсів рослин імені 

М. І. Вавілова (ВІР) представлені найпоширенішими сортами північних районів 



57 
 

5
7
 

 

європейсько-азіатського регіону: Марусинська 425, Павловська 7, 

Кулундинська борова, Якутська жовта [292] та природною популяцією (дика 

форма) Змієвий вал. Для контрольованого схрещування відбирали рослини з 

характерними для виду Medicago falcata L. за маркерними ознаками: жовтий 

колір пелюсток квітки та серповидний або прямий біб. Спостерігали низьку 

самофертильність за підвищених температур у період цвітіння.  

 

Таблиця 2.1  

Компоненти схрещування за віддаленої гібридизації, Medicago 

falcata L. (♀) 

 

Сорт, номер у 

каталозі 
Походження 

Колір 

пелюсток 

квіток 

Кількість 

обертів спіралі 

бобу 

Форма бобу 

Павловська 7, 

індивідуальний 

добір 

Воронезька 

область, RUS 
жовтий 0,5–1,0 

серповидний 

або прямий 

Кулундинська 

борова,  

(к-22274), оригінал 

Алтайський край, 

RUS 
жовтий 0,5–1,0 

серповидний 

або прямий 

Марусинська 425 

(к-9766), оригінал 

Тамбовська 

область, RUS 
жовтий 0,5–1,5 

серповидний 

або прямий, 

іноді 

нещільний 

спіралевидний 

Якутська жовта, 

індивідуальний 

добір 

RUS, Республіка 

Саха 
жовтий 0,0–0,5 

серповидний 

або прямий 

Змієвий вал, 

добір із природної 

популяції 

Село Круглик, 

Київська область, 

UKR 

жовтий 0,0–1,0 
серповидний 

або прямий 

 

Сорт Марусинська 425, (К-9766) походить з Тамбовської області, є одним 

із перших селекційних сортів серповидної люцерни з жовтим кольором 

пелюсток квіток. Вирощується в північних районах Росії. Починає відростати 

ранньою весною, припиняє ріст при настанні першого осіннього похолодання. 

Середньостиглий. Рослини високорослі. Облиствленість добра. Боби крупні, 
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серповидної форми, рідко зустрічаються боби з одним чи двома з половиною 

обертами спіралі. Зимостійкість висока. Сорт стійкий до ураження грибковими 

хворобами. Добре переносить затоплення [15, 193]. 

Павловська 7 – жовта люцерна з серповидними бобами та прямостоячим 

кущем. Найбільш врожайна за кормовою масою люцерна півночі. Має добру 

зимостійкість та стійка до грибкових хвороб [15].  

Кулундинська борова, (К-22274) – жовта люцерна з напіврозлогою 

формою куща. Боби крупні. Закрученість боба від прямого до ¾ оберта. Дає 

хороші врожаї насіннєвої та кормової маси. Має добру зимостійкість та стійка 

до грибкових хвороб [1]. 

Якутська жовта – перший сорт для північно-східного Сибіру, який 

прийшов на заміну Якутской местной. Для сотру характерні: потужна коренева 

система, розлогий кущ, товсте, швидкогрубіюче стебло. Рослини добре 

кущаться. Листочки видовженоеліпсовидні, світло-зелені, опушені; 

облиствленість висока. Інтенсивність цвітіння – сильна, квіти з жовтим 

забарвленням пелюсток. Боби прямі, слабо опушені. Плодоношення добре. 

Середньостигла, стійка проти незадовільних чинників середовища. Вона 

переносить –62 °С зимою, та +42°С влітку. Сорт стійкий до грибкових хвороб 

[5, 15, 194, 195].  

Селекційний зразок Змієвий вал – дикі форми цієї люцерни були зібрані 

на насипних землях змієвих валів і залізничної колії Київ – Одеса. 

Характеризується розлогим кущем, крихкими гілками, дрібними квітками та 

серповидними з переходом до прямих бобами, також має добру зимостійкість і 

стійкість до грибкових хвороб. 

Люцерна посівна представлена селекційними зразками з робочої колекції, 

які є похідними відомих сортів світової селекції: Вертус, Феракс, Бореалє, 

Альфа, Зигуен, та є продуктом багаторазового інбридингу й добору за ознакою 

самосумісності (70–80 бобів на 100 самозапилених квіток), з темно-фіолетовим 

забарвленням пелюсток квіток, трьохспіральним округлим бобом, 
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прямостоячим стеблом, коротким періодом вегетації, добрим відростанням 

вегетативної маси та високою насіннєвою продуктивністю та гомозиготними за 

S
f
 генами самосумісності. Кожному селекційному зразку присвоєний 

індивідуальний номер (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2  

Компоненти схрещування за віддаленої гібридизації, Medicago sativa L.  

 

Селекційний номер за 

індивідуальних доборів Зразки робочої колекції, запилювачі 

297 Альфа 12; 
352 Вертус / Еврика 1;  
337 Феракс 58 / Кішвардай 46;  
395 Альфа 38 / Кішвардай 46; 
338 Кішвардай 46 / Зигуен; 
333 Ярославна; 
357 Вертус / Альфа 12; 
251 Міцностеблова; 
330 Марк ІІ;  

233 Турецька; 

307 Вела; 

350 Вертус / Феракс 58;  

312 Зигуен;  

209 Тетон / Бореалє 47 

117 Вертус 

107 Евріка 4 

 

Феракс 58 – добір № 58 з канадського сорту Феракс ( К-8870). Рослини 

відрізняються ранньостиглістю, крупними світло-фіолетовими квітками, зібрані 

у рихлі довгі китиці по 20–25 штук.  

Марк ІІ – добір рослин з американського сорту Марк ІІ (К-35541). 

Рослини прямостоячі з темно-фіолетовими квітами в компактних китицях, по 

20–25 штук. 
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Тетон – відбори з американського сорту Тетон (К-21298). Для відібраних 

рослин характерне біле зі слабкою жовтизною забарвлення пелюсток квітки. 

Зигуен добір з чілійського сорту Зигуен (К-37027). Кущі рослин середніх 

розмірів добре облиствлені з фіолетовими квітами, зібраними в китиці по 15–20 

штук. 

Альфа 12 – добір зі шведського сорту Альфа (К-34388). Для рослин 

характерний прямостоячий, добре облиствлений кущ з великими китицями 

крупних 25–30 штук фіолетових квітів в кожній. 

Бореалє 47 –  відбір № 47 зі давнього французького сорту Бореале (К-

35546). Рослин з характерною формою куща, маркерна ознака, компактний 

прямостоячий, з мілкими ланцетовидними листочками та щільними не 

крупними китицями, які сформовані з 15–18 мілких темно-фіолетових квіток. 

Кішвардай 46 – відбір № 46 з венгерського сорту Кишварди (К-30611). 

Рослини з прямостоячими, середньої висоти, кущами зі щільними некрупними 

китицями сформованими з 15–25 квіток.  

Еврика 1, 4 – добори з районованого на той час в Україні давнього сорту 

Веселоподолянська ІІ селекції Веселоподолянської селекційно-дослідної станції 

ВНІС, названі Еврика 1 та Евріка 4. Для рослин характерна середня насіннєва та 

добра кормова продуктивність.  

Ярославна – добір рослин за рівнем самосумісності з сорту Ярославна 

селекції ННЦ «Інститут землеробства НААН», на той час УНДІЗ, занесеного до 

Реєстру сортів рослин України в 1987 році. З 1993 року сорт визнано 

національним стандартом для зони Лісостепу і Полісся. 

Вертус – добір рослин зі шведського сорту Вертус з темно-фіолетовим 

забарвленням пелюсток квіток прямостоячим стеблом, високим рівнем 

самофертильності (96 %) та зав’язування насіння на біб (3,4 насінини). Це 

перша популяція люцерни ізогенна за генами самосумісності. Лінія 

використовується як генетичний донор ознаки самосумісності. 

Турецька – добір рослин з селекційних зразків з Турції за прямостоячим 

стеблом, високою насіннєвою продуктивністю та високим рівнем автогамії. 
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Міцностеблова – добір рослин люцерни з гібридної комбінації Вертус / 

Евріка 1 з характерним міцним стеблом, стійким до вилягання. 

Схрещування за віддаленої гібридизації Medicago sativa L. / Medicago 

falcata L., проводилося за схемою наведеною в таблиці 2.3. 

 

Таблиця 2.3  

Схема схрещування за віддаленої гібридизації, Medicago falcata L. / 

Medicago sativa L.  

 

Medicago 

falcata L., (♀) 

Селекційні номери Medicago sativa L., (♂)* 

297 352 337 395 338 333 357 251 330 233 307 350 312 209 117 107 

Павловська 7 + + + + + + + + + + + + + + + + 

Кулундинськ

а борова 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Марусинська 

425 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Якутська 

жовта 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Змієвий вал + + + + + + + + + + + + + + + + 

Примітка: *297 – Альфа 12; 352 – Вертус / Еврика 1; 337 – Феракс 58 / 

Кішвардай 46; 395 – Альфа 38 / Кішвардай 46; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 333 

– Ярославна; 357 – Вертус / Альфа 12; 251 – Міцностеблова; 330 – Марк ІІ; 233 

– Турецька; 307 – Вела; 350 – Вертус / Феракс 58; 312 – Зигуен; 209 – Тетон / 

Бореалє 47; 117 – Вертус; 107 – Евріка 4; + – знак схрещування. 

 

2.3 Методика проведення досліджень 

 

Дослідження селекційного матеріалу, гібридизацію та самозапилення 

рослин проводили при гніздовому розміщенні рослин люцерни. Для цього 
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насіння селекційних номерів спочатку висівали в парник, а потім 

пересаджували рослини на попередньо промарковану площу. Ізольоване 

розмноження вихідного матеріалу (ліній і гібридів) проводили за екранної 

ізоляції конюшини білої повзучої і лучної. Ділянки люцерни розташовували на 

відстані 10 м. У масив екранної культури селекційні номери пересаджували 

після попереднього вирощування в парниках чи у розсаднику вивчення 

вихідного матеріалу при гніздовому розташуванні рослин. 

Підготовка рослин до гібридизації та самозапилення. Попередньо 

відібрані рослини підв’язували до кілків. Потім із суцвіття видаляли всі 

відкриті й в’ялі квітки, бутони ранніх стадій розвитку та, за наявності, боби.  

Кількість самозапилених квіток залежала від стадії цвітіння рослини. 

Суцвіття покривали марлевими ізоляторами і вішали етикетку, вказуючи номер 

рослини, кількість трипінгованих (гібридизованих) квіток, дату та відмітку про 

самозапилення (материнський компонент та запилювач). Перед кожним 

самозапиленням чи гібридизацією нової рослини ретельно ополіскували пінцет 

медичним спиртом. 

На приготованому таким чином суцвітті проводили самозапилення квіток, 

які знаходились в стадії «прямого парусу».  

Методика проведення штучного самозапилення. Для визначення рівня 

самосумісності різних форм рослин, які досліджувалися, проводили їх штучне 

самозапилення. Як відомо, для успішного проростання пилкових трубок на 

приймочці маточки квітки люцерни необхідно провести розкриття квітки 

(трипінг), при якому пилково-маточкова колонка вивільняється із човника та 

сильно вдаряє в поверхню парусу. В результаті цього відбувається пошкодження 

цілості кутикулярної поверхні приймочки і пилкові трубки власного пилку 

можуть проростати в тканину стовпчика. 

Для виконання розкриття квіток використовували металеві малі очні 

анатомічні пінцети. Звільнення тичинково-маточкової колонки проводили, 

розміщуючи квітку між кінчиками ніжок пінцету та злегка притискуючи їх. 

Внаслідок сильного удару пиляки розтріскувалися і власний пилок квітки 
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потрапляв на приймочку маточки. Після дозрівання бобів ізолятори збирали, 

підраховували кількість бобів, що зав'язались, та кількість насінин в кожному 

бобі. Рівень самосумісності рослин визначали за кількістю бобів, що 

зав'язалися при штучному самозапиленні 100 квіток і кількістю насінин на біб.  

Методика проведення перехресного запилення за якою проводили 

схрещування, розроблена і апробована у відділі генетики та селекції кормових 

культур (з 2017 р. – відділ кормовиробництва) ННЦ «Інститут землеробства 

НААН» [196, 197]. Вона базується на проведенні контрольованого примусового 

запилення чужорідним пилком без кастрації квітки, що дає змогу отримати 

гібридний матеріал з високим рівнем гібридності 50–100 % [198]. Відповідно до 

даної методики за материнську брали рослину з жовтим забарвленням 

пелюсток, за батьківську – з темно-фіолетовим. Зважаючи на те, що види 

люцерни серповидної та північної в певній мірі є генетично самонесумісними 

та у зв'язку з тим, що «чужий пилок» проростає і досягає зародкового мішка 

швидше ніж «власний», відбувається перехресне запилення і запліднення. Для 

перехресного запилення материнську рослину підготовлювали аналогічно як 

при самозапиленні.  

Для переносу пилку з однієї рослини на іншу використовували малі очні 

металеві пінцети. Пилок з батьківських рослин набирали на внутрішню частину 

однієї ніжки пінцета у вигляді кількох пилкових плям. Для цього пінцет, 

попередньо простерилізований 96 % спиртом, розташовували так, щоб одна 

його ніжка знаходилася нижче човника, а інша – між парусом і човником. Легко 

стискаючи пінцет розкривали човник, внаслідок чого колонка тичинок і маточки 

виходила на зовні і торкалась верхньої ніжки пінцета, який стискався так, щоб 

пилок залишався на ніжці. Для формування пилкової плями необхідно розкрити 

три-чотири квітки батьківської рослини. Потім пінцетом переносили пилок у зів 

квітки материнської рослини, для цього пінцет підносили до квітки таким 

самим чином, як і на батьківських компонентах. Легким натисканням на човник 

квітки здійснювали її розкриття, колонка виходила з човника і вдарялася в 

пилкову пляму. Пінцет піднімали вгору так, щоб приймочка просковзнула крізь 
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пилкову пляму. Однією набраною плямою батьківського пилку можна запилити 

дві-три материнські квіточки залежно від його кількості. Перед кожним 

набором пилку з батьківської рослини пінцет і руки стерилізували медичним 

спиртом. Рекомендовано до запилення 100 квіток. Після запилення усі суцвіття 

певної гібридної комбінації поміщали під двошаровий марлевий ізолятор, потім 

прив’язували етикетку з вказаними номерами обох батьківських компонентів, 

кількістю запилених квіток, а також дату проведення гібридизації. Як 

перехресне запилення так і трипінгування (самозапилення) проводили в 

ранішні часи після спадання роси до настання полудневої спеки.  

Рівень самофертильності та сумісності батьківських компонентів і їх 

продуктивності визначали за такими показниками, як кількість бобів, що 

зав’язалися на запилену або трипінговану квітку, кількість життєздатного 

насіння на біб та форму бобу й максимальну кількість обертів спіралей бобу – 

за доречності. Для об’єктивної оцінки рівня зав’язування бобів користувалися 

бальною шкалою [199], яка дає змогу провести розподіл за кількістю бобів, що 

зав’язалися на 100 квіток: 

– дуже мала                   (10,0 – 19,9 %); 

– мала                            (20,0 – 39,9 %); 

– середня                       (40,0 – 59,9 %); 

– велика                         (60,0 – 79,9 %); 

– дуже велика                (> 79,9 %). 

Вивчення отриманих міжвидових і міжсортових гібридів. Одержане 

гібридне насіння висівали в парник. Справжню гібридність потомків F1 

отриманих від контрольованого перезапилення визначали за генетичними 

маркерами (додаток А). За запропонованою у відділі методикою рівень 

гібридності рослин сягає 93–100 %. Забарвлення квіток одержаних гібридів 

варіювало від жовто-фіолетового до жовто-зеленого. Це слугувало доказом 

справжності гібридів, оскільки батьківські рослини мали чіткий колір пелюсток 

квіток. З метою вибракування несправжніх гібридів, відбирали рослини тільки 
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зі строкатим забарвленням квітки, які висаджували на попередньо 

промарковану ділянку квадратно-гніздовим способом 45 × 45 см.  

Індивідуальні добори рослин здійснювали вручну у фазі побуріння 80 % 

бобів, обмолот – індивідуально по рослинах на снопових молотарках.  

Структурний аналіз для визначення прямих показників елементів 

насіннєвої продуктивності проводили в лабораторних умовах за відібраними 

пробами 30 бобів користуючись показниками оцінювання вихідного матеріалу 

люцерни для створення сортів з підвищеною насіннєвою продуктивністю за 

методикою розробленою та удосконаленою у відділі селекції і насінництва 

кормових культур (кормовиробництва) ННЦ «ІЗ НААН» [200]. За побуріння 

80 % бобів у підписані паперові пакети з облікової ділянки відбираються у 

довільному порядку проби бобів шляхом обривання китиць. Якщо оцінюємо 

індивідуальну рослину, то відбирається проба у кількості 5–7 китиць із різних 

частин рослини. Подальша оцінка відібраних проб проводиться у лабораторних 

умовах. Під час індивідуального оцінювання з відібраних китиць обриваються 

боби, визначають тип бобу, а за потреби – максимальну кількість обертів 

спіралі бобу. Потім у довільному порядку відбирають 30 бобів. Наші 

спостереження показали, що за дотримання цих умов зазначеної кількості бобів 

цілком достатньо. За умови низького рівня зав’язування бобів відбирали 

максимально можливу їх кількість. Далі боби витирали на лабораторному 

ситечку та підраховували кількість насінин – повноцінно сформованих та 

щуплих окремо. Діленням кількості насінин на кількість бобів визначали 

кількість насінин на біб. 

Усі рослини, за темою дослідження, висіяні, висаджені та пересаджені у 

2004–2007 рр., оцінювали за такими ознаками насіннєвої продуктивності як 

кількість насінин на біб, максимальна кількість оборотів спіралі бобу на 

рослині, маса насіння рослини, кількість квіток на китиці, кількість бобів на 

китиці. 

1. Ознаку «кількість насінин на біб» вивчали за такою методикою. 
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З кожної рослини відбиралась проба у кількості 5–7 китиць з різних 

частин рослини. Потім з відібраних китиць обривали усі боби і підраховували їх 

кількість. Далі боби витирали і підраховували кількість насінин. Діленням 

кількості насінин на кількість бобів визначалась ознака «кількість насінин на 

біб». Усі операції виконували вручну. 

Як уже зазначали (розділ 1), насіннєва продуктивність рослин люцерни 

повною мірою залежала від кількості повноцінно сформованого насіння, що 

зав’язалося на один біб. Об’єктивно оцінити селекційні зразки за зазначеним 

показником можна використовуючи шкалу оцінки [199]: 

- дуже мала             (< 1,9); 

- мала                      (2,0–3,9); 

- середня                 (4,0–5,9); 

- велика                   (6,0–7,9); 

- дуже велика          (> 7,9). 

2. Ознаку «Максимальна кількість оборотів спіралі бобу» (на рослині) 

визначали під час вивчення попередньої ознаки. Після обривання з китиць бобів 

останні ретельно аналізувались з метою виявлення чисельності бобів з 

максимальною кількістю оборотів спіралі бобу. Ця кількість оборотів 

приймалась за максимальне числове значення даної ознаки. 

3. «Масу насіння з рослини» вивчали в індивідуальному порядку. 

Кожну рослину зв’язували у сніп, прив'язували етикетку з відповідним 

номером і вижинали серпом. Після чого снопи сушили та обмолочували 

механізовано на сноповій молотарці, отриманий ворох витирався на ротаційній 

тертці, отримане насіння очищали та зважували на лабораторних вагах. 

4. «Кількість квіток на китиці» визначали під час інтенсивного цвітіння. 

Для цього чітко підраховували кількість квіток на 10 китицях, після чого 

перераховували даний показник в середньому на одну рослину. 

5. «Кількість бобів на китиці». При побурінні 80% бобів у паперові 

підписані пакети з кожної відібраної рослини зрізали по 10 китиць з бобами. 

Подальші підрахунки були аналогічними з підрахунками попереднього 
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показника. 

Поряд з даними показниками насіннєвої продуктивності також 

досліджували такі непрямі показники кормової продуктивності, як: 

- висота рослини; 

- кущистість (кількість стебел першого порядку); 

- діаметр стебла. 

Висоту кожної рослини виміряли окремо за допомогою мірної лінійки. 

Для визначення кущистості зрізали кожну рослинку в період дозрівання та 

підраховували кількість гілок першого порядку у вузлі кущення. Діаметр стебла 

вимірювали за допомогою штангель-циркуля. 

Упродовж періоду вегетації оцінку цінних господарських ознак 

проводили згідно відповідних методичних рекомендацій [199, 201, 202].  

Величину справжнього, гіпотетичного та конкурсного гетерозису 

обчислювали за рекомендованими формулами [203]. 

Гетерозис істинний: 

Гіст = (F1 – Pкраща) / 100 %,                                                                     2.1 

де Р – показник кращої батьківської форми. 

Гіпотетичний (середній) гетерозис: 

Ггіп = (F1 – Pсер) Pсер х 100 %,                                                                  2.2 

Pсер – середній показник за батьківськими формами. 

Конкурсний гетерозис: 

Гкон = (F1 – K) 1/ К х 100 %,                                                                   2.3 

К – показник ознаки, що вивчається у кращого районованого сорту чи 

гібриду. 

Для вивчення характеру успадкування і рівня гетерозису визначили 

ступінь домінування (hp) за загальноприйнятим методом, за формулою:  

hp = (XF – Xmp) / (Xp - Xmp),                                                          2.4 

де XF – середнє значення показника у гібрида; 

Xmp – середнє значення показника обох батьківських форм; 

Xp – середнє значення батьківської форми з сильнішим проявом ознаки.  
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Показник домінантності (hp) може приймати будь-які значення від – ∞ до 

+ ∞  [204]. Ми користувалися такою градацією:  

1) hp < -1 – від’ємне наддомінування (від'ємний гетерозис, або депресія);  

2) -1 ≤ hp < -0,5 – від’ємне домінування; 

 3) -0,5 ≤ hp ≤ +0,5 – проміжне успадкування; 

4) +0,5 < hp ≤ +1 – позитивне домінування; 

5) hp > +1 – позитивне наддомінування (позитивний гетерозис). 

Методика обліку трансгресії передбачає визначення таких показників як 

ступінь і частота трансгресій [227–229]. Для визначення взаємозв’язку між 

різними ознаками користувалися коефіцієнтом парної кореляції (r). Його 

значення знаходиться в амплітуді коливання від -1 до +1. Величина коефіцієнту 

вказує на тісноту зв’язку, а знак мінус чи плюс показує яким є кореляційний 

зв’язок – позитивним чи негативним. За позитивного кореляційного зв’язку із 

зростанням значення одного показника інший теж зростає. За негативного – 

навпаки [205]. 

Користувалися такою градацією [205, 206]: 

- від 0 до 0,333 – слабка залежність; 

- від 0, 334 до 0,666 – середній рівень залежності; 

- від 0,667 і вище – залежність є тісною. 

Ступінь та частоту трансгресії кількісних ознак визначали за формулами 

В. И. Глазка, Г. В. Глазко [227]. 

Математичну обробку здійснювали за методиками варіаційної статистики 

за Б. О. Доспєховим [206], П. Ф. Рокицьким [207] та методичними 

рекомендаціями [205], користуючись програмами «Exel», на персональному 

комп’ютері при програмному забезпеченні Windows-XP та пізніших версій. 

Висновки про достовірність отриманих даних супроводили на підставі 

вибіркової сукупності за допомогою кореляційного аналізу. Достовірність 

різниці між отриманими даними оцінювали за критерієм Стьюдента [206].  
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Висновки до розділу 2 

 

1. Незважаючи на окремі варіювання температурного режиму та 

зволоження, погодні умови вегетаційного періоду 2003–2010 рр. в основному 

були сприятливими для росту і розвитку рослин люцерни, що дозволило 

сформувати відносно високу продуктивність рослин за елементами 

структурного аналізу насіннєвої та кормової продуктивності.  

2. Матеріалом для досліджень слугували зразки робочої колекції 

створеної у відділі генетики і селекції кормових культур Інституту землеробства 

УААН.  

3. Материнськими компонентами призначали оригінальні селекційні 

сорти та колекційні зразки ВІР представленими найпоширенішими сортами 

північних районів європейсько-азіатського регіону: Марусинська 425, 

Павловська 7, Кулундинська боровая, Якутська жовта. 

4. Люцерна посівна представлена селекційними зразками з робочої 

колекції, які є похідними відомих сортів світової селекції: Вертус, Феракс, 

Бореале, Альфа та є продуктом багаторазового інбридингу й добору за ознакою 

самосумісності (70–80 бобів на 100 самозапилених квіток), з темно-фіолетовим 

забарвленням пелюсток квіток та іншими цінними господарськими ознаками. 

3. Використано загальноприйняті селекційні та генетичні методи аналізу 

гібридного матеріалу, сучасні методи статистичної обробки, що дозволило 

проаналізувати новостворений селекційний матеріал і на його основі створити 

перспективні селекційні зразки та адаптивні сорти, які подано на 

кваліфікаційну експертизу до УІЕСР та занесено до Державного реєстру сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні. 
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РОЗДІЛ 3 

ХАРАКТЕР УСПАДКУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК І 

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ ДЛЯ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

 

3.1 Генетична природа форми бобу та особливості її успадкування у 

популяціях 

 

Види люцерни Medicago falcata L. та Medicago sativa L. чітко 

розрізняються за формою бобу. У «Широкому уніфікованому класифікаторі 

СЕВ»[199] пропонуються такі класифікації форми бобу – пряма, серповидна та 

округла (спіралеподібна) з різною кількістю обертів (рис. 3.1).  

 

 

             1                     3                            5                 7                         9       

1 – прямий або злегка зігнутий; 3 – серпоподібний; 5 – спіралеподібний 

(1,5–1,9 оберти); 7 – спіралеподібний (2,5–2,9 оберти); 9 – спіралеподібний 

(>4 обертів).  

 

Рис. 3.1 Форма бобу у різних видів люцерни (за даними «Широкого 

уніфікованого класифікатора СЕВ» [211] 

 

Ознаку «форма бобу», разом із ознакою «забарвлення пелюстки квітки», 

широко використовують в систематиці роду люцерни, що дало підстави 

вважати, що вона може слугувати маркером геномів типу «sativa» і «falcata». 

Однак форма бобу та кількість обертів спіралей є досить мінливими ознаками 
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не тільки в межах роду Medicago L., а й у кожного виду, що знаходить 

підтвердження у працях О. І. Пидюри [208, 209] та наших дослідженнях 

(табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Кількість обертів спіралі бобу та колір квітки у деяких видів роду 

Medicago L 

Вид Кількість обертів Колір квітки 

Medicago orbicularis (L.) Bartal. 3,0–4,0 жовтий 

Medicago scutellata (L.) Mill. 5,0–6,0 жовтий 

Medicago truncatula Gaertn. 3,0–5,0 жовтий 

Medicago falcata L. 0,0–1,0 жовтий 

Medicago borealis L. 0,0–0,5 жовтий 

Medicago sativa L. 2,0–5,0 фіолетовий 

Medicago × varia Martyn 2,0–6,0 фіолетовий жовтий, 

строкатий 

 

У кожного з цих видів у межах геному є свої додаткові відмінності 

елементів форми бобу, серед яких ми виділити наступні: ширина стулки; 

внутрішній та зовнішній діаметри кільця; кількість обертів спіралі (рис. 3.3, 3.3, 

3.4). 

Враховуючи чіткий прояв та легку ідентифікацію, генетика ознаки 

«форма бобу» й досі не вивчена в повній мірі [210]. Разом з тим, форма бобу є 

досить важливою ознакою. Вона відіграє значну роль в насіннєвій 

продуктивності рослин люцерни, розповсюдженні насіння, збільшенні ареалу 

поширення виду і, найбільш важливо, в генетичних системах виживання та 

підтримки гомеостазу насіннєвої продуктивності в екстремальних умовах. Слід 

зазначити, що особливого значення набуває продуктивність окремого бобу. 

Зокрема, важливе значення має його довжина, а в спіралевидного бобу – 

кількість обертів спіралі.  
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Рис. 3.2 Розмаїття форм бобу у люцерни серповидної Medicago falcata L. 

 

   

Рис. 3.3 Форма бобу у люцерни посівної Medicago. sativa L. 
 

 

   

Рис. 3.4 Типові форми бобів для міжвидових гібридів люцерни серповидної 

та люцерни посівної F1 покоління 
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Так, якщо на рослині зав’язалось мало квіток, то підвищення врожайності 

можна досягти за рахунок підвищення продуктивності окремого бобу. А вона, в 

свою чергу, залежить від ознаки «кількість насінин на біб», адже чим довший 

біб тим більше обертів спіралі, а відповідно і більше насіннєвих зачатків та 

насінин в ньому сформується. 

Дослідження попередніх років визначили проміжний характер прояву 

ознаки «форма бобу» у міжвидових гібридів першого покоління, у яких 

переважає спіралеподібна форма бобу (рис. 3.4). Ця ознака слугує мірою прояву 

геному M. falcata L. чи M. sativa L. у міжвидових гібридів. Основна умова – 

селекційні зразки, які використовували у схрещуваннях, повинні бути 

гомозиготними. Усі вище зазначені ознаки в окремо взятих рослин мало 

змінювалися за роками дослідження. Міжвидові гібриди, в яких материнським 

компонентом використовували люцерну серповидну, набули лише один тип 

генетичної плазми, тому система генетичного гомеостазу у гібридів не працює, 

тобто не має протидії розвитку довжини спіралі гібридного бобу. Це і викликає 

різке збільшення іноді й до шести обертів спіралі бобу. Зняття механізму 

протидії росту довжини бобу за міжвидової гібридизації може слугувати 

важливим селекційним напрямом підвищення насіннєвої продуктивності 

люцерни, оскільки кожна додаткова спіраль збільшує продуктивність бобу в 

середньому на дві повноцінні насінини. 

 

3.2 Міжвидові насичуючі схрещування з використанням генетичних 

маркерів 

 

Поєднання ознак геномів Medicago falcata L. та Medicago sativa L. можна 

досягти шляхом проведення міжвидової (віддаленої) гібридизації, завдяки якій 

стає можливим поєднання генів окремих ознак, коли гібриди або їх нащадки 

матимуть переваги над обома батьками за тими чи іншими показниками [15]. 

Згідно теорії селекції рослин, кожну певну ознаку, яка має чіткий генетичний 

контроль, можна передати без змін тільки насичуючими схрещуваннями 
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(бекросами) [211]. Крім того, особливості передачі залежать від генетичної 

природи ознаки – якими генами здійснюється контроль: ядерними чи 

цитоплазматичними, одним чи кількома, домінантними чи рецесивними. 

Поєднання цінних господарських ознак видів посівної та серповидної 

люцерни в одному генотипі, не зменшуючи при цьому сили їхнього прояву, 

нами досягнуто шляхом віддаленої гібридизації з застосуванням міжвидових 

повторних, насичуючих схрещувань (бекросів), однак на цьому шляху у відділі 

селекції і насінництва кормових культур зіштовхнулися з певними труднощами, 

які в процесі скрупульозної роботи були вирішені. 

Багаторічні культурні види люцерни є облігатними 

перехреснозапильними культурами з генетичною системою протидії 

самозапиленню, яка контролюється опозиційними алелями ssss. Рослини цих 

видів практично не здатні до самозапилення, тому гомозиготація локусів 

контролю ознак, які передаються насичуючими схрещуваннями, досить 

ускладнена. При цьому для гомозиготації ознак, що передаються, 

використовуються близькородинні схрещування серед F1, F2 та серед рослин 

кожного циклу насичення. Це можливо в тому випадку, коли ознака яка 

підлягає трансгресії має простий генетичний контроль, тобто визначається в 

основному «диким» алелем. Така робота вимагає великого об’єму аналізу та 

оцінки рослин, а у випадку передачі складних багатогенних ознак об’єми робіт 

ускладнюються до неможливості їх виконання. Нескладно припустити, що у 

випадку передачі ознак з багатогенним контролем насичуючі схрещування в 

люцерни можуть стати процесом такої складності, здійснення якого буде 

неможливим. Із цього випливає висновок, що використанню методу 

насичуючих схрещувань в селекції люцерни повинна передувати процедура 

передачі, хоча б одному із компонентів схрещування, генів які забезпечують 

результативне самозапилення (самосумісність). 

Нами запропоновано насичення, самозапилення та добір гомозигот, носіїв 

ознак трансгресії, здійснювати в два етапи [212]. На першому етапі проводили 
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насичуючі схрещування та здійснювати підбір рослин за генетичними 

маркерами, які мали відповідати таким вимогам за якими маркери повинні: 

бути багатолокусними з розміщенням останніх в різних групах щеплення і, 

відповідно, за їх проявом у фенотипі можна було б контролювати певні ознаки; 

мати чіткий генетичний контроль; легко візуально або аналітично 

ідентифікуватися. 

Вимогам, що ставляться до генетичних маркерів в люцерни відповідають 

такі маркери, як забарвлення пелюсток квіток і форма та структура будови 

бобу. Їхня генетична природа встановлена, тому вони були використанні у 

селекційному процесі для ідентифікації та відбору гібридів (рис. 3.5). 

Спрощена генетична формула синьоквіткової рослини люцерни – 

ССССРРРРyyyy, жовтоквіткової – ССССррррYYY [213–215]. Їхні гібриди F1 

мали проміжне успадкування (ССССРРррYYyy) з синьо-жовто-зеленим 

забарвленням пелюсток квіток й тому їх легко ідентифікувати візуально. 

Тетрасомна кон’югація хромосом гібриду люцерни та концентрація 

олігогенів забарвлення пелюсток в різних хромосомах дає змогу в потомстві F2 

Medicago falcata L. / Medicago sativa L. виділити рослини, які несуть ознаки 

геномів обох видів люцерни та достатньо легко розпізнаються не зважаючи на 

низьку частоту розщеплення за кольором пелюсток квітки. 

Другою чіткою морфологічною ознакою є форма та довжина бобу. 

Серповидна люцерна, материнські форми за віддаленої гібридизації Medicago 

falcata L. / Medicago sativa L., добори з сортів Якутська жовта, Павловська 7, 

Кулундинська борова, Марусинська 425 та відібрана з природної популяції 

дика форма Змієвий вал мають чіткий серповидний біб, який за розмірами не 

перевищує 0,5 довжини кільця чи близький до прямого.  

Селекційні зразки, сформовані з робочої колекції під назвами Феракс 58, 

Марк ІІ, Тетон, Зигуен, Альфа 12, Бореалє 47, Кішвардай 46, Евріка 1, Евріка 4, 

Ярославна, Вертус, Турецька, Міцностеблова мають округлу форму бобу, з 2–3 

обертами спіралі.  
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Рис. 3.5 Схема послідовності процесів здійснення селекції люцерни з 

використанням міжвидової гібридизації та насичуючих схрещувань (Medicago 

falcata L. / Medicago sativa L.):  

F1 – гібриди першого покоління (Medicago falcata L. / Medicago sativa L.); 

BC
n
Fn – гібриди відповідного насичення (бекросу) та покоління після 

насичуючого схрещування ((Medicago falcata L. / Medicago sativa L.) / Medicago 

sativa L.); BC
n
FnI1 – гібриди відповідного насичення та покоління після 

насичуючого схрещування після першого контрольованого самозапилення 

((Medicago falcata L. / Medicago sativa L.) / Medicago sativa L.); Ж. – жовте 

забарвлення квітки (Medicago falcata L. / Medicago sativa L.) ; Ф. – фіолетове 

забарвлення (Medicago falcata L. / Medicago sativa L.); Окр. – округлий 

(спіралеподібний біб) (Medicago falcata L. / Medicago sativa L.); Серп. – 

серповидний біб (Medicago falcata L. / Medicago sativa L.); 3 сп. – три оберти 

спіралі бобу (Medicago falcata L. / Medicago sativa L.). 
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Гібриди Medicago falcata L. / Medicago sativa L., які несуть ці 

альтернативні ознаки, можуть мати округлу проміжну форму бобу і до 2 

обертів спіралі. В поколінні F2 (Medicago falcata L. / Medicago sativa L.) 

відбувається розщеплення з появою рослин із поєднанням альтернативних 

ознак – жовтого забарвлення пелюсток квіток з 2–3 обертами бобу. 

Форма та довжина бобу можуть бути використані як альтернативи за 

допомогою яких можна маркувати компоненти міжвидових схрещувань. За 

віддаленої гібридизації у гібридів Medicago falcata L. / Medicago sativa L. з 

одного боку це біб серповидної форми, який має лише ½ довжини спіралі, а з 

іншого – округлий, довжиною 3–4 і більше обертів спіралі. Варто відмітити, що 

серед відомих сортів-популяцій люцерни синьоквіткової Феракс, Кішвардай, 

Марк ІІ, Турецька, Тетон, Бореалє, Ярославна, Ольга, Роксолана, 

Веселоподолянська, Зайкевича форми рослин з чотирма і більше обертами 

спіралі бобу зустрічаються досить рідко. Проведена пошукова робота серед 

гібридних популяцій Medicago falcata L. / Medicago sativa L. дозволила 

виділити такі рослини та сформувати популяцію, рослини якої мають округлу 

форму бобу з 4–6 обертами спіралі (рис. 3.6). 

 

а            б   

а) недозрілий біб з п’ятьма обертами спіралі; б) зрілий біб – 6 обертів. 

 

Рис. 3.6 Багатоспіральні боби люцерни гібридних рослин за віддаленої 

гібридизації (Medicago falcata L. / Medicago sativa L.) 

 

Неодмінною умовою є наявність у одного з компонентів, у нашому 

випадку в запилювачів, генів самофертильності в гомозиготному стані (sfsfsfsf), 

які сприяють високій здатності до самозапилення та самозапліднення. Ознака 
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самосумісності досить важлива, оскільки, для гомозиготації певних 

структурних поєднань, після кожного циклу насичуючих схрещувань необхідне 

проведення самозапилення кожного гібридного покоління. Ця ознака виявлена 

в процесі багаторічної роботи, вивчена її генетика та доказана можливість 

передачі селекційним шляхом від однієї форми до іншої, а також доказана 

можливість її функціонування в зародковій плазмі дикої люцерни Medicago 

falcata L. як в гомозиготному, так і в гетерозиготному стані (sfsfsfsf и sssfsf) 

[210]. 

У цілому, самосумісність яка має структуру sfsfsfsf в гомозиготному стані 

забезпечує зав’язування бобів до 80 % від кількості самозапилених квіток з 3–6 

повноцінними насінинами на біб. Підтвердженням цього є донори 

самосумісності: Гермафродіта – сформований з доборів серед рослин робочої 

колекції Medicago sativa L. селекційного зразка Вертус та Гермафродіта-2 – 

сформований з індивідуальних доборів серед рослин селекційних зразків: 

Вертус, Феракс, Бореалє, Альфа і є продуктом багаторазового інбридингу й 

добору за ознакою самосумісності (70–80 бобів на 100 самозапилених квіток), з 

темно-фіолетовим забарвленням пелюсток квіток, трьохспіральним округлим 

бобом, прямостоячим стеблом, добрим відростанням вегетативної маси та 

високою насіннєвою продуктивністю та гомозиготними за S
f
 генами 

самосумісності.  

На другому етапі необхідно проводити оцінку та добір окремих рослин і 

селекційних номерів за прямими селекційними ознаками серед тих, які несуть 

генетичні маркери. Для підтвердження можливості застосування способу 

виконано кілька серій досліджень, наслідки яких дають підстави стверджувати 

його дієвість. Встановлено, що люцерна серповидна Medicago falcata L. – 

добори з сортів Якутська жовта, Марусинська 425, Кулундинська борова та 

Павловська 7 добре схрещуються з люцерною посівною Medicago sativa L. – 

колекційні зразки, сформовані з робочої колекції під назвами Феракс 58, Марк 

ІІ, Тетон, Зигуен, Альфа 12, Бореалє 47, Кішвардай 46, Евріка 1, Евріка 4, 
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Ярославна, Вертус, Турецька, Міцностеблова. Дію результативних насичуючих 

схрещувань вивчали за використання в якості одного з материнських 

компонентів схрещування досить відомого сорту Павловська 7, який має чіткий 

серповидний біб і жовте забарвлення пелюсток квіток. У якості другого, 

батьківського, компоненту використовували донор Гермафродита-2 з темно-

синім забарвленням пелюсток квіток, високим (80 %) рівнем самофертильності, 

округлим бобом з 3 обертами спіралі та 3–4 повноцінними насінинами на біб. У 

F1 першого насичення спостерігали жовтоквіткові рослини з частотою 1:264 і з 

одним обертом спіралі – 1:525. У F2 другого та третього насичення відзначали 

рослини з жовтим забарвленням пелюсток квіток і округлим бобом з трьома 

обертами спіралі з відповідною вірогідністю 1:800-1:1000. По мірі збільшення 

кількості повторних схрещувань зростала й кількість обертів спіралей бобу. 

Після третього насичення була створена гібридна популяція, яка з ознаками 

обох видів – колір квітки і кількість обертів, а також чітка прямостояча форма 

куща, добре відростання та високий рівень самосумісності. Ця популяція 

зареєстрована як сорт люцерни серповидної Наречена Півночі, який 2007 р. 

занесений до Реєстру сортів придатних до поширення в Україні [216]. За 

результатами подальшої роботи, використовуючи донори самофертильності 

Гермафродіта та Гермафродіта-3 (жовтоквіткові донори самосумісності з 

прямостоячими стеблами та 3–4 обертамии спіралі бобу) за індивідуальних 

багаторазових доборів з міжвидових гібридів створених за участю 

материнських форм Якутська жовта, Павловська 7, Марусинська 425 та 

Кулундинська борова, а також із урахуванням насичуючих схрещувань і 

полікросу за довільного перезапилення (Medicago falcata L. / Medicago sativa L.) 

/ Medicago sativa L. були відібрані й сформовані популяції. Одна з них, сорт 

Анатоліївна, успішно пройшла кваліфікаційну експертизу сортів, як люцерна 

мінлива (Medicago × varia Martyn) (Medicago sativa L. nothosubsp. varia (Martyn) 

Arcang). У 2020 р. цей сорт внесений до Державного реєстру сортів, придатних 

до поширення в Україні. У 2020 р. накваліфікаційну експертизу сортів рослин 
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подано два сорти люцерни мінливої (Medicago × varia Martyn) Київська 

жовтогібридна (заявка № 20364003) та Київська синьогібридна (заявка № 

20364004). 

Враховуючи вище зазначене є можливість для подальшої результативної 

роботи щодо покращення кормової та насіннєвої продуктивності. Виявлення та 

застосування ефективних генів самосумісності дає змогу створити гомозиготні 

лінії, а у наступних поколіннях отриманих гібридів проводити насичуючі 

схрещування та самозапилення для рекомбінації генів. Крім того, це дозволяє 

після кожного насичуючого схрещування або самозапилення отримувати 

багаточисленні потомки виділяючи серед них рекомбінантні генотипи 

потрібної генетичної структури. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Досліджено успадкування ознаки самофертильності гібридами люцерни 

Medicago falcata L. / Medicago sativa L. за міжвидової (віддаленої) гібридизації.  

2. Визначено ефект адитивності між домінантними алелями 

тетраплоїдного локусу Sp, що позитивно позначилося на довжині бобу та 

формуванні обертів спіралі у гібридів Medicago falcata L. / Medicago sativa L. 

люцерни за міжвидової (віддаленої) гібридизації. 

3. Установлено, що за міжвидової гібридизації відмічається поява рослин 

з п’ятьма–шістьма обертами спіралі у міжвидових гібридів (Якутська жовта / 

Кішвардай 46, Кулундинська борова / Марк ІІ, Марусинська 425 / Альфа 12, 

Павловська 7 / Тетон / Бореалє 4). 

4. Розроблений та запатентований «Спосіб подолання генетичної системи 

протидії самозапиленню у видів культурної люцерни» та створено єдиний в 

Україні сорт люцерни серповидної Наречена Півночі, який внесений до 

Державного реєстру сортів, придатних для поширення в Україні.  
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5. За використання створених під час проведення досліджень донорів 

самосумісності створено сорт люцерни мінливої Анатоліївна, який внесений до 

Державного реєстру сортів дозволених до поширення в Україні та передано на 

науково-технічну експертизу до Інституту експертизи сортів рослин сорти 

люцерни мінливої (Medicago × varia Martyn) Київська жовтогібридна (Заявка № 

20364003 від 10.06 2020 та Київська синьогібридна (Заявка № 20364004 від 

10.06 2020). 

 

Результати експериментальних досліджень даного розділу наведено в 

таких публікаціях: 

1. Бобер А. Ф., Корягін О. М., Повидало М. В. Форма боба, її генетика і зв'язок 

з умовами поширення і продуктивністю виду люцерна. Вісник аграрної науки. 2009. 

№4. С. 40–43. 

2. Бобер А. Ф., Корягін О. М., Повидало М. В. Селекция люцерны с 

использованием самосовместимости и генетических маркеров. Сборник научных 

трудов «Земледелие и селекция в Беларуси». Минск «ИВЦ Минфина», 2014. Вып. 50. 

С. 316–329. 

3. Бобер А. Ф., Корягін О. М., Повидало М. В. Насичуючі схрещування в 

міжвидовій гібридизації люцерни. Досягнення і проблеми генетики, селекції та 

біотехнології: Зб. наук. пр. / Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова; 

редкол.: Кунах В А. (голов. ред.) та ін. Київ: Логос, 2007. Том 2. С. 28–32. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СУМІСНОСТІ БАТЬКІВСЬКИХ 

КОМПОНЕНТІВ ЗА ВІДДАЛЕНОЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ ЛЮЦЕРНИ 

 

4.1 Результати міжвидових схрещувань Medicago falcata L. / Medicago 

sativa L. люцерни за продуктивністю гібридних комбінацій 

 

Оскільки люцерна посівна значно раніше введена в культуру ніж люцерна 

серповидна, вона зазнала значного селекційного впливу щодо покращення своїх 

кормових якостей та насіннєвої продуктивності. Зокрема, люцерна посівна має 

тенденцію значно швидшого післяукісного відростання та забезпечує більше 

укосів у порівнянні з люцерною серповидною. Також, значних змін завдяки 

селекції, досягнуто в підвищенні кормової якості люцерни посівної. Однак, 

люцерна серповидна, завдячуючи своєму походженню та адаптації до умов 

вирощування, на відміну від посівної, менш вимоглива до ґрунтово-

кліматичних умов – здатна рости і плодоносити на піщаних та кислих ґрунтах, є 

зимо- та морозостійкою, витримує короткочасне затоплення, стійка до 

витоптування, цьому сприяє форма куща, а також добре переносить 

конкуренцію злакових трав у травосумішках. Завдяки міжвидовій гібридизації 

можна досягти поєднання господарсько-цінних ознак цих двох видів роду 

Medicago L. у одному генотипі.  

У наших дослідженнях частка продуктивних бобів, що зав’язалися, 

(рівень запилення) – основний показник оцінки результативності проведення 

контрольованого перехресного запилення, який дає змогу виявити сумісність 

підібраних батьківських компонентів. Була звернута увага на форму бобів, що 

зав’язалися (додаток В). 

Продуктивність гібридних комбінацій, тим більше, ефективність 

підібраних батьківських компонентів можна характеризувати за таких вихідних 

показників насіннєвої продуктивності, як:  
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- кількість насіння, що зав’язалося на запилену квітку; 

- кількість насіння, що зав’язалося на продуктивний біб; 

- частка життєздатного насіння (вибірково). 

У наших дослідженнях насіннєва продуктивність у популяціях люцерни 

залежала не тільки від рівня зав’язування бобів, а й від рівня формування 

повноцінного (кондиційного, потенційно схожого) насіння. Особливу увагу 

приділяли оцінці здатності материнських жовтоквіткових компонентів 

схрещуватися з синьоквітковими селекційними зразками з метою відслідкувати, 

як успадковуються ознаки у потомства, аби оцінити можливі варіанти 

батьківських пар та підібрати найбільш ефективні комбінації на перших етапах 

селекційного процесу.  

Метод парного кореляційного аналізу дозволяє встановити форму 

залежності та тісноту зв’язків між ознаками. Вивчення кореляційних зв’язків 

між основними ознаками, що визначають урожайність та якість продукції 

культури дозволяє виявити за рахунок яких елементів можливе подальше 

підвищення їх показників [217, 2180], зокрема Н. Н. Дюкова зі співавтором 

[126] зазначають, що між рівнем зав’язування бобів та насіння при вільному 

запиленні у люцерни існує прямий кореляційний зв'язок (r = 0,42–0,97).  

Визначення сили і направленості зв’язків між цінними господарськими 

ознаками допомогло оптимізувати процеси добору і аналізу вихідного 

матеріалу та тим самим покращити результативність роботи у початкових 

ланках селекційного процесу. З метою поєднання корисних властивостей та 

ознак видів люцерни Medicago falcata L. та Medicago sativa L. були проведені 

контрольовані схрещування, за яких материнською формою слугували сорти 

люцерни серповидної, а батьківськими компонентами – представники люцерни 

посівної (табл. 4.1). Слід відмітити, що майже всі схрещування між сортами 

люцерни серповидної та формами люцерни сативної посівної були 

результативними. Для того, щоб визначити який селекційний зразок Medicago 

sativa L. та Medicago falcata L., відповідно, проявив найбільшу сумісність за 
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контрольованого схрещування, до уваги брали такі показники, як «кількість 

насіння на запилену квітку» та «кількість насіння на біб, що зав’язався» (табл. 

4.1 та 4.2).  

 

Таблиця 4.1 

Насіннєва продуктивність міжвидових схрещувань люцерни за 

материнськими формами, 2003–2006 рр. 

 

Medicago falcata L. (♀) 

Medicago 

sativa L. (♂) 

Кількісті насінин, шт. *** 

на біб  
на запилену 

квітку 

шт. ±S  V, % ±S  V, % 

Марусинська 425* 16 1,8±0,2 53,6 1,2±0,2 45,1 

Кулундинська борова* 16 2,0±0,2 43,1 1,0±0,2 68,7 

Павловська 7* 16 1,9±0,4 75,3 1,9±0,4 87,9 

Якутська жовта* 16 2,2±0,2 44,5 1,5±0,2 60, 9 

Змієвий вал** 16 0,8±0,1 75,3 0,2±0,1 121,7 

Примітки: 1. * – сорт;  

2. ** – добір із природної популяції;  

3. *** – середнє значення по комбінаціях схрещування; 

4. x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка середнього 

арифметичного; V – коефіцієнт варіації, . 

 

Слід зазначити, що обрахунок проводили усереднено за всіма варіантами 

комбінацій схрещування. 

Відомо, що жовтоквіткові форми люцерни характеризуються досить 

низькою врожайністю насіння. У наших дослідженнях за контрольованого 

перехресного запилення по бальній шкалі [199] селекційні зразки Medicago 

falcata L. зав'язали дуже малу кількість насіння на біб (0,8–2,2 насінини).  

 

X x X x
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Таблиця 4.2 

Насіннєва продуктивність міжвидових схрещувань люцерни за 

батьківськими компонентами (запилювачами), середнє за 2003–2006 рр. 

 

Medicago sativa L. (♂) 

Medicago falcata L. (♀) Кількість насінин, шт.* 

на біб що зав’язався  на запилену квітку 

шт. ±S  V, % ±S  V, % 

107 5 1,5±0,5 71,2 0,3±0,1 84,5 

117 5 0,04±0,2 108,1 0,2±0,01 131,6 

209 5 2,8±0,4 28,6 1,2±0,6 101,5 

233 5 1,4±0,5 84,9 0,9±0,4 94,5 

251 5 1,6±0,5 57,1 1,0±0,3 59,8 

297 5 1,8±0,2 23,5 1,0±0,2 48,1 

307 5 2,2±0,4 39,5 1,5±0,3 40,5 

312 5 1,2±0,3 61,5 0,7±0,2 73,1 

330 5 1,5±0,3 44,9 0,7±0,2 72,9 

333 5 1,4±0,1 22,7 0,6±0,2 66,1 

337 5 2,0±0,4 50,2 0,9±0,3 82,7 

338 5 1,9±0,4 52,1 1,2±0,5 90,8 

350 5 1,7±0,4 53,5 0,8±0,3 86,4 

352 5 1,6±0,4 55,4 1,0±0,4 86,6 

357 5 1,8±0,6 71,0 1,2±0,5 87,2 

395 5 3,2±0,9 60,8 1,7±0,4 55,0 

Примітки: 1. * – середнє значення по комбінаціях схрещування; 

2. x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка середнього 

арифметичного; V – коефіцієнт варіації; 

3. 107 Евріка 4; 117 – Вертус; 209 – Тетон / Бореалє 47; 233 – Турецька; 

251 – Міцностеблова; 297 – Альфа 12; 307 – Вела; 312 – Зигуен; 330 – Марк ІІ; 

333 – Ярославна; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 

350 – Вертус / Феракс 58; 352 – Вертус / Еврика 1; 357 – Вертус / Альфа 12; 395 

– Альфа 38 / Кішвардай 46. 

 

За обома показниками найкращою виявили материнську форму сорт 

Якутська жовта (2,2), а порівняно дещо гіршою – дику форму Змієвий вал. Це 

підтверджують і дані варіаційної статистики та математична обробка даних 

методом оцінки істотної різниці вибіркових середніх по t-критерію Стьюдента.  

X x X x
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За показником «кількість насінин на квітку» на 95 % рівні значимості 

істотною виявили різницю між такими материнськими формами, як 

Марусинська 425 і Пвловська 7 [tфак. (2,19) > tтеор. (2,04)]; Колундинська борова 

та Змієвий вал [tфак. 4,65) > tтеор. (2,05)]; Марусинська 425 і Змієвий вал [tфак. 

(5,94) > tтеор. (2,05)]; [tфак. (2,19) >tтеор. (2,04)]; [tфак. (2.19) > tтеор. (2,04)]; Якутська 

жовта і Змієвий вал [tфак. (5,67) > tтеор. (2,05)]; та між Якутською жовтою і 

Павловською 7 [tфак. (3,33) > tтеор. (2,04)]. 

За показником «кількість насіння на біб» – на 95 % рівні значимості 

істотною є різниця між такими формами: Змієвий вал і Марусинська 425 [tфак. 

(4,08) > tтеор. (2,05)]; Змієвий вал і Колундійська борова [tфак. (4,70) > tтеор. (2,05)]; 

Змієвий вал і Павловська 7 [tфак. (3,23) > tтеор. (2,05)]; Змієвий вал і Якутська 

жовта [tфак. (5,07) > tтеор. (2,05)]. Серед батьківських селекційних зразків 

Medicago sativa L. за показником «кількість насінин на квітку», на 95 % рівні 

значимості істотною є різниця між: Вертус і Альфа 12 [tфак. (3,56) > tтеор. (2,31)]; 

Вертус і Феракс 58 / Кішвардай 46 [tфак. (2,56) > tтеор .(2,31)]; Вертус і Альфа 38 / 

Кішвардай 46 [tфак. (2,56) > tтеор. (2,31)]; Вертус і Кішвардай 46 / Зигуен 

[tфак. (2,58) > tтеор. (2,31)]; Вертус і Вертус / Еврика 1 [tфак. (2,48) > tтеор. (2,37)]; 

Вертус і Вела [tфак. (4,64) > tтеор. (2,31)], а за показником кількість насіння на біб 

між – Альфа 12 і Вертус [tфак. (5,84) > tтеор. (2,31)]; Альфа 12 і Тетон / Бореалє 47 

[tфак. (2,36) > tтеор. (2,31)]; Альфа 38 / Кішвардай 46 і Вертус [tфак. (3,90) > 

tтеор. (2,31)]; Вертус і Феракс 58 / Кішвардай 46 [tфак. (3,04) > tтеор. (2,31)]; Вертус і 

Кішвардай 46 / Зигуен [tфак. (4,70) > tтеор. (2,31)]; Вертус і Вертус / Альфа 12 

[tфак. (2,40) > tтеор. (2,31)]; Вертус і Марк ІІ [tфак. (3,26) > tтеор. (2,31)]; Тетон / 

Бореалє 47 і Вертус [tфак. (6,0) > tтеор. (2,31)]; Вела і Вертус [tфак. (3,07) > 

tтеор. (2,31)]; Зигуен і Вертус [tфак. (2,40) > tтеор. (2,31)]; Тетон / Бореалє 47 і Марк 

ІІ [tфак. (2,87) > tтеор. (2,31)]; Тетон / Бореалє 47 і Зигуен [tфак. (2,73) > tтеор. (2,31)]. 

Стосовно інших комбінаційних порівнянь, як між материнськими, так і 

між батьківськими компонентами селекційних зразків – різниця не є істотною.  
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4.1.1 Продуктивність контрольованого схрещування при віддаленій 

гібридизації Medicago falcata L. / Medicago sativa L. за материнського 

компоненту сорт Марусинська 425 

 

За результатами контрольованого схрещування (рис. 4.1) сорт 

серповидної люцерни Марусинська 425 виявили за високим сумісним 

материнським компонентом.  

 

 

Рис. 4.1 Результативність контрольованого схрещування батьківських 

компонентів, за віддаленої гібридизації Medicago falcata L. / Medicago sativa L., 

з материнською жовтоквітковою формою сорт Марусинська 425: 

117 – Вертус; 209 – Тетон / Бореалє 47; 233 – Турецька; 251 – 

Міцностеблова; 297 – Альфа 12; 307 – Вела; 312 – Зигуен; 330 – Марк ІІ; 333 – 

Ярославна; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 350 – 

Вертус / Феракс 58; 352 – Вертус / Еврика 1; 357 – Вертус / Альфа 12; 395 – 

Альфа 38 / Кішвардай 46. 

 

Так, максимально 94,1 % бобів, на 100 запилених квіток, зав’язалося при 

схрещуванні з батьківським компонентом Вертус / Альфа 12, а мінімально 

(26 %) – Альфа 12. Решта гібридних комбінацій, за винятком комбінації  
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останньої з Тетон / Бореалє 47, зав’язали більше 50 % бобів і тільки комбінація 

з батьківським компонентом 107 була непродуктивною. У переважної 

більшості комбінацій схрещування зав’язалися серпоподібні боби, однак у 

гібридних комбінаціях з батьківськими номерами Вела, Ярославна та Альфа 38 

/ Кішвардай 46 спостерігали малий відсоток й округлих спіралевидних бобів 

(додаток В). 

Для культури люцерни властиво формувати схоже життєздатне насіння і, 

відповідно, щупле, тому слід ураховувати можливий вихід кондиційного 

насіння при віддаленій гібридизації, а за одне й розуміти можливості насіннєвої 

продуктивності вихідних гібридних комбінацій та цінність підібраних 

материнських і батьківських компонентів.З цією метою визначали загальну 

частку кондиційного насіння (рис. 4.2).  

 

 

Рисунок 4.2 Матрікальна різноякісність насіння за контрольованої 

віддаленої гібридизації селекційних зразків Medicago sativa L. (♂) з 

материнською жовтоквітковою формою сорт Марусинська 425: 

117 – Вертус; 209 – Тетон / Бореалє 47; 233 – Турецька; 251 – 

Міцностеблова; 297 – Альфа 12; 307 – Вела; 312 – Зигуен; 330 – Марк ІІ; 333 – 

Ярославна; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 350 – 

Вертус / Феракс 58; 352 – Вертус / Еврика 1; 357 – Вертус / Альфа 12; 395 – 

Альфа 38 / Кішвардай 46. 
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У гібридних комбінаціях з батьківськими селекційними зразками: Вертус, 

Міцностеблова, Вела, Марк ІІ, та Вертус / Альфа 12 спостерігали вихід 

кондиційного насіння більше 95 %. Найменша частка повноцінного насіння 

була у комбінації схрещування з селекційним зразком дика форма Зигуен. Для 

гібридних комбінацій з материнським компонентом сорт Марусинська 425, 

характерний середній рівень зав’язування кондиційного насіння (82,3±5,9 %), а 

щуплого насіння сформувалося 17,7±5,9 %. Вихідні показники насіннєвої 

продуктивності з материнським жовтоквітковим сортом Марусинська 425 

наведені у таблиці 4.3 

Максимальну кількість насіння на біб що зав’язався, сформувала 

комбінація з батьківським селекційним зразком Феракс 58 / Кішвардай 46, а 

мінімальну – з Вертус. Максимальну кількість насінин на запилену квітку 

отримали за батьківського селекційним зразком Вертус / Альфа 12, мінімальну 

– Турецька. За показниками продукування кондиційного насіння бачимо, що 

максимальна кількість життєздатного насіння на біб зав’язалася у гібридної 

комбінації за батьківського компоненту Феракс 58 / Кішвардай 46, а мінімальна 

– за батьківського компоненту Турецька. За кількістю життєздатних насінин на 

запилену квітку максимальний результат відмічали у гібридної комбінації за 

батьківського компоненту Вертус / Альфа 12, як за попереднім показником, а 

мінімальне значення було у комбінації з селекційним зразком Турецька. 

У гібридних комбінаціях з жовтоквітковою материнською формою 

сорт Марусинська 425 прослідковувався позитивний кореляційний зв’язок між 

основними показниками насіннєвої продуктивності. Так, спостерігали тісну 

кореляцію рівня зав’язування бобів із сумарною кількістю насіння та з 

кількістю життєздатного насіння, r = 0,792 та 0,807.  
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Таблиця 4.3 

Результати контрольованого схрещування з материнською 

жовтоквітковою формою сорт Марусинська 425, 2003 р. 

 

Запилювачі, 

Medicago 

sativa L. (♂)* 

Кількість насіння, всього, 

шт./кв. 

Кількість життєздатного насіння, 

шт./кв. 

на запилену 

квітку,  

на біб, на запилену 

квітку 

на біб 

107 0,0 0,0 0,0 0,0 

117 0,9 0,5 0,9 0,4 

209 1,6 0,6 1,4 0,6 

233 0,7 0,4 0,6 0,3 

251 2,3 1,7 2,2 1,6 

297 2,2 0,6 1,8 0,5 

307 2,4 1,7 2,2 1,6 

312 2,2 1,2 1,5 0,8 

330 2,3 1,6 2,3 1,5 

333 1,2 0,7 0,9 0,5 

337 3,4 1,9 2,6 1,5 

338 2,0 1,6 1,7 1,4 

350 1,6 1,1 1,4 1,0 

352 1,5 1,3 1,3 1,1 

357 2,2 2,1 2,2 2,1 

395 2,1 1,6 2,1 1,5 

x  1,8 1,2 1,6 1,0 

S x  0,2 0,2 0,2 0,1 

S 0,8 0,6 0,7 0,6 

min 0,7 0,4 0,6 0,3 

max 3,4 2,1 2,6 2,1 

Примітки: 1. *107 Евріка 4; 117 – Вертус; 209 – Тетон / Бореалє 47; 233 – 

Турецька; 251 – Міцностеблова; 297 – Альфа 12; 307 – Вела; 312 – Зигуен; 330 – 

Марк ІІ; 333 – Ярославна; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 338 – Кішвардай 46 / 

Зигуен; 350 – Вертус / Феракс 58; 352 – Вертус / Еврика 1; 357 – Вертус / Альфа 

12; 395 – Альфа 38 / Кішвардай 46; 

2. x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка середнього 

арифметичного; S – стандартне відхилення; min – мінімальне значення; max – 

максимальне значення. 
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Враховуючи той факт, що лише частина насіння, яке зав’язалося, у 

гібридних комбінаціях являється кондиційним, відмічали середній рівень 

залежності (r = 0,574) між відсотком бобів, які зав’язалися, та кількістю 

життєздатного насіння на біб, що не можна сказати про залежність з кількістю 

щуплого насіння – відмічається досить слабка залежність (r = 0,080). 

Достовірність зв`язку між показниками підтверджує критичне значення 

коефіцієнта кореляції на 5 % рівні значимості (r05критичне = 0,514). 

 

4.1.2 Продуктивність контрольованого схрещування при віддаленій 

гібридизації Medicago falcata L. / Medicago sativa L. за материнського 

компоненту сорт Кулундинська борова 

 

Аналізуючи дані, які подані на рисунку 4.3 відзначали, що при 

віддаленому контрольованому запиленні за материнського жовтоквіткового 

компонента сорт Кулундинська борова максимальний відсоток зав’язування 

бобів (87,0 %) спостерігався з батьківським компонентом Турецька, 

мінімальний (7,7 %) – з номером Вертус / Феракс 58. Слід відмітити, що 

принаймні у комбінації схрещування з запилювачем Вертус зав’язалося 2,1 % 

бобів, але вони не містили насіння. 

У переважної більшості комбінацій зав’язалися серпоподібні боби 

(додаток В), за винятком гібридних комбінацій: з батьківським селекційним 

зразком Вела – лише спіралевидні, з Вертус / Феракс 58 незначний відсоток 

бобів були недорозвинутими, а з Альфа 38 / Кішвардай 46 – прямими. 

Матрікальна різноякісність насіння за контрольованої віддаленої 

гібридизації селекційних зразків Medicago sativa L. (♂) із материнською 

жовтоквітковою формою сорт Кулундинська борова представлена на рис. 4.4. У 

гібридних комбінаціях з батьківськими селекційними зразками Евріка 4, 
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Турецька, Альфа 12, Вела та Кішвардай 46 / Зигуен відзначали вихід 

кондиційного насіння більше 90%.  

 

 

Рис. 4.3 Результативність контрольованого схрещування батьківських 

компонентів, за віддаленої гібридизації Medicago falcata L. / Medicago sativa L., 

із материнською жовтоквітковою формою сорт Кулундинська борова:  

107 Евріка 4; 117 – Вертус; 209 – Тетон / Бореалє 47; 233 – Турецька; 251 

– Міцностеблова; 297 – Альфа 12; 307 – Вела; 312 – Зигуен; 330 – Марк ІІ; 333 – 

Ярославна; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 350 – 

Вертус / Феракс 58; 352 – Вертус / Еврика 1; 357 – Вертус / Альфа 12; 395 – 

Альфа 38 / Кішвардай 46. 

 

Найменший відсоток повноцінного насіння визначено у комбінації 

схрещування з номером Вертус / Феракс 58. Із батьківським компонентом 

Вертус гібридну комбінацію виявили непродуктивною. 
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Рисунок 4.4 Матрікальна різноякісність насіння за контрольованої 

віддаленої гібридизації селекційних зразків Medicago sativa L. (♂) з 

материнською жовтоквітковою формою сорт Кулундинська борова: 

107 – Евріка 4; 209 – Тетон / Бореалє 47; 233 – Турецька; 251 – 

Міцностеблова; 297 – Альфа 12; 307 – Вела; 312 – Зигуен; 330 – Марк ІІ; 333 – 

Ярославна; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 350 – 

Вертус / Феракс 58; 352 – Вертус / Еврика 1; 357 – Вертус / Альфа 12; 395 – 

Альфа 38 / Кішвардай 46. 

 

Вихідні результуючі показники насіннєвої продуктивності з 

материнським жовтоквітковим сортом Колундинська борова наведені у 

таблиці 4.4. Максимальну кількість насіння на біб, що зав’язався, забезпечила 

комбінація з батьківською формою Тетон / Бореалє 47, а мінімальну – з Вертус / 

Феракс 58. Максимальну кількість насінин на запилену квітку отримали за 

батьківського компонента Альфа 38 / Кішвардай 46, мінімальну – Вертус / 

Феракс 58. У середньому у гібридних комбінаціях з материнським селекційним 

зразком сорт Кулундинська борова, середній рівень формування кондиційного 

насіння склав 75,2±7,3 %, а щуплого – 24,8±7,3 %. 
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Таблиця 4.4 

Результати контрольованого схрещування з материнською 

жовтоквітковою формою сорт Кулундинська борова, 2003р. 

 

Запилювачі, 

Medicago 

sativa L. (♂)* 

Кількість насіння, всього, шт./кв. 
Кількість життєздатного 

насіння, шт./кв. 

на запилену 

квітку,  

на біб, на запилену 

квітку 

на біб 

6107 2,4 0,5 2,3 0,5 

209 3,4 0,5 3,4 0,5 

233 2,0 1,8 1,9 1,6 

251 1,7 1,0 1,5 0,9 

297 2,4 1,6 2,3 1,5 

307 2,7 1,8 2,4 1,6 

312 1,5 1,1 0,9 0,7 

330 2,0 0,9 1,7 0,8 

333 1,3 0,8 1,3 0,8 

337 2,0 0,1 1,0 0,1 

338 1,3 0,3 1,2 0,3 

350 1,0 0,1 0,3 0,0 

352 2,2 1,4 1,9 1,2 

357 2,3 1,7 1,4 1,0 

395 3,4 2,1 2,7 1,7 

x  2,0 1,0 1,6 0,8 

S x  0,2 0,2 0,2 0,1 

S 0,9 0,7 0,9 0,6 

min 1,0 0,1 0,3 0,0 

max 3,4 2,1 3,4 1,7 

Примітки: 1. *107 – Евріка 4; 209 – Тетон / Бореалє 47; 233 – Турецька; 

251 – Міцностеблова; 297 – Альфа 12; 307 – Вела; 312 – Зигуен; 330 – Марк ІІ; 

333 – Ярославна; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 

350 – Вертус / Феракс 58; 352 – Вертус / Еврика 1; 357 – Вертус / Альфа 12; 395 

– Альфа 38 / Кішвардай 46; 

2. x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка середнього 

арифметичного; S – стандартне відхилення; min – мінімальне значення; max – 

максимальне значення. 
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За результуючими показниками продукування кондиційного насіння 

максимальна кількість життєздатного насіння на біб зав’язалася у гібридної 

комбінації за батьківського компоненту Тетон / Бореалє 47, а мінімальна – за 

батьківського селекційного зразка Вертус / Феракс 58. За кількістю 

життєздатних насінин на запилену квітку максимальний результат був у 

гібридної комбінації за батьківського компоненту Альфа 38 / Кішвардай 46, як 

за попереднім показником, а мінімальне значення було у комбінації з Вертус / 

Феракс 58. Слід зауважити, що у гібридній комбінації з батьківським 

компонентом Вертус / Феракс 58 зав’язалася найменша кількість схожого 

насіння – 1шт./біб.  

У гібридних комбінаціях з жовтоквітковою материнською формою 

Кулундинська борова прослідковували позитивний кореляційний зв’язок між 

вищезгаданими показниками. Так, спостерігали тісну кореляцію рівня 

зав’язування бобів із сумарною кількістю насіння та з кількістю життєздатного 

насіння, r = 0,651 та 0,634. 

Ураховуючи той факт, що лише частина насіння, яке зав’язалося, у 

гібридних комбінаціях було кондиційним, відмічали досить слабкий рівень 

залежності (r = 0,295) між відсотком бобів, які зав’язалися, та кількістю 

життєздатного насіння на біб, що не можна стверджувати про залежність з 

кількістю щуплого насіння – спостерігали середній рівень залежності 

(r = 0,531). Достовірність зв`язку між показниками підтверджувало критичне 

значення коефіцієнта кореляції на 5 % рівні значимості (r05критичне = 0,514). 

 

4.1.3 Продуктивність контрольованого схрещування при віддаленій 

гібридизації Medicago falcata L. / Medicago sativa L. за материнського 

компоненту сорт Павловська 7 

 

Рівень зав’язування бобів материнського компоненту Павловська 7 з 

синьоквітковими селекційними зразками при контрольованому схрещуванні за 

віддаленої гібридизації поданий на рисунку 4.5, з якого слідує, що 

жовтоквіткова материнська форма сорт Павловська 7 проявила вибіркову 
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комбінаційну здатність стосовно відсотку бобів що зав’язалися. З батьківським 

селекційним зразком Міцностеблова спостерігали максимальну кількість 

зав’язаних бобів – 73,1 %, з Вертус / Еврика – мінімальну 3,8 % бобів, а із 

Кішвардай 46 / Зигуен, Турецька, Тетон / Бореалє 47 та Вела рівень 

зав’язування бобів склав 50 % і більше, з рештою – до 50 %, а з Вертусом – 

боби взагалі не зав’язалися. У переважної більшості комбінацій зав’язалися 

серпоподібні боби, за винятком гібридних комбінацій: з батьківським 

селекційним зразком Вела лише спіралевидні, з Вертус / Феракс 58 – незначний 

відсоток бобів були недорозвинутими, а з Альфа 38 / Кішвардай 46 – прямими 

(додаток В). 

 

 

Рис. 4.5 Результативність контрольованого схрещування батьківських 

компонентів, за віддаленої гібридизації Medicago falcata L. / Medicago sativa L., 

з материнською жовтоквітковою формою сорт Павловська 7: 

107 – Евріка 4; 117 – Вертус; 209 – Тетон / Бореалє 47; 233 – Турецька; 

251 – Міцностеблова; 297 – Альфа 12; 307 – Вела; 312 – Зигуен; 330 – Марк ІІ; 

333 – Ярославна; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 

350 – Вертус / Феракс 58; 352 – Вертус / Еврика 1; 357 – Вертус / Альфа 12; 395 

– Альфа 38 / Кішвардай 46. 
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Матрікальна різноякісність насіння за контрольованої віддаленої 

гібридизації селекційних зразків Medicago sativa L. (♂) з материнською 

жовтоквітковою формою сорт Павловська 7 представлена на рисунку 4.6.  

 

 

Рисунок 4.6 Матрікальна різноякісність насіння за контрольованої 

віддаленої гібридизації селекційних зразків Medicago sativa L. (♂) з 

материнською жовтоквітковою формою сорт Павловська 7: 

107 – Евріка 4; 209 – Тетон / Бореалє 47; 233 – Турецька; 251 – 

Міцностеблова; 297 – Альфа 12; 307 – Вела; 312 – Зигуен; 330 – Марк ІІ; 333 – 

Ярославна; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 350 – 

Вертус / Феракс 58; 352 – Вертус / Еврика 1; 357 – Вертус / Альфа 12; 395 – 

Альфа 38 / Кішвардай 46. 

 

У гібридних комбінаціях з батьківськими селекційними зразками: Зигуен, 

Феракс 58 / Кішвардай 46, Вертус / Еврика 1, та Вертус / Альфа 12 спостерігали 

100 % вихід кондиційного насіння. Найменший відсоток повноцінного насіння 

був у комбінації з номером Альфа 12. Із селекційним зразком Вертус гібридну 

комбінацію виявили непродуктивною. Слід зауважити, що у комбінації з 

батьківським компонентом селекційний зразок Вертус / Феракс 58 зав’язалася 

найменша кількість схожого насіння – 1шт./біб. У гібридних комбінаціях з 
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материнським компонентом сорт Кулундинська борова, середній рівень 

формування кондиційного насіння склав 86,7± 6,0 %, а щуплого – 13,3±6,0 %. 

Вихідні показники насіннєвої продуктивності з материнським 

жовтоквітковим селекційним зразком сорт Павловська 7 наведені у таблиці 4.5. 

За показниками продукування кондиційного насіння зазначаємо, що 

максимальна кількість життєздатного насіння на біб зав’язалася у гібридної 

комбінації за батьківського селекційного зразка Альфа 38 / Кішвардай 46, а 

мінімальна – за батьківського компоненту Міцностеблова. За кількістю 

життєздатних насінин на запилену квітку максимальний результат спостерігали 

у гібридної комбінації з Альфа 38 / Кішвардай 46, як і за попереднім 

показником, а мінімальний – у комбінації з Вертус / Еврика 1.  

 

Таблиця 4.5 

Результати контрольованого схрещування з материнською 

жовтоквітковою формою сорт Павловська 7, 2003 р. 

 

Запилювачі, 

Medicago 

sativa L. (♂)* 

Кількість насіння, 

всього, шт./кв. 

Кількість життєздатного насіння, 

шт./кв. 

на 

запилену 

квітку, 

на біб, 
на запилену 

квітку 
на біб 

1 2 3 4 5 

107 2,3 0,6 2,0 0,5 

209 2,9 1,8 2,8 1,7 

233 3,0 1,7 2,9 1,6 

251 0,3 0,2 0,3 0,2 

297 1,6 0,5 1,2 0,4 

307 2,7 1,3 2,5 1,3 

312 0,5 0,0 0,5 0,0 

330 1,3 0,4 1,1 0,3 

333 1,8 0,5 1,4 0,4 

337 1,9 0,8 1,9 0,8 

338 2,4 1,2 2,2 1,1 

350 2,7 1,2 2,5 1,1 

352 1,0 0,0 1,0 0,0 
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Продовж. табл. 4.5 

1 2 3 4 5 

357 0,5 0,1 0,5 0,1 

395 5,9 1,9 5,7 1,8 

x  1,9 0,8 1,8 0,7 

S x  0,4 0,2 0,3 0,2 

S 1,4 0,7 1,4 0,6 

min 0,3 0,0 0,3 0,0 

max 5,9 1,9 5,7 1,8 

Примітки: 1. *107 – Евріка 4; 209 – Тетон / Бореалє 47; 233 – Турецька; 

251 – Міцностеблова; 297 – Альфа 12; 307 – Вела; 312 – Зигуен; 330 – Марк ІІ; 

333 – Ярославна; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 

350 – Вертус / Феракс 58; 352 – Вертус / Еврика 1; 357 – Вертус / Альфа 12; 395 

– Альфа 38 / Кішвардай 46; 

2. x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка середнього 

арифметичного; S – стандартне відхилення; min – мінімальне значення; max – 

максимальне значення. 

 

У гібридних комбінаціях з жовтоквітковою материнською формою сорт 

Павловська 7 прослідковували позитивний кореляційний зв’язок між 

вищезгаданими показниками. Зокрема, спостерігали середню кореляцію рівня 

зав’язування бобів із сумарною кількістю насіння та з кількістю життєздатного 

насіння, r = 0,581 та 0,569. 

Враховуючи той факт, що лише частина насіння, яке зав’язалося, у 

гібридних комбінаціях являється кондиційним, відмічається середній рівень 

залежності між відсотком бобів, які зав’язалися, та кількістю життєздатного 

насіння на біб і кількістю щуплого насіння (r = 0,368 та 0,511 відповідно). 

Достовірність зв`язку підтверджує критичне значення коефіцієнта кореляції на 

5 % рівні значимості (r05критичне = 0,482). 
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4.1.4 Продуктивність контрольованого схрещування при віддаленій 

гібридизації Medicago falcata L. / Medicago sativa L. за материнського 

компоненту сорт Якутська жовта 

 

Сорт Якутська жовта (рис. 4.7), як материнський компонент, 

зарекомендував себе позитивно.  

 

 

Рис. 4.7 Результативність контрольованого схрещування батьківських 

компонентів, за віддаленої гібридизації Medicago falcata L. / Medicago sativa L., 

з материнською жовтоквітковою формою сорт Якутська жовта: 

107 – Евріка 4; 117 – Вертус; 209 – Тетон / Бореалє 47; 233 – Турецька; 

251 – Міцностеблова; 297 – Альфа 12; 307 – Вела; 312 – Зигуен; 330 – Марк ІІ; 

333 – Ярославна; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 

350 – Вертус / Феракс 58; 352 – Вертус / Еврика 1; 357 – Вертус / Альфа 12; 395 

– Альфа 38 / Кішвардай 46. 

 

Максимальний відсоток бобів, що зав’язалися досягав максимуму серед 

інших жовтоквіткових материнських форм і склав 92,6 % з батьківським 

селекційним зразком Вертус / Альфа 12, а мінімальний відсоток – 37,3 % зі 

зразком Турецька. Варто констатувати, що при контрольованому схрещуванні 
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за материнської форми сорт Якутська жовта майже всі комбінації виявили 

продуктивними, з рівнем зав’язування бобів більше 50,0 %. Лише з 

батьківським компонентом Марк ІІ рівень зав’язування склав 40,0 %. У 

переважної більшості комбінацій з материнською формою якутська жовта 

зав’язалися серпоподібні боби, за винятком гібридних комбінацій: з 

батьківським селекційним зразком Марк ІІ – тільки прямі, з Феракс 58 / 

Кішвардай 46 незначний відсоток бобів встановили прямими. 

Матрікальна різноякісність насіння за контрольованої віддаленої 

гібридизації селекційних зразків Medicago sativa L. (♂) з материнською 

жовтоквітковою формою сорт Якутська жовта подана на рисунку 4.8. 

 

 

Рисунок 4.8 Матрікальна різноякісність насіння за контрольованої 

віддаленої гібридизації селекційних зразків Medicago sativa L. (♂) з 

материнською жовтоквітковою формою сорт Павловська 7: 

107 – Евріка 4; 117 – Вертус; 209 – Тетон / Бореалє 47; 233 – Турецька; 

251 – Міцностеблова; 297 – Альфа 12; 307 – Вела; 312 – Зигуен; 330 – Марк ІІ; 

333 – Ярославна; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 

350 – Вертус / Феракс 58; 352 – Вертус / Еврика 1; 357 – Вертус / Альфа 12; 395 

– Альфа 38 / Кішвардай 46. 
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У гібридних комбінаціях з батьківськими селекційними зразками: Тетон 

/ Бореалє 47, Альфа 12, Вела, Ярославна, Феракс 58 / Кішвардай 46 та 

Кішвардай 46 / Зигуен спостерігали вихід кондиційного насіння більше 95 %. 

Найменший відсоток повноцінного насіння був у комбінації зі зразком Вертус / 

Феракс 58. Із Вертусом комбінацію схрещування виявили непродуктивною. У 

гібридних комбінаціях з сортом Кулундинська борова, середній рівень 

формування кондиційного насіння склало 87,5±4,9 %, а щуплого – 12,5±4,9 %. 

Показники продукування кондиційного насіння свідчать про те, що 

максимальна кількість життєздатного насіння на біб зав’язалася у гібридної 

комбінації за батьківського компоненту Альфа 38 / Кішвардай 46, а мінімальна 

– за батьківського компоненту Вертус.  

 

Таблиця 4.5 

Результати контрольованого схрещування з материнською 

жовтоквітковою формою сорт Якутська жовта, 2003р. 

 

Medicago sativa 

L. (♂)* 

Кількість насіння, всього, 

шт./кв. 
Кількість життєздатного насіння, шт./кв. 

на запилену 

квітку, 
на біб, на запилену квітку на біб 

1 2 3 4 5 

107 1,9 0,5 1,7 0,5 

117 0,4 0,3 0,1 0,1 

209 3,6 3,2 3,5 3,2 

233 1,2 0,4 0,9 0,4 

251 2,3 1,2 2,1 1,1 

297 1,5 1,4 1,5 1,3 

307 2,5 2,0 2,4 2,0 

312 1,5 0,8 1,3 0,7 

330 1,1 0,5 0,9 0,3 

333 1,5 1,2 1,5 1,1 

337 2,0 1,3 1,9 1,2 

338 3,3 2,8 3,2 2,8 

350 2,3 1,6 2,2 1,5 

352 2,6 2,2 2,4 2,0 
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Продовж. табл. 4.5 

1 2 3 4 5 

357 3,3 2,3 3,1 2,1 

395 3,8 2,8 3,5 2,6 

x  2,2 1,5 2,0 1,4 

S x  0,2 0,2 0,2 0,2 

S 1,0 0,9 1,0 0,9 

min 0,4 0,3 0,1 0,1 

max 3,8 3,2 3,5 3,2 

Примітки: 1. *107 – Евріка 4; 117 – Вертус; 209 – Тетон / Бореалє 47; 233 – 

Турецька; 251 – Міцностеблова; 297 – Альфа 12; 307 – Вела; 312 – Зигуен; 330 – 

Марк ІІ; 333 – Ярославна; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 338 – Кішвардай 46 / 

Зигуен; 350 – Вертус / Феракс 58; 352 – Вертус / Еврика 1; 357 – Вертус / Альфа 

12; 395 – Альфа 38 / Кішвардай 46; 

2. x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка середнього 

арифметичного; S – стандартне відхилення; min – мінімальне значення; max – 

максимальне значення. 

 

За кількістю життєздатних насінин на запилену квітку максимальний 

результат виявили у гібридної комбінації за батьківського компоненту Тетон / 

Бореалє 47, а мінімальне значення у комбінації з Вертусом. У гібридних 

комбінаціях з жовтоквітковою материнською формою Якутська жовта 

спостерігали переважно позитивний кореляційний зв’язок між вищезгаданими 

показниками. Зокрема, відзначали середню позитивну кореляцію рівня 

зав’язування бобів із сумарною кількістю насіння та з кількістю життєздатного 

насіння, r = 0,536 та 0,537 відповідно. 

Враховуючи той факт, що лише частина насіння, яке зав’язалося, у 

гібридних комбінаціях являється кондиційним, відмічали середній рівень 

залежності (r = 0,386) між відсотком бобів, які зав’язалися, та кількістю 

життєздатного насіння на біб, що не можна сказати про залежність з кількістю 

щуплого насіння, прослідковували негативний слабкий кореляційний зв’язок (r 
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= -0,041). Достовірність зв`язку між ознаками підтверджує критичне значення 

коефіцієнта кореляції на 5 % рівні значимості (r05критичне = 0,497). 

 

4.1.5 Продуктивність контрольованого схрещування при віддаленій 

гібридизації Medicago falcata L. / Medicago sativa L. за материнського 

компоненту дика форма Змієвий вал 

 

З материнським компонентом дика форма Змієвий вал тільки чотири 

комбінації зав’язали боби на рівні 50 % і більше. Максимальна частка бобів 

зав’язалася за батьківського компонента селекційний зразок Зигуен, а 

мінімальна – за запилювача Ярославна. Зі зразком Міцностеблова боби взагалі 

не зав’язалися (рис. 4.9). 

За показниками продукування кондиційного насіння максимальна 

кількість життєздатного насіння на біб зав’язалася у гібридної комбінації за 

батьківського компоненту Тетон / Бореалє 47. За зазначеної материнської 

форми всі гібридні комбінації, за винятком комбінації схрещування з 

селекційним зразком Тетон / Бореалє 47, виявились досить мало 

продуктивними щодо продукування повноцінного насіння (рис. 4.10). 

Вихідні результуючі показники насіннєвої продуктивності з 

материнським жовтоквітковим селекційним зразком дика форма Змієвий вал 

наведені у таблиці 4.6. 

У гібридних комбінаціях з батьківськими селекційними зразками Евріка 

4, Вертус, Тетон / Бореалє 47, Кішвардай 46 / Зигуен, Вертус / Еврика 1 та 

Вертус / Альфа 12 відмічали 100 % вихід кондиційного насіння. 
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Рис. 4.9 Результативність контрольованого схрещування батьківських 

компонентів, за віддаленої гібридизації Medicago falcata L. / Medicago sativa L., 

з материнською жовтоквітковою дикою формою Змієвий вал: 

107 – Евріка 4; 117 – Вертус; 209 – Тетон / Бореалє 47; 233 – Турецька; 

251 – Міцностеблова; 297 – Альфа 12; 307 – Вела; 312 – Зигуен; 330 – Марк ІІ; 

333 – Ярославна; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 

350 – Вертус / Феракс 58; 352 – Вертус / Еврика 1; 357 – Вертус / Альфа 12; 395 

– Альфа 38 / Кішвардай 46. 

 

Найменший відсоток повноцінного насіння зафіксовано у комбінації з 

селекційним зразком Марк ІІ. З батьківськими компонентами Турецька, 

Міцностеблова та Ярославна комбінації виявили непродуктивними. У 

гібридних комбінаціях з материнським компонентом дика форма Змієвий вал, 

середній рівень формування кондиційного насіння склав 62,5±10,8 %, а 

щуплого – 37,5±10,8 %. 
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Рисунок 4.10 Матрікальна різноякісність насіння за контрольованої 

віддаленої гібридизації селекційних зразків Medicago sativa L. (♂) з 

материнською жовтоквітковою дикою формою Змієвий вал: 

107 Евріка 4; 117 – Вертус; 209 – Тетон / Бореалє 47; 233 – Турецька; 251 

– Міцностеблова; 297 – Альфа 12; 307 – Вела; 312 – Зигуен; 330 – Марк ІІ; 333 – 

Ярославна; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 350 – 

Вертус / Феракс 58; 352 – Вертус / Еврика 1; 357 – Вертус / Альфа 12; 395 – 

Альфа 38 / Кішвардай 46. 

 

У гібридних комбінаціях з жовтоквітковою материнською дикою формою 

Змієвий вал прослідковували, в основному, позитивний зв’язок між 

показниками. Зокрема, спостерігали тісну кореляцію рівня зав’язування бобів із 

сумарною кількістю насіння та з кількістю життєздатного насіння, r = 0,745 та 

0,694. Враховуючи той факт, що лише частина насіння, яке зав’язалося, у 

гібридних комбінаціях являється кондиційним, відмічали досить слабкий 

негативний рівень залежності (r = -0,289) між відсотком бобів, які зав’язалися, 

та кількістю життєздатного насіння на біб, а з кількістю щуплого насіння – 

середній рівень зв’язку (r = 0,626). 
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Таблиця 4.6  

Результати контрольованого схрещування з материнським 

жовтоквітковим селекційним зразком дика форма Змієвий вал, 2003р. 

 

Запилювачі, 

Medicago 

sativa L. (♂)* 

Кількість насіння, 

всього, шт./кв. 

Кількість життєздатного насіння, 

шт./кв. 

на 

запилену 

квітку, 

на біб, 
на запилену 

квітку 
на біб 

107 0,8 0,1 0,8 0,1 

117 0,5 0,0 0,5 0,0 

209 2,5 0,1 2,5 0,1 

297 1,5 0,9 0,6 0,4 

307 0,7 0,5 0,3 0,3 

312 0,4 0,3 0,3 0,3 

330 0,7 0,3 0,2 0,1 

333 1,0 0,0 0,0 0,0 

337 0,6 0,3 0,2 0,1 

338 0,7 0,1 0,7 0,1 

350 0,6 0,1 0,6 0,1 

352 0,5 0,2 0,0 0,0 

357 0,5 0,1 0,5 0,1 

395 0,7 0,2 0,7 0,2 

x  0,8 0,2 0,5 0,1 

S x  0,1 0,1 0,2 0,0 

S 0,6 0,2 0,6 0,1 

min 0,4 0,0 0,0 0,0 

max 2,5 0,9 2,5 0,4 

Примітки: 1. *107 Евріка 4; 117 – Вертус; 209 – Тетон / Бореалє 47; 233 – 

Турецька; 251 – Міцностеблова; 297 – Альфа 12; 307 – Вела; 312 – Зигуен; 330 – 

Марк ІІ; 333 – Ярославна; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 338 – Кішвардай 46 / 

Зигуен; 350 – Вертус / Феракс 58; 352 – Вертус / Еврика 1; 357 – Вертус / Альфа 

12; 395 – Альфа 38 / Кішвардай 46; 

2. x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка середнього 

арифметичного; S – стандартне відхилення; min – мінімальне значення; max – 

максимальне значення. 
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Достовірність зв`язку між показниками підтверджує критичне значення 

коефіцієнта кореляції на 5 % рівні значимості (r05критичне = 0,532). 

Враховуючи те, що контрольована віддалена гібридизація Medicago 

falcata L. / Medicago sativa L. за материнського компоненту дика форма Змієвий 

вал виявилася малопродуктивною, ми прийняли рішення виключити ці гібриди 

з подальших досліджень. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Серед селекційних зразків представників Medicago falcata L. 

встановлені найпродуктивніші віддалені гібриди за материнської форми сорт 

Якутська жовта, тому її слід використовувати як материнський компонент. 

2. Серед селекційних зразків батьківських компонентів представників 

Medicago sativa L. за показником «кількість насіння на квітку» істотну різницю 

виявили для батьківських форм Альфа 38 / Кішвардай 46, Альфа 12 та Тетон / 

Бореалє 47. Ці батьківські форми, як запильники, забезпечили найкращі 

показники плодоутворення.  

3. У гібридних комбінаціях з жовтоквітковою материнською формою 

сорт Марусинська 425 спостерігали достовірні на 95 % рівні ймовірності тісну 

кореляцію рівня зав’язування бобів із сумарною кількістю насіння та з 

кількістю життєздатного насіння (r = 0,792 та 0,807), середній рівень залежності 

(r = 0,574) між відсотком бобів, які зав’язалися, та кількістю життєздатного 

насіння на біб, що не можна сказати про залежність з кількістю щуплого 

насіння – відмічається досить слабка залежність (r = 0,080).  

4. У гібридних комбінаціях із сортами Кулундинська борова, 

прослідковували тісну кореляцію між рівнем зав’язування бобів і загальною 

кількістю насіння (r = 0,651), а також з кількістю життєздатного насіння 

(r = 0,634). 
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5. У гібридних популяцій F1 Medicago falcata L. / Medicago sativa L. з 

жовтоквітковою материнською формою сорт Павловська 7 спостерігали 

достовірні на 95 % рівні ймовірності середню кореляцію рівня зав’язування 

бобів із сумарною кількістю насіння та з кількістю життєздатного насіння, 

(r = 0,581 і 0,569), середній рівень залежності між відсотком бобів, які 

зав’язалися з кількістю щуплого насіння (r = 0,511). 

6. У гібридних популяцій F1 Medicago falcata L. / Medicago sativa L. з 

жовтоквітковою материнською формою Якутська жовта спостерігали 

достовірну на 95 % рівні ймовірності середню позитивну кореляцію рівня 

зав’язування бобів із сумарною кількістю насіння та з кількістю життєздатного 

насіння відповідно r = 0,536 та 0,537.  

7. У гібридних популяцій F1 Medicago falcata L. / Medicago sativa L. з 

жовтоквітковою материнською дикою формою Змієвий вал прослідковували 

достовірні на 95 % рівні ймовірності тісну кореляцію рівня зав’язування бобів 

із сумарною кількістю насіння та з кількістю життєздатного насіння (r = 0,745 

та 0,694) і середній рівень зв’язку між відсотком бобів, які зав’язалися та 

кількістю щуплого насіння (r = 0,626). 

8. З урахуванням того, що контрольована віддалена гібридизація 

Medicago falcata L. / Medicago sativa L. за материнського компоненту дика 

форма Змієвий вал виявилася досить малопродуктивною, ми прийняли рішення 

виключити ці гібриди з подальших досліджень. 

 

Результати експериментальних досліджень даного розділу наведено в 

таких публікаціях: 

1. Корягін О. М., Повидало М. В. Міжвидова гібридизація в селекції роду 

Medicago L. Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва: матеріали V 

Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, (Яремче, 21–24 черв. 2011 р.). Яремче, 

2011. С. 188. 
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2. Корягін О. М., Повидало М. В. Віддалена гібридизація – один із ефективних 

методів в селекції люцерни. Селекційно-генетична наука і освіта: тези доповідей 

міжнародної наукової конференції, (м. Умань, 19 берез. 2013 р.). Збірник матеріалів 

конференції УНУС. Умань, 2013. С. 53–54. 

3. Корягін О. М., Остапець Т. А., Повидало М. В. Селекція люцерни на 

підвищену насіннєву продуктивність. 2016 : Зернобобові культури та соя для 

сталого розвитку аграрного виробництва України: матеріали міжнародної наукової 

конференції (м. Вінниця, 11–12 серп. 2016 р.). Вінниця : Діло, 2016. С. 176.  

4. Повидало М. В., Корягін О. М., Остапець Т. А., Буслаєва Н. Г. Селекція 

Medicago sativa L. на продуктивне самозапилення та її генетичні аспекти. Генетика і 

селекція в сучасному агрокомплексі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 

26 черв. 2019 р.). Умань, 2019. С. 91–93. 
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РОЗДІЛ 5 

ПРОЯВ ЕЛЕМЕНТІВ КОРМОВОЇ ТА НАСІННЄВОЇ 

ПРОДУКТИВНОСТІ У ОТРИМАНИХ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ 

ЛЮЦЕРНИ ПЕРШОГО ПОКОЛІННЯ 

 

5.1 Визначення структурних елементів кормової та насіннєвої 

продуктивності у гібридів першого покоління отриманих за віддаленої 

гібридизації Medicago falcata L. / Medicago sativa L. 

 

Отримані віддалені гібриди досліджували за показниками насіннєвої та 

кормової продуктивності. Люцерна є перехреснозапильною культурою тому 

при їх схрещуванні розщеплення починається уже в поколінні F1. Приймаючи 

це до уваги було доцільно провести добір рослин за маркерними ознаками 

(формою бобу та забарвленням пелюсток квітки), як істинних гібридів. 

Міжвидові гібриди люцерни вивчали за непрямими показниками кормової та 

насіннєвої продуктивності. Найбільш вагомими ознаками оцінки селекційних 

зразків люцерни є такі складові елементи насіннєвої продуктивності, як 

максимальна кількість обертів спіралі бобу – за умови спіралеподібної форми 

бобу, довжини бобу, якщо форма серповидна або пряма, а також кількість 

повноцінно сформованого насіння на біб.  

Метою нашої роботи було оцінити отримані за віддаленої гібридизації 

(Medicago falcata L. / Medicago sativa L.) гібриди F1 за такими основними 

показниками кормової та насіннєвої продуктивності рослин, як висота рослин, 

кущистість (кількість стебел першого порядку), максимальна кількість обертів 

спіралей бобу, кількість насінин на біб і маса насіння з рослини. Нижче 

розглянемо основні результуючі усереднені показники кормової та насіннєвої 

продуктивності отриманих гібридів першого покоління окремо за кожною 

материнською формою. Повний опис насіннєвої продуктивності та її 

структурних елементів за всіма комбінаціями представлений у додатках Г і Д. 
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Отримані дані за основними структурними елементами продуктивності 

вищезазначених показників згруповано за материнськими компонентами та 

наведено в таблиці 5.1. 

 

Таблиця 5.1 

Середньопопуляційна характеристика міжвидових гібридів (Medicago 

falcata L. / Medicago sativa L.) за показниками кормової та насіннєвої 

продуктивності, середнє за 2005–2007 рр. 

 

Сорт Medicago 

falcatа L. (♀) 

Продуктивність за 

вегетативними 

показниками 

Насіннєва продуктивності 

кущистість, 

шт. 

висота 

рослин, см 

кількість 

насінин на 

один біб, шт. 

маса насіння з 

рослини, г 

Марусинська 425 45,0±3,8 85,4±2,2 2,4±0,2 4,8±1,0 

Кулундинська 

борова 
39,5±3,5 87,3±4,3 2,5±0,2 5,0±0,6 

Павловська 7 32,7±2,0 86,3±3,8 2,2±0,2 4,2±0,7 

Якутська жовта 31,1±2,5 68,3±2,8 2,8±0,2 3,7±0,7 

 

За показником «кущистість», як на 5 % так і на 1 % рівні значимості 

спостерігалась істотна різниця між сортами Марусинська 425 – Павловська 7 

[tфак (2,87).> t05 (2,07) > t01 (2,81)], а також між сортами Марусинська 425 та 

Якутська жовта [tфак.(3,05) > t05 (2,08) > t01 (2,80)].  

Що стосується наявності різниці за показником «кущистість» у 

отриманих за віддаленої гібридизації Medicago falcata L. / Medicago sativa L. за 

селекційними зразками представників синєквіткових форм, які 

використовували як запильники, то суттєву спостерігали між Вертус / Еврика 1 
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та Вертус / Феракс 58, Ярославна, Марк ІІ, відповідно [t05 (2,88).< tфак (2,95) > 

t01(4,60)], [t05 (2,78).< tфак (2,79) > t01 (4,60)]; [t05 (2,88).< tфак (2,95) > t01(4,60)] та 

[t05 (2,78).< tфак (2,88) > t01(4,60)]. За результатами проведених нами схрещувань 

встановлено що генетичним джерелом ознаки кущистості може бути сорт 

материнської жовтоквіткової люцерни Марусинська 425, що важливо, якщо вид 

люцерна серповидна використовувати в селекції пасовищної люцерни. 

Наступним важливим показником продуктивності вегетативної маси є «висота 

рослин». За цим показником на всіх прийнятих в цьому досліді рівнях 

значимості істотною виявилася різниця між сортами Марусинська 425 та 

Якутська жовта [t05 (2,06 < tфак (5,5) > t01(2,80)]; Кулундинська борова та 

Якутська жовта [t05 (2,08).< tфак (3,7) > t01(2,83)], а також між Павловська 7 та 

Якутська жовта [t05 (2,07).< tфак (3,7) > t01(2,81)]. Аналогічно між синєквітковими 

формами на вище прийнятих 5 % і 1 % рівнях значимості істотною є різниця 

між Альфа 12 та Альфа 38 / Кішвардай 46 [t05 (2,45) < tфак (3,82) > t01 (2,71)]. 

Однак різниця між Альфа 12 та Вертус / Феракс 58 достовірна лише на 5 % 

рівні значимості. Отже, сорт Кулундинська борова може слугувати найкращим 

генетичним джерелом ознаки «висота рослин» серед наявних сортів люцерни 

серповидної. 

Основними показниками насіннєвої продуктивності люцерни є кількість 

насінин на один біб та маса насіння з однієї рослини. 

За кількістю насінин на біб на 5 % рівні значимості сорт Якутська жовта 

суттєво і істотно відрізняється від Павловської 7 [t05 (2,07) < tфак (2,14) > t01 

(2,81)]. За іншим показником на цьому ж рівні значимості виділилися такі 

батьківські синєквіткові форми, як Ярославна та Вертус / Феракс 58 [t05 (2,78) < 

tфак (3,28) > t01 (4,60)]. Кращими жовтоквітковими сортами за масою насіння з 

рослини виявилися сорти Кулундинська борова та Марусинська 425. 
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5.1.1 Характеристика показників структурних елементів кормової та 

насіннєвої продуктивності міжвидових гібридів Medicago falcata L. / Medicago 

sativa L. першого покоління за материнського компоненту сорт Марусинська 

425 

 

За материнської форми сорт Марусинська 425 гібридні комбінації 

виявили досить строкатими за кущистістю, проте були більш вирівняними за 

висотою рослин (табл. 5.2).  

За кущистістю гібридна комбінація з батьківським селекційним зразком 

Турецька була оцінена за найвищим балом 9 із дуже високою кущистістю, а 

комбінація зі зразком Альфа 38 / Кішвардай 46 – за найнижчим балом (2) з дуже 

низьким показником, хоча за висотою рослин комбінація визначена за середнім 

балом. За висотою рослин, як і за кущистістю, комбінація з батьківським 

компонентом Альфа 38 / Кішвардай 46 забезпечила мінімальне значення 

показника. Гібридні комбінації з селекційними зразками Вела та Кішвардай 46 / 

Зигуен виявлені по вибірці за максимальним балом 7 як номери з довгим 

стеблом. 

 

Таблиця 5.2 

Середньопопуляційні показники основних складових структурних 

елементів кормової продуктивності міжвидових гібридів F1 (Марусинська 

425 / Medicago sativa L.), 2005–2007 рр. 

 

Запилювачі, 

Medicago 

sativa L. (♂)* 

Кущистість Висота стебла 

шт. бал значення см бал значення 

1 2 3 4 5 6 7 

297 54,2 7 висока 90,0 6 середнє 

395 21,3 2 дуже низька 70,0 5 середнє 

307 59,3 8 висока 96,3 7 довге 

357 52,5 7 висока 88,3 6 середнє 

352 43,4 5 середня 89,4 6 середнє 
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Продовж. табл. 5.2 

1 2 3 4 5 6 7 

350 38,3 4 низька 81,2 6 середнє 

312 43,3 5 середня 84,2 6 середнє 

338 45,0 5 середня 97,5 7 довге 

209 32,0 3 низька 75,0 5 середнє 

251 46,6 6 середня 87,9 6 середнє 

337 42,6 5 середня 78,8 6 середнє 

330 31,0 3 низька 81,7 6 середнє 

233 75,0 9 дуже висока 90,0 6 середнє 

x  45,0 - - 85,4 - - 

S x  3,8 - - 2,2 - - 

S 13,6 - - 8,0 - - 

min 21,3 - - 70,0 - - 

max 75,0 - - 97,5 - - 

Примітки: 1. *297 – Альфа 12; 395 – Альфа 38 / Кішвардай 46; 307 – Вела; 

357 – Вертус / Альфа 12; 352 – Вертус / Еврика 1; 350 – Вертус / Феракс 58; 312 

– Зигуен; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 209 – Тетон / Бореалє 47; 251 – 

Міцностеблова; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 330 – Марк ІІ; 233 – Турецька; 

2. x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка середнього 

арифметичного; S – стандартне відхилення; min – мінімальне значення; max – 

максимальне значення. 

 

Не менш важливою є оцінка гібридів за структурними складовими 

показниками насіннєвої продуктивності зокрема, максимальною кількістю 

обертів спіралей бобу, числа насінин на оберт спіралі бобу та числа насінин на 

біб (табл. 5.3).  

Зазначимо, що для фалькатної материнської форми сорт Марусинська 

425 характерною є серпоподібна форма бобу, а у гібридів із сативними 

батьківськими компонентами середнє значення максимальної кількості обертів 

спіралей бобу знаходилося в межах від 1,1 до 2,5 насінини. По вибірці у 

середньому в одному бобі зав’язалося від 1,4 до 3,4 насінини.  
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Таблиця 5.3 

Середньопопуляційні показники основних структурних елементів 

насіннєвої продуктивності міжвидових гібридів F1 (Марусинська 425 / 

Medicago sativa L.), 2005–2007 рр. 

 

Запилювачі, 

Medicago sativa L. 

(♂)* 

МКОСБ** 

Кількість насінин 

на оберт спіралі 

бобу, шт. 

на біб 

шт. бал значення 

297 1,1 1,5 1,6 2 дуже мале 

395 1,4 1,6 2,2 3 мале 

307 1,4 1,7 2,4 3 мале 

357 1,5 1,9 2,8 3 мале 

352 1,9 1,5 2,9 3 мале 

350 1,4 1,4 2,0 3 мале 

312 1,4 1,9 2,6 3 мале 

338 2,0 0,9 1,9 2 дуже мале 

209 2,5 1,4 3,4 4 середнє 

251 1,8 1,6 2,9 3 мале 

337 1,8 1,3 2,4 3 мале 

330 1,5 2,1 2,1 3 мале 

233 1,5 1,4 1,4 2 дуже мале 

x  1,6 1,6 2,4 - - 

S x  0,1 0,1 0,2 - - 

S 0,4 0,3 0,6 - - 

min 1,1 0,9 1,4 - - 

max 2,5 2,1 3,4 - - 

Примітки: 1. *297 – Альфа 12; 395 – Альфа 38 / Кішвардай 46; 307 – Вела; 

357 – Вертус / Альфа 12; 352 – Вертус / Еврика 1; 350 – Вертус / Феракс 58; 312 

– Зигуен; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 209 – Тетон / Бореалє 47; 251 – 

Міцностеблова; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 330 – Марк ІІ; 233 – Турецька 

2. ** МКОСБ – максимальна кількість обертів спіралі бобу; 

3. x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка середнього 

арифметичного; S – стандартне відхилення; min – мінімальне значення; max – 

максимальне значення. 
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В основному гібридні комбінації оцінені як такі, що зав’язали дуже мало 

– за батьківських селекційних зразків: Альфа 12, Кішвардай 46 / Зигуен та 

Турецька, решта – мало насінин на біб, за винятком максимального значення – 

комбінація з запилювачем Тетон / Бореалє 47 визначена за середнім рівнем 

зав’язування насіння.  

Також слід звернути увагу на продуктивність насіння з однієї рослини 

(табл. 5.4). 

 

Таблиця 5.4 

Середньопопуляційні показники насіннєвої продуктивності 

міжвидових гібридів F1 (Марусинська 425 / Medicago sativa L.), 2005–

2007 рр. 

 

Запилювачі, 

Medicago 

sativa L. (♂)* 

Маса насіння з 

рослини, г 

Відсоток над 

стандартом, % 

Оцінка 

бал значення 

1 2 3 4 5 

297 4,0 75,3 3 низька 

395 1,5 27,7 1 дуже низька 

307 13,9 260,8 9 дуже висока 

357 6,8 127,1 7 висока 

352 1,5 28,4 1 дуже низька 

350 2,7 50,8 2 дуже низька 

312 4,6 86,1 4 низька 

338 6,6 124,7 7 висока 

209 3,1 58,2 2 дуже низька 

251 7,7 144,4 8 висока 

337 6,1 115,1 6 середня 

330 2,6 49,5 2 дуже низька 

233 1,6 29,4 1 дуже низька 

Ярославна (St) 5,3 - - - 

x  4,8 - - - 

S x  1,0 - - - 

S 3,5 - - - 
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Продовж. табл. 5.4 

1 2 3 4 5 

min 1,5 - - - 

max 13,9 - - - 

Примітки: 1. *297 – Альфа 12; 395 – Альфа 38 / Кішвардай 46; 307 – Вела; 

357 – Вертус / Альфа 12; 352 – Вертус / Еврика 1; 350 – Вертус / Феракс 58; 312 

– Зигуен; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 209 – Тетон / Бореалє 47; 251 – 

Міцностеблова; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 330 – Марк ІІ; 233 – Турецька; 

2. St – сорт-стандарт; 

3. x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка середнього 

арифметичного; S – стандартне відхилення; min – мінімальне значення; max – 

максимальне значення. 

 

Для результативної оцінки усереднену масу насіння з рослини 

прирівнювали до стандарту (сорт Ярославна). За цим показником виділили 

комбінації за батьківських форм Вела, Вертус / Альфа 12, Кішвардай 46 / 

Зигуен, Міцностеблова, які оцінені як гібридні комбінації з високим і дуже 

високим рівнем зав’язування насіння на рослину. Хоча ці комбінації визначено 

як такі, що зав’язали мало й дуже мало насіння на біб, а звідси випливає, що у 

них відносно високий рівень зав’язування бобів. 

Більш повніше про зв'язок між оцінюваними нами складовими 

елементами кормової та насіннєвої продуктивності можна стверджувати за 

коефіцієнтом парної кореляції (додаток Ж.1). Кореляційний аналіз дає нам 

змогу виявити, що за материнської жовтоквіткової форми сорт Марусинська 

425 у гібридних популяціях F1 існує достовірно тісний, на 95 % рівні 

ймовірності, позитивний зв'язок між кущистістю та висотою рослин (r = 0,732). 

Середній позитивний рівень залежності (r = 0,631), достовірний на 95 % рівні 

ймовірності виявлений між максимальною кількістю обертів спіралі бобу та 
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кількістю насінин на біб. За позитивного зв’язку із зростанням значення одного 

показника інший також зростає, за негативного – навпаки.  

 

5.1.2 Характеристика показників структурних елементів кормової та 

насіннєвої продуктивності міжвидових гібридів Medicago falcata L. / Medicago 

sativa L. першого покоління за материнського компоненту сорт Кулундинська 

борова 

 

Основні непрямі показники насіннєвої та кормової продуктивності 

міжвидових гібридів Medicago falcata L. / Medicago sativa L. F1 за материнської 

компоненту сорт Кулундинська борова подані в таблицях 5.5–5.7. За 

материнської форми сорт Кулундинська борова гібридні комбінації за 

кущистістю оцінені від дуже низького до середнього балу.  

Таблиця 5.5 

Середньопопуляційні показники основних складових структурних 

елементів кормової продуктивності міжвидових гібридів F1 (Кулундинська 

борова / Medicago sativa L.), 2005–2007 рр. 

 

Запилювачі, 

Medicago sativa L. 

(♂)* 

Кущистість Висота стебла 

шт. бал значення см бал значення 

1 2 3 4 5 6 7 

297 23,3 1 
дуже 

низька 
92,8 6 середнє 

395 53,6 7 висока 75,4 5 середнє 

307 46,8 6 середня 74,2 5 середнє 

357 30,5 2 
дуже 

низька 
98,8 7 довге 

352 47,7 6 середня 90,0 6 середнє 

338 17,1 1 
дуже 

низька 
64,4 4 коротке 

209 48,9 6 середня 102,9 7 довге 

251 50,0 6 середня 96,4 7 довге 



120 
 

1
2
0
 

 

Продовж. табл. 5.5 

1 2 3 4 5 6 7 

333 40,1 4 низька 87,6 6 середнє 

330 39,7 5 середня 70,0 5 середнє 

233 36,8 5 середня 107,5 7 довге 

x  39,5 - - 87,3  - 

S x  3,5 - - 4,3  - 

S 11,7 - - 14,3 - - 

min 17,1 - - 64,4 - - 

max 53,6 - - 107,5 - - 

Примітки: 1. *297 – Альфа 12; 352 – Вертус / Еврика 1; 337 – Феракс 58 / 

Кішвардай 46; 395 – Альфа 38 / Кішвардай 46; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 333 

– Ярославна; 357 – Вертус / Альфа 12; 251 – Міцностеблова; 330 – Марк ІІ; 233 

– Турецька; 307 – Вела; 350 – Вертус / Феракс 58; 312 – Зигуен; 209 – Тетон / 

Бореалє 47; 117 – Вертус; 

2. x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка середнього 

арифметичного; S – стандартне відхилення; min – мінімальне значення; max – 

максимальне значення. 

 

 

Таблиця 5.6 

Середньопопуляційні показники основних структурних елементів 

насіннєвої продуктивності міжвидових гібридів F1, (Кулундинська борова / 

Medicago sativa L.) 2005–2007 рр. 

 

Запилювачі, 

Medicago sativa L. 

(♂)* 

МКОСБ** 

Кількість насінин 

на оберт спіралі 

бобу, шт. 

на біб 

шт. бал значення 

1 2 3 4 5 6 

297 1,5 1,4 2,1 3 мале 

395 1,2 2,2 2,7 3 мале 

307 1,9 1,5 2,9 3 мале 

357 1,2 1,6 1,9 2 дуже мале 

352 1,9 1,4 2,7 3 мале 

338 1,1 2,2 2,4 3 мале 

209 1,8 2,1 3,8 4 мале 

251 1,4 1,9 2,6 3 мале 
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Продовж. табл. 5.6 

1 2 3 4 5 6 

333 1,4 1,1 1,7 2 дуже мале 

330 1,2 2,2 2,6 3 мале 

233 1,1 2,4 2,7 3 мале 

x  1,4 1,8 2,6 - - 

S x  0,1 0,1 0,2 - - 

S 0,3 0,4 0,6 - - 

min 1,1 1,1 1,7 - - 

max 1,9 2,4 3,8 - - 

Примітки: 1. *297 – Альфа 12; 395 – Альфа 38 / Кішвардай 46; 307 – Вела; 

357 – Вертус / Альфа 12; 352 – Вертус / Еврика 1; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 

209 – Тетон / Бореалє 47; 251 – Міцностеблова; 333 – Ярославна; 330 – Марк ІІ; 

233 – Турецька; 

2. ** МКОСБ – максимальна кількість обертів спіралі бобу; 

3. x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка середнього 

арифметичного; S – стандартне відхилення; min – мінімальне значення; max – 

максимальне значення. 

 

Лише у гібридної комбінації з батьківським селекційним зразком Альфа 

38 / Кішвардай 46 виокремлено гібридну популяцію F1 за найвищим балом 7 зі 

значенням високої кущистості.  

Таблиця 5.7 

Середньопопуляційні показники насіннєвої продуктивності 

міжвидових гібридів F1, (Кулундинська борова / Medicago sativa L.), 2005–

2007 рр. 

 

Запилювачі, 

Medicago sativa L. 

(♂)* 

Маса насіння з 

рослини, середнє, 

г 

Відсоток до 

стандарту, % 

Оцінка 

бал значення 

1 2 3 4 5 

297 3,2 59,5 2 дуже низька 

395 6,1 114,9 6 середня 

307 5,9 110,7 6 середня 

357 1,8 33,7 1 дуже низька 

352 5,1 96,2 5 середня 
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Продовж. табл. 5.7 

1 2 3 4 5 

338 2,1 39,0 1 дуже низька 

209 7,5 140,9 8 висока 

251 8,6 162,5 9 дуже висока 

333 5,9 111,3 6 середня 

330 4,5 85,1 4 низька 

233 4,2 79,7 4 низька 

Ярославна (St) 5,3 - - - 

x  5,0 - - - 

S x  0,6 - - - 

S 2,1 - - - 

min 1,8 - - - 

max 8,6 - - - 

Примітки: 1. *297 – Альфа 12; 395 – Альфа 38 / Кішвардай 46; 307 – Вела; 

357 – Вертус / Альфа 12; 352 – Вертус / Еврика 1; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 

209 – Тетон / Бореалє 47; 251 – Міцностеблова; 333 – Ярославна; 330 – Марк ІІ; 

233 – Турецька; 

2. St – сорт-стандарт; 

3. x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка середнього 

арифметичного; S – стандартне відхилення; min – мінімальне значення; max – 

максимальне значення. 

 

За висотою стебла рослин гібридні комбінації формували стебла від 

середнього до довгого, окрім комбінації з батьківським селекційним номером 

Кішвардай 46 / Зигуен – з коротким стеблом. Для жовтоквіткової материнської 

форми сорт Кулундинська борова характерною була серпоподібна форма бобу, 

а у гібридів із сативними батьківськими компонентами усереднений показник 

«максимал ьна кількість обертів спіралей бобу» знаходився у межах від 1,1 до 

1,9.  

У середньому по вибірці в міжвидових гібридів (Кулундинська борова / 

Medicago sativa L.) в одному бобі зав’язалося від 1,1 до 2,4 насінини. В 

основному гібридні комбінації визначено як такі, що зав’язали дуже мало – за 

батьківських форм 333 та 357, решта – мало насінин на біб. За показником 
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«маса насіння з рослини» вирізнили комбінації за батьківських селекційних 

номерів Тетон / Бореалє 47 та Міцностеблова, які були оцінені як гібридні 

комбінації з високим і дуже високим рівнем зав’язування насіння на рослину. 

Принаймні, ці гібридні комбінації характеризували як такі, що зав’язали мало 

насіння на біб, а звідси випливає, що у них відносно високий рівень 

зав’язування бобів. Найнижчий рівень зав’язування насіння спостерігали у 

гібридних комбінаціях за запилювачів Вертус / Альфа 12 та Кішвардай 46 / 

Зигуен. Вони оцінені за балом 1, як комбінації з дуже низькою насіннєвою 

продуктивністю по відношенню до стандарту Ярославна. 

Більш ширше про зв’язок між складовими елементами кормової та 

насіннєвої продуктивності визначали за коефіцієнтом парної кореляції 

(додаток Ж.2). 

Проведений кореляційний аналіз дає нам змогу виявити, що за 

материнської жовтоквіткової форми сорт Кулундинська борова у міжвидових 

гібридних популяціях F1 спостерігали достовірний на 95 % рівні ймовірності 

тісний зв'язок між кущистістю та масою насіння з рослини (r = 0,848), решта 

парних зв’язків між ознаками що вивчали є недостовірними на 

вищезазначеному рівні.  

 

5.1.3 Характеристика показників структурних елементів кормової та 

насіннєвої продуктивності міжвидових гібридів Medicago falcata L. / Medicago 

sativa L. першого покоління за материнської компоненту сорт Павловська 7 

 

У результаті оцінки отриманих значень за материнської жовтоквіткової 

форми сорт Павловська 7 гібридні комбінації першого покоління за кущистістю 

оцінені як такі, що сформували дуже малу і малу кількість стебел першого 

порядку(табл. 5.8).  
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Таблиця 5.8 

Середньопопуляційні показники основних складових структурних 

елементів кормової продуктивності міжвидових гібридів F1 (Павловська 7 / 

Medicago sativa L.), 2005–2007 рр. 

 

Запилювачі, 

Medicago sativa L. 

(♂)* 

Кущистість Висота стебла 

шт. бал значення см бал значення 

1 2 3 4 5 6 7 

297 26,1 2 дуже низька 80,8 6 середнє 

395 39,7 4 низька 77,4 5 середнє 

307 36,5 4 низька 75,4 5 середнє 

350 21,4 1 дуже низька 75,3 5 середнє 

312 32,5 3 низька 78,8 5 середнє 

338 40,0 4 низька 90,0 6 середнє 

209 41,3 5 середня 108,4 7 довге 

251 22,0 1 дуже низька 110,0 7 довге 

337 35,3 3 низька 86,7 6 середнє 

333 30,8 2 дуже низька 67,5 5 середнє 

330 36,5 4 низька 96,0 7 довге 

233 30,6 3 низька 89,5 6 середнє 

x  32,7 - - 86,3 - - 

S x  2,0 - - 3,8 - - 

S 6,8 - - 13,2 - - 

min 21,4 - - 67,5 - - 

max 41,3 - - 110,0 - - 

*Примітки: 297 – Альфа 12; 395 – Альфа 38 / Кішвардай 46; 307 – Вела; 

350 – Вертус / Феракс 58; 312 – Зигуен; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 209 – 

Тетон / Бореалє 47; 251 – Міцностеблова; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 333 – 

Ярославна; 330 – Марк ІІ; 233 – Турецька; 

2. x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка середнього 

арифметичного; S – стандартне відхилення; min – мінімальне значення; max – 

максимальне значення. 

 

Виняток склала гібридна комбінація Павловська 7 / (Тетон / Бореалє 47), 

єдина популяція яка сформувала середню кущистість пагонів першого порядку. 

За висотою рослин гібридні комбінації сформували майже однорідний 
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травостій. У 75 % комбінацій Павловська 7 / Medicago sativa L. висота стебла 

визначена як середня. Гібридні комбінації з запилювачами Міцностеблова, 

Марк ІІ та Тетон / Бореалє 47 оцінені як такі, що сформували довге стебло, хоча 

вони були неоднорідні за кущистістю – відповідно з дуже низьким, низьким та 

середнім рівнем продукування стебел першого порядку. Для жовтоквіткової 

материнської форми сорт Павловська 7 характерною була серпоподібна форма 

бобу. 

У гібридів із синьоквітковими батьківськими компонентами 

усереднений показник «максимальна кількість обертів спіралей бобу» 

спостерігали у межах від 1,0 до 2,0 (табл. 5.9). У середньому по вибірці в 

одному бобі зав’язалося від 0,7 до 3,1 насінини. В основному гібридні 

комбінації оцінені як такі, що зав’язали дуже мало – за батьківських 

селекційних зразків Альфа 38 / Кішвардай 46 та Міцностеблова, решта – мало 

насінин на біб.  

 

Таблиця 5.9 

Середньопопуляційні показники основних складових структурних 

елементів насіннєвої продуктивності міжвидових гібридів F1, (Павловська 

7 / Medicago sativa L.), 2005–2007 рр. 

 

Запилювачі, 

Medicago sativa L. 

(♂)* 

МКОСБ** 

Кількість насінин 

на оберт спіралі 

бобу, шт. 

на біб 

шт. бал значення 

1 2 3 4 5 6 

297 2,0 1,3 2,7 3 мале 

395 1,0 1,7 1,7 2 дуже мале 

307 1,1 2,2 2,4 3 мале 

350 1,2 2,6 3,1 4 мале 

312 1,3 1,9 2,5 3 мале 

338 1,5 2,0 3,0 4 мале 

209 1,3 1,5 2 3 мале 

251 1,0 0,7 0,7 1 дуже мале 

337 1,3 1,9 2,5 3 мале 

333 1,4 1,5 2,1 3 мале 

330 1,3 1,6 2,1 3 мале 
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Продовж. табл. 5.7 

1 2 3 4 5 6 

233 1,3 1,6 2,1 3 мале 

x  1,3 1,7 2,2 - - 

S x  0,1 0,1 0,2 - - 

S 0,3 0,5 0,6 - - 

min 1,0 0,7 0,7 - - 

max 2,0 2,6 3,1 - - 

Примітки: 1. *297 – Альфа 12; 395 – Альфа 38 / Кішвардай 46; 307 – Вела; 

350 – Вертус / Феракс 58; 312 – Зигуен; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 209 – 

Тетон / Бореалє 47; 251 – Міцностеблова; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 333 – 

Ярославна; 330 – Марк ІІ; 233 – Турецька; 

2. ** МКОСБ – максимальна кількість обертів спіралі бобу 

3. x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка середнього 

арифметичного; S – стандартне відхилення; min – мінімальне значення; max – 

максимальне значення. 

 

За показником маса насіння з рослини гібридні популяції виявлені як 

комбінації з дуже низьким і низьким рівнем зав’язування насіння на рослину по 

відношенню до стандарту Ярославна (табл. 5.10). 

Таблиця 5.10 

Середньопопуляційні показники насіннєвої продуктивності 

міжвидових гібридів F1, (Павловська 7 / Medicago sativa L.), 2005–2007 рр. 

 

Запилювачі, Medicago 

sativa L. (♂)* 

Маса насіння з 

рослини, середнє, 

г 

Відсоток до 

стандарту, % 

Оцінка 

бал значення 

1 2 3 4 5 

297 2,1 40,1 1 дуже низька 

395 3,0 55,9 2 дуже низька 

307 4,4 82,5 4 низька 

350 2,7 49,9 2 дуже низька 

312 8,6 162,2 9 дуже висока 

338 9,0 169,5 9 дуже висока 
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Продовж. табл. 5.10 

1 2 3 4 5 

209 3,4 63,5 3 низька 

337 3,7 69,7 3 низька 

333 3,8 71,0 3 низька 

330 3,1 57,6 2 дуже низька 

233 2,9 53,9 2 дуже низька 

Ярославна (St) 5,3 - - - 

x  4,2 - - - 

S x  0,7 - - - 

S 2,3 - - - 

min 2,1 - - - 

max 9,0 - - - 

Примітки: 1. *297 – Альфа 12; 395 – Альфа 38 / Кішвардай 46; 307 – Вела; 

350 – Вертус / Феракс 58; 312 – Зигуен; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 209 – 

Тетон / Бореалє 47; 251 – Міцностеблова; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 333 – 

Ярославна; 330 – Марк ІІ; 233 – Турецька; 

2. St – сорт-стандарт; 

3. x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка середнього 

арифметичного; S – стандартне відхилення; min – мінімальне значення; max – 

максимальне значення. 

 

Особливу увагу слід звернути на гібридні популяції отримані з 

комбінацій Павловська 7 / Зигуен та Павловська 7 / (Кішвардай 46 / Зигуен). 

Вони забезпечили найбільшу масу насіння з рослини відповідно 162,2 і 169,5 % 

до стандарту, оцінені як комбінації з дуже високою продуктивністю. З 

результатів кореляційного аналізу (додаток Ж.3) можна зробити висновок, що 

за материнської жовтоквіткової форми сорт Павловська 7 у гібридних 

популяціях F1 синьоквітковими запилювачами є достовірний на 95 % рівні 

ймовірності тісний позитивний кореляційний зв’язок між кількістю насінин 

сформованих в одному оберті спіралі бобу та кількістю насінин на біб 
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(r = 0,803). Решта парних зв’язків між ознаками є недостовірними на 

вищезазначеному рівні.  

 

5.1.4 Характеристика показників структурних елементів кормової та 

насіннєвої продуктивності міжвидових гібридів Medicago falcata L. / Medicago 

sativa L. першого покоління за материнської компоненту сорт Якутська жовта 

 

За материнської форми сорт Якутська жовта гібридні комбінації за 

кущистістю оцінені від дуже низького до середнього балу (табл. 5.11).  

 

Таблиця 5.11 

Середньопопуляційні показники основних складових структурних 

елементів кормової продуктивності міжвидових гібридів F1 (Якутська 

жовта / Medicago sativa L.), 2005–2007 рр. 

 

Запилювачі, 

Medicago 

sativa  L. (♂)* 

Кущистість Висота стебла 

шт. бал значення см бал значення 

1 2 3 4 5 6 7 

297 26,1 3 низька 86,7 6 середнє 

395 36,5 4 низька 78,3 5 середнє 

307 24,3 1 дуже низька 81,1 6 середнє 

357 22,0 1 дуже низька 67,9 5 середнє 

352 41,9 5 низька 65,7 4 коротке 

350 26,4 2 дуже низька 67,6 6 середнє 

312 35,3 3 низька 69,2 6 середнє 

338 23,4 1 дуже низька 54,3 4 коротке 

209 51,1 7 висока 71,2 5 середнє 

251 32,5 3 низька 62,0 4 коротке 

337 31,8 3 низька 54,4 4 коротке 

333 35,2 3 низька 57,0 4 коротке 

233 17,5 1 дуже низька 72,5 5 середнє 
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Продовж. табл. 5.11 

1 2 3 4 5 6 7 

x  31,1 - - 68,3 - - 

S x  2,5 - - 2,8 - - 

S 9,1 - - 10,0 - - 

min 17,5 - - 54,3 - - 

max 51,1 - - 86,7 - - 

Примітки: 1. *297 – Альфа 12; 395 – Альфа 38 / Кішвардай 46; 307 – Вела; 

357 – Вертус / Альфа 12; 352 – Вертус / Еврика 1; 350 – Вертус / Феракс 58; 312 

– Зигуен; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 209 – Тетон / Бореалє 47; 251 – 

Міцностеблова; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 333 – Ярославна; 233 – 

Турецька;  

2. x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка середнього 

арифметичного; S – стандартне відхилення; min – мінімальне значення; max – 

максимальне значення. 

 

Тільки гібридна комбінація з запилювачем Тетон / Бореалє 47 виявлена 

як висококущиста. За висотою стебла рослин гібридні комбінації мали стебла 

від короткого до середнього. Гібридні комбінації Якутська жовта / Альфа 12, 

Якутська жовта / (Альфа 38 / Кішвардай 46), Якутська жовта / Вела, Якутська 

жовта / (Тетон / Бореалє 47), Якутська жовта / Турецька сформували 

середньорослий травостій. 

Для жовтоквіткової материнської форми сорт Якутська жовта 

характерною була пряма форма бобу, а у гібридів із сативними батьківськими 

компонентами усереднений показник «максимальна кількість обертів спіралі 

бобу» спостерігали в межах від 1,0 до 1,9 (табл. 5.12). У середньому по вибірці 

гібридних комбінацій Якутська жовта / Medicago sativa L. в одному бобі 

зав’язалося від 1,1 до 3,5 насінини. Гібридні комбінації оцінені як такі, що 

зав’язали дуже мало – за батьківської форми Турецька, решта – мало насінин на 

біб.  
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Таблиця 5.12 

Середньопопуляційні показники основних складових структурних 

елементів насіннєвої продуктивності міжвидових гібридів F1, (Якутська 

жовта / Medicago sativa L.), 2005–2007 рр. 

 

Запилювачі, 

Medicago 

sativa L. (♂)* 

МКОСБ** 

Кількість насінин 

на оберт спіралі 

бобу, шт. 

на біб 

шт. бал значення 

297 1,4 1,6 2,3 3 мале 

395 1,6 2,2 3,5 4 мале 

307 1,8 1,9 3,3 4 мале 

357 1,0 3,1 3,1 4 мале 

352 1,2 2,0 2,4 3 мале 

350 1,1 2,4 2,8 3 мале 

312 1,7 1,9 3,2 4 мале 

338 1,4 2,1 3,0 - - 

209 1,2 2,3 2,8 3 мале 

251 1,3 2,7 3,5 4 мале 

337 1,5 1,7 2,6 3 мале 

333 1,9 1,5 2,9 3 мале 

233 1,5 0,7 1,1 2 дуже мале 

x  1,4 2,0 2,8 - - 

S x  0,1 0,2 0,2 - - 

S 0,3 0,6 0,6 - - 

min 1,0 0,7 1,1 - - 

max 1,9 3,1 3,5 - - 

Примітки: 1. *297 – Альфа 12; 395 – Альфа 38 / Кішвардай 46; 307 – Вела; 

357 – Вертус / Альфа 12; 352 – Вертус / Еврика 1; 350 – Вертус / Феракс 58; 312 

– Зигуен; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 209 – Тетон / Бореалє 47; 251 – 

Міцностеблова; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 333 – Ярославна; 233 – 

Турецька; 

2. ** МКОСБ – максимальна кількість обертів спіралі бобу; 

3. x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка середнього 

арифметичного; S – стандартне відхилення; min – мінімальне значення; max – 

максимальне значення. 
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Серед усіх гібридних комбінацій виділили міжвидові гібриди з 

запилювачами Альфа 38 / Кішвардай 46 та Вертус / Еврика 1, які визначено з 

високим і середнім рівнем зав’язування насіння на рослину (табл. 5.13). 

 

Таблиця 5.13 

Середньопопуляційні показники насіннєвої продуктивності 

міжвидових гібридів F1, (Якутська жовта / Medicago sativa L.), 2005–2007 рр. 

 

Запилювачі, Medicago 

sativa L. (♂)* 

Маса насіння з 

рослини, середнє, 

г 

Відсоток до 

стандарту, % 

Оцінка 

бал значення 

297 3,2 59,5 2 дуже низька 

395 7,0 131,5 7 висока 

307 3,8 72,1 3 низька 

357 3,1 57,6 2 дуже низька 

352 5,2 98,5 5 середня 

350 1,7 32,4 1 дуже низька 

312 4,3 80,6 4 низька 

338 1,7 32,0 1 дуже низька 

209 8,7 163,8 9 дуже висока 

251 3,6 67,0 3 низька 

337 1,3 23,7 1 дуже низька 

333 4,3 80,2 4 низька 

233 0,1 0,9 1 дуже низька 

с. Ярославна (St) 5,3 - - - 

x  3,7 - - - 

S x  0,6 - - - 

S 2,4 - - - 

min 0,1 - - - 

max 8,7 - - - 

Примітки: 1. *297 – Альфа 12; 395 – Альфа 38 / Кішвардай 46; 307 – Вела; 

357 – Вертус / Альфа 12; 352 – Вертус / Еврика 1; 350 – Вертус / Феракс 58; 312 

– Зигуен; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 209 – Тетон / Бореалє 47; 251 – 

Міцностеблова; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 333 – Ярославна; 233 – 

Турецька; 

2. St – сорт-стандарт; 

3. x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка середнього 

арифметичного; S – стандартне відхилення; min – мінімальне значення; max – 

максимальне значення. 
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Слід зауважити, що вищезазначені гібридні комбінації визначені як такі, 

що зав’язали мало насіння на біб, а звідси випливає, що у них відносно високий 

рівень зав’язування бобів.  

Кореляційний аналіз (додаток Ж.4) дає нам змогу зрозуміти, що за 

материнської жовтоквіткової форми Якутська жовта у міжвидових гібридних 

популяціях F1 спостерігали достовірний на 95 % рівні ймовірності тісний 

зв'язок між кущистістю та масою насіння з рослини (r = 0,847), решта парних 

зв’язків між ознаками є недостовірними на вищезазначеному рівні.  

 

5.2 Самосумісність батьківських компонентів схрещування та 

міжвидових гібридів першого покоління (Medicago falcata L. / Medicago 

sativa L.)  

 

На сьогодні селекційні дослідження з люцерною у відділі 

кормовиробництва ННЦ «ІЗ НААН» за програмою по селекції люцерни 

виконуються із залученням донорів самофертильності та багатоспіральності 

бобу [67, 68, 212]. Співробітники відділу працюють над широким залученням 

фалькатного геному в селекційний процес з люцерною, оскільки серед нього є 

багато місцевих форм, які краще пристосовані до умов Полісся з характерними 

цінними господарськими ознаками, які варто передати комерційним сортам 

люцерни. Так, наприклад, за передачі генів, які контролюють автогамність та 

багатоспіральну форму бобу у отриманих популяцій, урожайність насіння 

вдалося підвищити з 0,05 т/га до 0,35 т/га порівняно з існуючими сортами 

фалькатної люцерни. Співробітниками відділу був розроблений спосіб селекції 

люцерни, за допомогою якого з’явилася можливість передачі в фалькатний 

геном генів самосумісності (автогамність підвищена з 10 % до 65 %) та генів, 

що обумовлюють спіралевидну форму бобу яка в період достигання значно 

менше розтріскується, що дозволяє насінню не осипатися, на відміну від 



133 
 

1
3
3
 

 

серпоподібної форми, яка притаманна серповидній люцерні. Слід зауважити, 

що місцеві дикі популяції люцерни серповидної краще адаптовані до умов 

вирощування та краще витримують конкуренцію злакових компонентів 

травосумішок [219]. Теж саме з високою часткою ймовірності можна сказати 

про популяції, які походять із географічних зон з подібними ґрунтово-

кліматичними умовами або ще суворішими [65, 67, 69]. Доведено, що ознаки 

автогамії та багатоспіральності є генетично детермінованими і успадковуються. 

Автогамія має здатність до посилення в результаті слабких форм інбридингу 

(сестринських схрещувань). Гени самофертильності та багатоспіральності 

задовільно працюють у гермплазмі серповидної люцерни [68, 112, 220, 221]. 

До створення сортів люцерни ставиться основна вимога – поєднання 

високої кормової продуктивності з підвищеною насіннєвою продуктивністю. 

Використання явища самонесумісності та автотрипінгу є одним із шляхів 

підвищення насіннєвої продуктивності сортів люцерни. Введення в синтетичну 

популяцію генотипів люцерни з такими ознаками сприятиме підвищенню 

насіннєвої продуктивності за рахунок утворення насіння на самосумісних та 

здатних до автотрипінгу формах, особливо в умовах недостатнього запилення 

[222]. Це призведе до необхідності проведення оцінки їх рівня плодоутворення 

при самозапиленні та вияснення якою мірою інбридинг впливає на: рівень 

прояву факторів самосумісності, характер цвітіння та трипінг, хід запилення, 

запліднення та розвиток насіння [67, 223, 224]. Інбредна депресія певною мірою 

обмежує широке введення самозапильних форм і збільшення їх співвідношення 

в сортах-популяціях. Здатність утворювати насіння за самозапилення в 

поєднанні зі збереженням здатності до перехресного запилення – це резерв, 

зумовлений пластичністю основного типу розмноження виду. Тому в 

селекційному процесі з люцерною спрямованому на високу насіннєву 

продуктивність необхідно використовувати самофертильні форми з 

підвищеною схильністю до автотрипінгу, інбридингу та гібридизації. 
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Для підтвердження істинності гібридів проводили примусове 

контрольоване самозапилення всіх материнських форм які були залучені в 

міжвидовій гібридизації з метою визначення їхнього рівня самосумісності 

паралельно з рівнем сумісності батьківських синьоквіткових селекційних 

зразків (табл. 5.14).  

 

Таблиця 5.14  

Характеристика рівня зав’язування бобів та основних показників 

насіннєвої продуктивності селекційних зразків Medicago falcata L. (♀), за 

контрольованого самозапилення 

 

Medicago falcata 

L., (♀) 

Рівень зав’язування бобів 
Кількість життєздатного 

насіння, шт. 

% бал значення на біб 
на запилену 

квітку 

Марусинська 425 34,0 4 малий 0,4 0,1 

Кулундинська 

борова 
32,0 4 малий 1,2 0,4 

Павловська 7 9,0 1 дуже малий 1,8 0,2 

Якутська жовта 42,0 5 середній 1,5 0,6 

* x  29,3 - - 1,2 0,3 

S x  7,1 - - 0,3 0,1 

S 14,2 - - 0,6 0,2 

min 9,0 - - 0,4 0,1 

max 42,0 - - 1,8 0,6 

Примітка: * x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка 

середнього арифметичного; S – стандартне відхилення, min – мінімальне 

значення, max – максимальне значення. 

 

За результатами контрольованого самозапилення жовтоквіткових 

материнських компонентів можна відмітити, що Колундинська борова та 

Марусинська 425 близькі за рівнем самосумісності, 32 та 34 % відповідно. Сорт 
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Марусинська 425 зав’язав найменшу кількість насіння на один біб та на 

запилену квітку.  

Серед усіх материнських форм у сорту Павловська 7 спостерігали 

максимальне значення зав’язування насіння на біб в кількості 1,8 насінини за 

мінімального рівня автогамії 9 %. У сорту Якутська жовта зав’язалася 

максимальна кількість насіння (0,6) на запилену квітку при максимальному 

рівні зав’язування бобів (42 %) та середня кількість (1,5) насінин на біб поряд із 

середнім рівнем зав’язування бобів при контрольованому самозапиленні з 

максимальним значенням 42,0 % по вибірці. Проведений парний кореляційний 

аналіз (табл. 5.15). свідчить про середній але недостовірний на 95 %рівні 

ймовірності зв’язок між показниками результативності контрольованого 

самозапилення представників Medicago falcata L. за малої кількості 

материнських форм. 

 

Таблиця 5.15 

Коефіцієнти кореляції між рівнем зав’язування бобів та основними 

показниками насіннєвої продуктивності селекційних зразків Medicago 

falcata L. (♀), за контрольованого самозапилення 

 

Показник 

Рівень 

зав’язування 

бобів 

Кількість 

життєздатного 

насіння на біб 

Кількість 

життєздатного 

насіння на 

самозапилену 

квітку 

Рівень зав’язування бобів 
1,000   

Кількість життєздатного насіння 

на біб -0,474 1,000  

Кількість життєздатного насіння 

на самозапилену квітку 0,549 0,468 1,000 

Примітка: r05критичне = 0,950. 
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Поряд із материнськими компонентами гібридних комбінацій також було 

проведено контрольоване самозапилення батьківських синьоквіткових 

селекційних комбінацій (табл. 5.16). 

 

Таблиця 5.16 

Характеристика рівня зав’язування бобів та основних показників 

насіннєвої продуктивності селекційних зразків Medicago sativa L. (♂) за 

контрольованого самозапилення 

 

Запилювачі, 

Medicago sativa L., 

(♂)* 

Рівень зав’язування бобів 
Кількість життєздатного 

насіння, шт. 

% бал значення на біб 
на запилену 

квітку 

117 68,3 7 велике 2,0 1,4 

209 24,0 3 мале 2,0 0,5 

251 46,7 5 середнє 1,4 0,6 

297 18,0 2 дуже мале 3,1 0,6 

307 38,9 4 мале 0,7 0,3 

312 33,3 4 мале 0,1 0,0 

333 28,0 3 мале 0,4 0,1 

338 28,0 3 мале 0,7 0,2 

350 56,0 6 середнє 1,1 0,6 

352 26,0 2 мале 0,9 0,2 

330 57,1 6 середнє 1,3 0,8 

233 28,3 3 мале 0,8 0,2 

x  37,7 - - 1,2 0,5 

S x  4,6 - - 0,2 0,1 

S 15,8 - - 0,8 0,4 

min 18,0 - - 0,1 0,0 

max 68,3 - - 3,1 1,4 

Примітки: *1. 117 – Вертус; 209 – Тетон / Бореалє 47; 251 – 

Міцностеблова; 297 – Альфа 12; 307 – Вела; 312 – Зигуен; 333 – Ярославна; 338 

– Кішвардай 46 / Зигуен; 350 – Вертус / Феракс 58; 352 – Вертус / Еврика 1; 330 

– Марк ІІ; 233 – Турецька; 

2. x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка середнього 

арифметичного; S – стандартне відхилення. 
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Найбільш самосумісним запилювачем є селекційний зразок Вертус, 

рівень самосумісності якого сягав максимальних значень (68,3 %) з насіннєвою 

продуктивністю 2,0 насінини на біб. Далі, за рівнем самосумісності (за 50 %) 

виділили такі селекційні зразки, як Вертус / Феракс 58 та Марк ІІ з середнім 

рівнем насіннєвої продуктивності відповідно 1,1 та 1,3 насінини на біб та 0,6 – 

0,8 насінини на самозапилену квітку. Вищезазначені селекційні зразки можна 

віднести до групи з підвищеним рівнем самосумісності з порівняно середнім 

рівнем продукування життєздатного насіння. Селекційні зразки Міцностеблова, 

Вертус / Феракс 58 і Марк ІІ відзначилися середнім рівнем самосумісності – 

зав’язалося відповідно 46,7, 56,0 і 57,1 % бобів. Звернемо увагу на запилювач 

Альфа 12, у якого за мінімального рівня завязування бобів (18,0 %) 

сформувалася 3,1 кондиційна насінина на біб при завязуванні 0,6 насінин на 

біб. 

Результати кореляційного аналізу (табл. 5.17) отриманих даних за 

показниками, що оцінювалися свідчать про достовірні на 5 % рівні значимості 

середній рівень кореляції між кількістю життєздатного насіння на 

самозапилену квітку (r = 0,638) та кількістю життєздатного насіння на біб і 

тісний зв’язок між рівнем зав’язування бобів і кількістю життєздатного насіння 

на самозапилену квітку (r = 0,761).  

 

Таблиця 5.17 

Коефіцієнти кореляції між рівнем зав’язування бобів та основними 

показниками насіннєвої продуктивності селекційних зразків Medicago 

sativa L. (♂), за контрольованого самозапилення 

 

Показник 

Рівень 

зав’язування 

бобів 

Кількість 

життєздатного 

насіння на біб 

Кількість 

життєздатного 

насіння на 

самозапилену 

квітку 

Рівень зав’язування бобів 1,000   

Кількість життєздатного насіння 

на біб 
0,052 1,000  

Кількість життєздатного насіння 

на самозапилену квітку 
0,761 0,638 1,000 

Примітка: r05критичне = 0,576. 
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При контрольованому самозапиленні міжвидових гібридів F1 Medicago 

falcata L. / Medicago sativa L. за материнської форми Марусинська 425 

(табл. 5.18) виявили низький рівень автогамії гібридних комбінацій, при цьому 

увагу привернули міжвидові гібриди Марусинська 425 / (Феракс 58 / Кішвардай 

46) в якої сформувалося максимальна кількість життєздатного насіння на біб 

(1,9) і на квітку (0,7) при рівні автогамії 36,9 % та Марусинська 425 / (Вертус / 

Феракс 58) з максимальним рівнем автогамії 36,7 % по відношенню до всієї 

вибірки. 

 

Таблиця 5.18 

Характеристика рівня зав’язування бобів та основних показників 

насіннєвої продуктивності у міжвидових гібридів F1 (Марусинська 425 / 

Medicago sativa L.), за контрольованого самозапилення 

 

Запилювачі, 

Medicago 

sativa L., (♂)* 

Рівень зав’язування бобів 
Кількість життєздатного 

насіння, шт. 

% бал значення на біб 

на 

запилену 

квітку 

233 17,9 2 дуже мале 1,4 0,3 

312 1,9 1 дуже мале 1,5 0,0 

330 13,3 2 дуже мале 1,0 0,1 

337 26,9 3 мале 1,9 0,7 

350 36,7 4 мале 1,5 0,6 

352 29,5 3 мале 1,7 0,5 

x  21,0 - - 1,5 0,4 

S x  5,1 - - 0,1 0,1 

S 12,5 - - 0,3 0,3 

min 1,9 - - 1,0 0,0 

max 36,7 - - 1,9 0,7 

Примітки: *1. 233 – Турецька; 312 – Зигуен; 330 – Марк ІІ; 337 – Феракс 

58 / Кішвардай 46; 350 – Вертус / Феракс 58; 352 – Вертус / Еврика 1; 

2. x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка середнього 

арифметичного; S – стандартне відхилення. 
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Результати кореляційного аналізу отриманих даних за показниками, що 

оцінювали (табл. 5.20) указують про достовірний на 5 % рівні значимості 

тісний зв’язок між рівнем зав’язування бобів і кількістю життєздатного насіння 

на самозапилену квітку (r = 0,903). 

 

Таблиця 5.19 

Коефіцієнти кореляції між рівнем зав’язування бобів та основними 

показниками насіннєвої продуктивності у міжвидових гібридів F1 

(Марусинська 425 / Medicago sativa L.), за контрольованого самозапилення 

 

Показник 

Рівень 

зав’язування 

бобів 

Кількість 

життєздатного 

насіння на біб 

Кількість 

життєздатного 

насіння на 

самозапилену 

квітку 

Рівень зав’язування бобів 1,000   

Кількість життєздатного насіння 

на біб 
0,395 1,000  

Кількість життєздатного насіння 

на самозапилену квітку 
0,903 0,692 1,000 

Примітка: r05критичне = 0,811. 

 

При контрольованому самозапиленні міжвидових гібридів F1 Medicago 

falcata L. / Medicago sativa L. за материнської форми Кулундинська борова 

(табл. 5.20) виявили низький рівень автогамії гібридних комбінацій крім 

гібридної комбінації  Кулундинська борова / Міцностеблова в якої розкрили 

середній рівень самосумісності 41,6 %, при цьому сформувалося 1,8 

життєздатного насіння на біб і 0,8 на квітку. Варто відмітити гібридні 

комбінації Кулундинська борова / Вела з максимальними значеннями 

зав’язування 2,5 насінини на біб і 1,0 насінини на квітку. 



140 
 

1
4
0
 

 

Таблиця 5.20 

Характеристика рівня зав’язування бобів та основних показників 

насіннєвої продуктивності у міжвидових гібридів F1 (Кулундинська борова 

/ Medicago sativa L.), за контрольованого самозапилення 

 

Запилювачі, 

Medicago 

sativa L., (♂)* 

Рівень зав’язування бобів 
Кількість життєздатного 

насіння, шт. 

% бал значення на біб 

на 

запилену 

квітку 

209 10,7 2 мале 2,0 0,2 

251 41,6 5 середнє 1,8 0,8 

307 35,5 4 мале 2,5 1,0 

330 33,8 4 мале 1,7 0,6 

333 20,0 3 мале 1,6 0,3 

338 12,5 2 мале 1,8 0,2 

352 14,5 2 мале 0,9 0,1 

x  24,1 - - 1,8 0,5 

S x  4,8 - - 0,2 0,1 

S 12,6 - - 0,5 0,3 

min 10,7 - - 0,9 0,1 

max 41,6 - - 2,5 1,0 

Примітки: 1. *117 – Вертус; 209 – Тетон / Бореалє 47; 251 – 

Міцностеблова; 297 – Альфа 12; 307 – Вела; 312 – Зигуен; 333 – Ярославна; 338 

– Кішвардай 46 / Зигуен; 350 – Вертус / Феракс 58; 352 – Вертус / Еврика 1; 330 

– Марк ІІ; 233 – Турецька; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 

2. x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка середнього 

арифметичного; S – стандартне відхилення. 

 

Результати кореляційного аналізу отриманих даних за показниками, що 

оцінювали (табл. 5.21) демонструють достовірний на 5 % рівні значимості 
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тісний зв’язок між рівнем зав’язування бобів і кількістю життєздатного насіння 

на самозапилену квітку (r = 0,928). 

 

Таблиця 5.21 

Коефіцієнти кореляції між рівнем зав’язування бобів та основними 

показниками насіннєвої продуктивності у міжвидових гібридів F1 

(Кулундинська борова / Medicago sativa L.), за контрольованого 

самозапилення 

 

Показник 
Рівень 

зав’язування 

бобів 

Кількість 

життєздатного 

насіння на біб 

Кількість 

життєздатного 

насіння на 

самозапилену 

квітку 

Рівень зав’язування бобів 1,000   

Кількість життєздатного насіння 

на біб 
0,372 1,000  

Кількість життєздатного насіння 

на самозапилену квітку 
0,928 0,656 1,000 

Примітка: r05критичне = 0,754. 

 

У гібридної комбінації Павловська 7 / Альфа 12 спостерігали максимальні 

рівень автогамії та значення кількості життєздатного насіння на самозапилену 

квітку 1,1 насінина. Слід зазначити на гібридну комбінацію Павловська 7 / 

(Вертус / Феракс 58) у якої сформувалася максимальна кількість життєздатного 

насіння на біб 3,5 насінини. 

При контрольованому самозапиленні міжвидових гібридів F1 Medicago 

falcata L. / Medicago sativa L. за материнської форми Павловська 7 (табл. 5.22) 

виявили низький рівень автогамії гібридних комбінацій крім гібридних 
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Павловська 7 / Альфа 12 з високим рівнем самосумісності 63,1 % і Павловська 7 

/ Марк ІІ з середнім рівнем 42,3 %.  

 

 

Таблиця 5.22 

Характеристика рівня зав’язування бобів та основних показників 

насіннєвої продуктивності у міжвидових гібридів F1 (Павловська 7 / 

Medicago sativa L.), за контрольованого самозапилення 

 

Запилювачі, 

Medicago 

sativa L., (♂)* 

Рівень зав’язування бобів 
Кількість життєздатного 

насіння, шт. 

% бал значення на біб 
на запилену 

квітку 

117 4,6 1 дуже мале 2,8 0,1 

209 37,1 4 мале 1,3 0,5 

297 63,1 7 велике 1,8 1,1 

307 30,0 4 мале 1,7 0,5 

330 42,3 5 середнє 2,0 0,9 

333 10,8 2 мале 1,0 0,1 

337 7,8 1 дуже мале 1,3 0,1 

338 35,7 4 мале 1,0 0,4 

350 22,7 3 мале 3,5 0,5 

x  28,2 - - 1,8 0,5 

S x  6,3 - - 0,3 0,1 

S 18,9 - - 0,8 0,4 

min 4,6 - - 1,0 0,1 

max 63,1 - - 3,5 1,1 

Примітки: 1. 117 – Вертус; 209 – Тетон / Бореалє 47; 297 – Альфа 12; 307 – 

Вела; 330 – Марк ІІ; 333 – Ярославна; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 338 – 

Кішвардай 46 / Зигуен; 350 – Вертус / Феракс 58; 

2. x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка середнього 

арифметичного; S – стандартне відхилення. 
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Результати кореляційного аналізу отриманих даних за показниками, що 

оцінювалися (табл. 5.23) підтверджують про достовірний на 5 % рівні 

значимості тісний зв’язок між рівнем зав’язування бобів і кількістю 

життєздатного насіння на самозапилену квітку (r = 0,933).  

Таблиця 5.23 

Коефіцієнти кореляції між рівнем зав’язування бобів та основними 

показниками насіннєвої продуктивності у міжвидових гібридів F1 

(Павловська 7 / Medicago sativa L.), за контрольованого самозапилення 

 

Показник 

Рівень 

зав’язування 

бобів 

Кількість 

життєздатного 

насіння на біб 

Кількість 

життєздатного 

насіння на 

самозапилену 

квітку 

Рівень зав’язування бобів 1,000   

Кількість життєздатного 

насіння на біб 
-0,115 1,000  

Кількість життєздатного 

насіння на самозапилену 

квітку 

0,933 0,172 1,000 

Примітка: r05критичне = 0,666. 

 

При контрольованому самозапиленні міжвидових гібридів F1 Medicago 

falcata L. / Medicago sativa L. у порівнянні з материнськими формами 

Марусинська 425, Кулундинська борова, Павловська 7, у гібридних комбінацій 

за материнської форми Якутська жовта (табл. 5.24) проявився підвищений 

рівень автогамії. Це пояснюється тим, що сорт Якутська жовта був більш 

самосумісним ніж інші материнські форми. Так, у гібридних комбінацій за 

запилювачів Альфа 12 і Тетон / Бореалє 47 з материнською формою Якутська 

жовта спостерігали високий рівень зав’язування бобів при контрольованому 

самозапиленні 74,6 і 60,3 % відповідно. 

У гібридної комбінації Якутська жовта / Альфа 12 зав’язалося 2,1 і 1,6 

насінини на біб та на квітку відповідно, у Якутська жовта / (Тетон / Бореалє 47) 
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значенням цих показників відповідали 2,4 і 1,6 насінини. У міжвидових 

гібридних комбінацій із запилювачами Вертус, Міцностеблова, Вела, Ярославна 

та Вертус / Феракс 58 спостерігали середній рівень самозапилення з 

варіюванням показників у межах 47,0–58,0 %.  

Таблиця 5.24 

Характеристика рівня зав’язування бобів та основних показників 

насіннєвої продуктивності у міжвидових гібридів F1 (Якутська жовта / 

Medicago sativa L.), за контрольованого самозапилення 

 

Запилювачі, 

Medicago sativa L., 

(♂)* 

Рівень зав’язування бобів 
Кількість життєздатного 

насіння, шт. 

% бал значення на біб 
на запилену 

квітку 

117 52,5 6 середнє 2,6 1,4 

209 60,3 7 велике 2,4 1,6 

251 48,9 5 середнє 3,8 2,0 

297 74,6 8 велике 2,1 1,6 

307 58,0 6 середній 2,6 1,5 

312 30,0 4 мале 1,8 0,6 

333 55,4 6 середнє 3,0 1,7 

337 20,0 3 мале 1,4 0,3 

338 31,8 4 мале 2,5 0,9 

350 47,0 5 середнє 2,0 1,0 

352 36,8 4 мале 2,3 0,7 

x  46,8 - - 2,4 1,2 

S x  4,8 - - 0,2 0,2 

S 15,9 - - 0,6 0,5 

min 20,0 - - 1,4 0,3 

max 74,6 - - 3,8 2,0 

Примітки: *1. 117 – Вертус; 209 – Тетон / Бореалє 47; 251 – 

Міцностеблова; 297 – Альфа 12; 307 – Вела; 312 – Зигуен; 333 – Ярославна; 337 

– Феракс 58 / Кішвардай 46; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 350 – Вертус / Феракс 

58; 352 – Вертус / Еврика 1; 

2. x  – середнє арифметичне; S x  – стандартна похибка середнього 

арифметичного; S – стандартне відхилення. 
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Варто звернути увагу на гібридну комбінацію Якутська жовта / 

Міцностеблова в якої при середньому рівні автогамії (48,9 %) зав’язалися 

максимальні показники 3,8 насінини на біб і 2,0 насінини на квітку. 

 

Таблиця 5.25 

Коефіцієнти кореляції між рівнем зав’язування бобів та основними 

показниками насіннєвої продуктивності у міжвидових гібридів F1 

(Якутська жовта / Medicago sativa L.), за контрольованого самозапилення 

 

Показники 

Рівень 

зав’язування 

бобів 

Кількість 

життєздатного 

насіння на біб 

Кількість 

життєздатного 

насіння на 

самозапилену 

квітку 

Рівень зав’язування бобів 1,000   

Кількість життєздатного 

насіння на біб 
0,400 1,000  

Кількість життєздатного 

насіння на самозапилену 

квітку 

0,836 0,800 1,000 

Примітка: r05критичне = 0,602. 

 

Результати кореляційного аналізу отриманих даних за показниками, що 

оцінювалися (табл. 5.25), свідчать про достовірну на 5 % рівні значимості тісну 

кореляцію між рівнем зав’язування бобів і кількістю життєздатного насіння на 

самозапилену квітку (r = 0,836) та між показниками «кількість життєздатного 

насіння на самозапилену квітку» і «кількість життєздатного насіння на біб» (r = 

0,8000). 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Материнські жовтоквіткові сорти Кулундинська борова та Якутська 

жовта виявилися найкращим генетичним джерелом передачі насіннєвої 



146 
 

1
4
6
 

 

продуктивності в гібридних комбінаціях серед сортів люцерни серповидної за 

показниками «кількість насінин в бобі» та «маса насіння з однієї рослини». 

Сорт Марусинська 425 був кращим серед сортів люцерни серповидної за 

проявом у гібридів ознаки кущистості. Сорт Кулундинська борова виявився 

вагомим генетичним джерелом у передачі ознаки «висота рослин». 

2. У гібридних популяцій F1 Medicago falcata L. / Medicago sativa L. з 

жовтоквітковою материнською формою сорт Марусинська 425 спостерігали 

достовірний на 95 % рівні ймовірності позитивний тісний зв'язок (r = 0,732) між 

кущистістю та висотою рослин та середній позитивний рівень залежності 

(r = 0,631) між максимальною кількістю обертів спіралі бобу та кількістю 

насінин на біб. 

3. У гібридних популяцій F1 Medicago falcata L. / Medicago sativa L. з 

жовтоквітковою материнською формою Кулундинська борова прослідковували 

достовірний на 95 % рівні ймовірності тісний зв'язок між кущистістю та масою 

насіння з рослини, (r = 0,848). 

4. У гібридних популяцій F1 Medicago falcata L. / Medicago sativa L. з 

жовтоквітковою материнською формою сорт Павловська 7 спостерігали 

достовірну на 95 % рівні ймовірності з жовтоквітковою материнською формою 

Якутська жовта тісну позитивну кореляцію між кількістю насінини 

сформованих в одному оберті спіралі бобу та кількістю насінин на біб 

(r = 0,803). 

5. У гібридних популяцій F1 Medicago falcata L. / Medicago sativa L. з 

жовтоквітковою материнською формою Якутська жовта спостерігали 

достовірний на 95 % рівні ймовірності тісний зв'язок між кущистістю та масою 

насіння з рослини (r = 0,847). 

6. Серед усіх материнських форм у сорту Павловська 7 спостерігали 

максимальне значення зав’язування насіння на біб в кількості 1,8 насінини за 

мінімального рівня автогамії 9 %. У сорту Якутська жовта зав’язалася 

максимальна кількість насіння (0,6) на запилену квітку при максимальному 
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рівні зав’язування бобів (42 %) та середня кількість (1,5) насінин на біб поряд із 

середнім рівнем зав’язування бобів при контрольованому самозапиленні з 

максимальним значенням 42,0 % по вибірці. Встановлено середній, але 

недостовірний на 95 %рівні ймовірності, зв’язок між показниками 

результативності контрольованого самозапилення представників Medicago 

falcata L. за малої кількості материнських форм. 

7. Серед синьоквіткових тестерів найбільш самосумісним виявився 

селекційний зразок Вертус, рівень самосумісності якого сягав максимальних 

68,3 % з насіннєвою продуктивністю 2,0 насінини на біб. Встановлений на 5 % 

рівні значимості середній рівень кореляції між кількістю життєздатного насіння 

на самозапилену квітку (r = 0,638) та кількістю життєздатного насіння на біб і 

тісний зв’язок між рівнем зав’язування бобів і кількістю життєздатного насіння 

на самозапилену квітку (r = 0,761). 

8. При контрольованому самозапиленні міжвидових гібридів F1 Medicago 

falcata L. / Medicago sativa L. за материнської форми Марусинська 425 виявили 

низький рівень автогамії гібридних комбінацій. Встановлено достовірний на 

5 % рівні значимості тісний зв’язок між рівнем зав’язування бобів і кількістю 

життєздатного насіння на самозапилену квітку (r = 0,903). 

9. При контрольованому самозапиленні міжвидових гібридів F1 Medicago 

falcata L. / Medicago sativa L. за материнської форми Кулундинська борова 

виявили низький рівень автогамії усіх гібридних комбінацій крім Кулундинська 

борова / Міцностеблова в якої розкрили середній рівень самосумісності 41,6 %, 

з зав’язуванням 1,8 і 0,8 життєздатних насінини на біб та на квітку відповідно. 

Встановлено достовірний на 5 % рівні значимості тісний зв’язок між рівнем 

зав’язування бобів і кількістю життєздатного насіння на самозапилену квітку 

(r = 0,928). 

10. У гібридної комбінації Павловська 7 / Альфа 12 спостерігали 

максимальні рівень автогамії та значення кількості життєздатного насіння на 

самозапилену квітку 1,1 насінина. Встановлено достовірний на 5 % рівні 
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значимості тісний зв’язок між рівнем зав’язування бобів і кількістю 

життєздатного насіння на самозапилену квітку (r = 0,933). 

11. У гібридних комбінацій за материнської форми Якутська жовта, 

проявився порівняно підвищений рівень автогамії, зокрема з запилювачами 

Альфа 12 і Тетон / Бореалє 47 спостерігали високий рівень зав’язування бобів 

при контрольованому самозапиленні 74,6 і 60,3 % відповідно. Встановлено 

достовірну на 5 % рівні значимості тісну кореляцію між рівнем зав’язування 

бобів і кількістю життєздатного насіння на самозапилену квітку (r = 0,836) та 

між показниками «кількість життєздатного насіння на самозапилену квітку» і 

«кількість життєздатного насіння на біб» (r = 0,8000). 

 

Результати експериментальних досліджень даного розділу наведено в 

таких публікаціях: 

1. Бобер А. Ф., Корягін О. М., Повидало М. В. Вихідний матеріал для селекції 

сортів люцерни пасовищного спрямування. Збірник наукових праць ННЦ «ІЗ УААН». 

2007. Вип. 1. С. 172–176. 
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РОЗДІЛ 6 

УСПАДКУВАННЯ ОСНОВНИХ ОЗНАК ПРОДУКТИВНОСТІ 

МІЖВИДОВИМИ ГІБРИДАМИ ПЕРШОГО ПОКОЛІННЯ MEDICAGO 

FALCATA L. / MEDICAGO SATIVA L.  

 

Перехід до селекції синтетичних та складно-гібридних популяцій сприяв 

створенню нових високопродуктивних сортів люцерни, в яких можливе 

часткове використання ефекту гетерозису, прояв якого важко прогнозувати в 

наступних поколіннях репродукування сортів без збереження в чистоті 

складових популяції. Але через ряд причин перенесення гетерозисної селекції 

на люцерну останнім часом відійшло на інший план, перед усім це пояснюється 

низькою насіннєвою продуктивністю рослин, особливо вихідних стерильних 

форм, а також гібридів, отриманих на їх основі та складністю підтримки і 

розмноження їх компонентів [210]. 

За оцінки ступеню прояву гетерозису велике значення має вивчення міри 

успадкування кількісних ознак, що вивчаються, яка визначається за 

коефіцієнтом домінування. Він характеризує ступінь фенотипового прояву 

одного або кількох домінантних генів, які детермінують розвиток певної 

кількісної ознаки та показує у скільки разів величина ознаки в гібридів першого 

покоління перевищує середнє її значення у рослин батьківських форм і чим 

зумовлений прояв гетерозису [203]. 

Л. І. Краснова зі співавтором зазначають, що популяції отримані методом 

гібридизації в селекції використовуються по-різному. Якщо це гетерозисна 

селекція – гібриди використовуються безпосередньо у виробництві. Однак, в 

інших випадках гібридні популяції слугують вихідним матеріалом для 

подальшої селекційної роботи шляхом добору. Та є особливим той факт, що 

робота з гібридним матеріалом самозапильних і перехреснозапильних культур 

виконується не однаково. Люцерна ж є перехреснозапильною культурою. 

Оскільки алогамні рослини гетерозиготні, при їх схрещуванні розщеплення 
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починається уже в F1. У наступних поколіннях гібридної популяції в наслідок 

перехресного запилення зберігається певне співвідношення гомозигот і 

гетерозигот – популяція знаходиться в більш-менш збалансованому стані. 

Селекція перехреснозапильних культур, на відміну від самозапильних, не може 

будуватися на виділенні гомозиготних генотипів. З одного боку, внаслідок 

аутбридингу, рослини будь якого сорту мають гетерозиготні генотипи і хоча б у 

чомусь не схожі один на одного. З другого боку, інбридинг у них призводить до 

інцухт-депресії потомства, що підтверджується також і нашими 

дослідженнями. Тому, у перехреснозапильних культур використовувати метод 

педігрі або метод пересіву, як у самозапильних культур, не можна, а слід 

застосовувати інші методи: індивідуально-сімейний та сімейно-груповий 

добори, складні популяції та ін. [237]. 

 

6.1 Прояв рівня гетерозису в віддалених гібридів F1 (Medicago falcata L. / 

Medicago sativa L.) за показниками структурних елементів кормової та 

насіннєвої продуктивності 

 

Прийнято вважати, що при характеристиці успадкування до уваги слід 

приймати істинний гетерозис, як порівняння ознаки у гібрида з цією ж ознакою 

у кращої з батьківських компонентів схрещування. Однак, не слід ігнорувати й 

інші види гетерозису, такі як гіпотетичний та конкурсний. Рівень прояву 

гіпотетичного, істинного та конкурсного гетерозисів за показниками ознак 

кормової та насіннєвої продуктивності, що оцінювали у віддалених гібридів F1 

подано додатку Е.  

За кущистістю у більшості міжвидових гібридних комбінацій F1 за 

материнської жовтоквіткової форми сорт Марусинська 425 виявили позитивний 

гіпотетичний або середній гетерозис. 

Найвищий рівень гетерозису спостерігали у гібридної комбінації з 

батьківським компонентом Турецька. Негативний – за батьківського 
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компонента Альфа 38 / Кішвардай 46. Гіпотетичний гетерозис на рівні 34–35 % 

відмічений у гібридних комбінаціях із запилювачами Альфа 12 та Вела. У 

решти гібридних комбінацій гетерозис проявився на незначному рівні (до 30 %) 

за винятком останніх з батьківськими компонентами Тетон / Бореалє 47 та 

Марк ІІ в яких спостерігали негативний гетерозис у цих межах. Слід зазначити, 

що материнський компонент за усередненими показниками максимального 

значення кущистості переважав синьоквіткові батьківські компоненти тому 

цікаво спостерігати в гібридних потомствах прояв негативного істинного 

гетерозису. Максимальний рівень депресії (-53,29 %) визначено у комбінації з 

батьківським компонентом Альфа 38 / Кішвардай 46, від -29,8 до -32 % – у 

гібридних комбінаціях з запилювачами Тетон / Бореалє 47, Марк ІІ, а з Вертус / 

Еврика 1, Вертус / Феракс 58, Зигуен, Кішвардай 46 / Зигуен і Феракс 58 / 

Кішвардай 46 у межах від -1,32 до -16,01 %. Максимальний рівень позитивного 

прояву істинного гетерозису (30,04 %) відмічений у гібридної комбінації з 

батьківським компонентом Вела, а з Альфа 12 і Вертус / Альфа 12 – в межах 

15–19 %. У гібридних потомствах за батьківського селекційного зразка 

Турецька не дивлячись на високий прояв гіпотетичного відмічено майже 

відсутній (0,64 %) рівень істинного гетерозису. Отримані результативні 

показники ознак, що оцінювали порівнювали не тільки з відповідними 

показниками обох батьківських компонентів, а й сорту-стандарту, у нашому 

випадку сорт Ярославна. Таке порівняння відображає рівень прояву гетерозису 

конкурсного, за яким по максимуму позитивний (+75,23 %) рівень встановлено 

у гібридної комбінації з запилювачем Турецька, а негативний (-50,23 %) – 

Альфа 38 / Кішвардай 46. Негативний прояв конкурсного гетерозису, відмічали 

ще й у гібридних комбінаціях з батьківськими селекційними зразками Вертус / 

Феракс 58, Тетон / Бореалє 47 і Марк ІІ, близький до нейтрального рівень (-

0,47 %) – з батьківським компонентом Феракс 58 / Кішвардай 46. У решти 

гібридних комбінацій за материнського компоненту сорт Марусинська 425 

виявився позитивний, до +38,5 %, конкурсний гетерозис.  
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У більшості міжвидових гібридних комбінацій F1 за материнської форми 

сорт Кулундинська борова проявився позитивний гіпотетичний або середній 

гетерозис. Найвищий рівень гетерозису спостерігали у гібридної комбінації з 

батьківським компонентом Альфа 38 / Кішвардай 46. Негативний – за 

батьківського компонента Кішвардай 46 / Зигуен. Гіпотетичний позитивний 

гетерозис на рівні 23–26 % відмічений у гібридних комбінацій зі зразками Вела, 

Вертус / Еврика 1, Тетон / Бореалє 47 і Міцностеблова, негативний, на рівні 

21 % та 29 %, – відповідно з батьківськими компонентами Кішвардай 46 / 

Зигуен і Альфа 12. У решти гібридних комбінацій гетерозис був на незначному 

рівні (до 4 %) за винятком гібридної комбінації з запилювачем Турецька, в якої 

спостерігали негативний гетерозис до 2 %. Материнський компонент 

Кулундинська борова за усередненими показниками максимального значення 

кущистості переважав синьоквіткові батьківські компоненти. Максимальний 

рівень депресії (-58,3 %) проявився у гібридної комбінації з батьківським 

селекційним зразком Кішвардай 46 / Зигуен, рівні -43,2 і -26,5 % – у 

комбінаціях з запилювачами Альфа 12 і Вертус / Альфа 12 відповідно. 

Мінімальний прояв депресії (-0,1–3,2 %) спостерігали у гібридних комбінаціях 

з сативними компонентами Ярославна, Марк ІІ і Турецька. Максимальний 

рівень позитивного прояву істинного гетерозису (30,7 %) відмічений у 

гібридної комбінації з батьківським селекційним зразком Альфа 38 / Кішвардай 

46, а з Вела, Вертус / Еврика 1, Тетон / Бореалє 47 і Міцностеблова – в межах 

13,5–22 %. Отримані результативні показники ознак, що оцінювалися, 

порівнювали не тільки з відповідними показниками обох батьківських 

компонентів, а й сорту-стандарту. Таке порівняння відображає рівень прояву 

гетерозису конкурсного, за яким по максимуму позитивний (+25,7 %) рівень 

встановили у гібридної комбінації з батьківським компонентом Альфа 38 / 

Кішвардай 46, а негативний (-60,05 %) – Кішвардай 46 / Зигуен. У комбінації з 

селекційним зразком Альфа 12 рівень прояву конкурсного гетерозису становив 

-45,4 %. Незначний негативний рівень конкурсного гетерозису проявився на 
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рівні -28,7–(-6,3) % у гібридних комбінаціях із запилювачами Вертус / Альфа 

12, Ярославна, Марк ІІ і Турецька. У решти гібридних комбінацій за 

материнського компоненту сорт Кулундинська борова визначили позитивний, 

до +16,8 %, рівень конкурсного гетерозису.  

У переважної більшості гібридних комбінаційF1 за материнської форми 

сорт Павловська 7 спостерігали негативний гіпотетичний або середній 

гетерозис. Найвищий рівень позитивного гетерозису, 42,8 %, спостерігали у 

гібридної комбінації з батьківським компонентом Міцностеблова. Негативний, 

-32,96 % – за селекційного номера Вертус / Феракс 58. Незначний гіпотетичний 

гетерозис на рівні 10–18 % відмічений у комбінаціях з селекційними зразками 

Альфа 38 / Кішвардай 46, Кішвардай 46 / Зигуен і Тетон / Бореалє 47. У решти 

комбінацій проявився негативний рівень гіпотетичного гетерозису у межах від -

1,54 до -27 %. Материнський компонент Павловська 7 за усередненими 

показниками максимального значення кущистості переважав синьоквіткові 

батьківські компоненти. Максимальний рівень останнього (-44,55 %) проявився 

у комбінаціях з батьківським компонентом 251, та -41,5 % з 350. Максимальний 

рівень позитивного прояву істинного гетерозису (9,3 %) відмічений у гібридної 

комбінації з батьківським селекційним зразком Кішвардай 46 / Зигуен, а з 

Альфа 38 / Кішвардай 46 і Тетон / Бореалє 47 – в межах на рівні 8,47 і 7,15 % 

відповідно. У гібридних потомствах за запилювача Міцностеблова, не 

дивлячись на високий прояв гіпотетичного гетерозису, відмічається значна 

депресія на рівні -44,55 % істинного гетерозису. Спостерігається негативний 

конкурсний гетерозис за всіма гібридними комбінаціями. Мінімальний прояв 

був у гібридної комбінації з селекційним зразком Турецька, максимальний – з 

Вертус / Феракс 58.  

У більшості гібридних комбінаційF1 за материнської форми сорт 

Якутська жовта фіксували негативний гіпотетичний або середній гетерозис. 

Найвищий рівень позитивного гетерозису спостерігали у гібридної комбінації з 

батьківським компонентом Тетон / Бореалє 47, негативний – за Турецька. 
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Також, позитивний гіпотетичний гетерозис відмічений у комбінаціях з 

селекційними зразками Альфа 38 / Кішвардай 46 та Вертус / Еврика 1. У 

гібридних комбінаціях з запилювачами Зигуен і Ярославна гетерозис проявився 

на незначному рівні (до 0,22 %). Материнський компонент сорт Якутська жовта 

за усередненими показниками максимального значення кущистості не 

переважав синьоквіткові батьківські компоненти. Позитивний істинний 

гетерозис відмічений у гібридних комбінаціях за батьківських компонентів 

Вертус / Еврика 1 і Альфа 38 / Кішвардай 46. Максимальний рівень 

позитивного прояву істинного гетерозису (32,52 %) зазначено у гібридної 

комбінації з запилювачем Тетон / Бореалє 47. У решти комбінацій спостерігали 

негативний істинний гетерозис з максимальним рівнем 

 (-48,52 %) у комбінації з батьківським селекційним зразком Турецька. У 

порівнянні з сортом стандартом Ярославна лише у гібридної комбінації з 

запилювачем Тетон / Бореалє 47 проявився позитивний гетерозис на рівні 

19,4 %, у решти гібридних комбінацій – негативний конкурсний гетерозис з 

максимальним значенням -59,1 % з селекційним зразком Турецька. 

За висотою рослин в усіх віддалених гібридів за материнської форми 

Марусинська 425 повністю простежувався негативний як істинний, так і 

гіпотетичний гетерозис. Максимальний прояв гіпотетичного гетерозису (біля  

-31 %) виявили у комбінаціях з селекційними зразками Альфа 38 / Кішвардай 

46 і Тетон / Бореалє 47, мінімальний (-4,2 %) – з запилювачем Кішвардай 46 / 

Зигуен. Позитивний гетерозис прослідковували лише у порівнянні з сортом 

стандартом Ярославна у гібридних комбінаціях із селекційними зразками Вела 

– 4,6 % і Кішвардай 46 / Зигуен – 5,9 %. Максимальний прояв негативного 

конкурсного гетерозису (-24 %) відмічений у комбінації з батьківським 

компонентом Альфа 38 / Кішвардай 46, а мінімальний (2,27 %) – одразу з двома 

селекційними зразками Альфа 12 і Турецька.  

За материнського компоненту Кулундинська борова майже в усіх 

гібридних комбінацій спостерігали прояв негативного істинного та 
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гіпотетичного гетерозису. Винятком є гібридна комбінація за батьківського 

компонента Турецька, в якої прояв істинного гетерозису (-0,11 %) визначили 

нейтральним, а гіпотетичного (1,96 %) – позитивним, хоча й з невисокими 

показниками прояву. У гібридної комбінації за батьківського селекційного 

зразка Кішвардай 46 / Зигуен виявлений максимальний негативний прояв 

гіпотетичного (-34,8 %), та істинного (-46,78 %) гетерозисів. Відсутність прояву 

конкурсного гетерозису спостерігали у комбінації з батьківським компонентом 

Альфа 12 (0,77 %). Позитивний конкурсний гетерозис встановлено у 

комбінаціях з Вертус / Альфа 12, Тетон / Бореалє 47, Міцностеблова і Турецька, 

максимальний прояв (16,73 %) з запилювачем Турецька, мінімальний (4,68 %) – 

з Міцностеблова. Максимальний негативний прояв (-30,07 %) помічений у 

комбінації з батьківським компонентом Кішвардай 46 / Зигуен, мінімальний (-

2,27 %) – з Вертус / Еврика 1.  

У гібридних комбінаціях за материнського компоненту Павловська 7, як і 

за попередніх гібридних комбінацій, спостерігаємо негативний прояв істинного 

та гіпотетичного гетерозисів. Варто зазначити, що у гібридної комбінації з 

батьківським компонентом Зигуен виявили максимальний негативний рівень  

-31,99 % і -45,75 % відповідно як гіпотетичного так і істинного гетерозисів, а 

також гетерозису конкурсного – (-23,42 %). Мінімальний негативний прояв 

останнього гетерозису спостерігали в гібридної комбінації з батьківським 

селекційним зразком Альфа 12 на рівні (-2,01 %). Позитивний гетерозис 

конкурсний на рівні 14,09 % відмічено у комбінації з запилювачем Тетон / 

Бореалє 47, а з Турецька – майже відсутній (0,15 %).  

За характеристики усіх отриманих міжвидових гібридів за материнського 

компонента сорт Якутська жовта спостерігали перевагу негативного 

гіпотетичного, істинного та конкурсного гетерозисів з градацією -37,77 – -6,56, 

-46,6 – -0,25 та -41,05 – -5,80 % відповідно. 

За масою насіння з рослини у гібридних комбінацій з материнською 

формою Марусинська 425 спостерігали однотипний прояв усіх видів 
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гетерозису, що визначали. Так, у гібридних комбінацій з такими батьківськими 

компонентами, як Вела, Вертус / Альфа 12, Кішвардай 46 / Зигуен, 

Міцностеблова та Феракс 58 / Кішвардай 46 прояв вищезазначених гетерозисів 

був позитивний, а у решти – негативний.  

За материнської форми Кулундинська борова в усіх гібридних 

комбінаціях, за винятком комбінації з батьківським компонентом Вертус / 

Альфа 12, спостерігали позитивний прояв гіпотетичного або середнього 

гетерозису. У гібридних комбінацій за запилювачів Вертус / Еврика, Тетон / 

Бореалє 47, Міцностеблова, Ярославна, Марк ІІ та Турецька встановили 

позитивний істинний гетерозис з коливанням від 41,98 до 66,59 %, у решти 

комбінацій – негативний. У порівнянні з сортом стандартом спостерігаємо, що 

у гібридних комбінації за таких батьківських компонентів, як Альфа 38 / 

Кішвардай 46, Вела, Тетон / Бореалє 47, Міцностеблова та Ярославна 

відмічений позитивний конкурсний гетерозис, максимальний показник якого 

склав 62,52 %.  

За материнського компоненту Павловська 7 у гібридних комбінаціях з 

Зигуен та Кішвардай 46 / Зигуен спостерігали позитивний гіпотетичний 

гетерозис відповідно 142,44 і 387,00 %, у комбінаціях з батьківськими 

селекційними зразками Ярославна, Марк ІІ і Турецька він відмічений у межах 

від 28,77 до 49,97 %. Негативний гіпотетичний гетерозис відмічено у гібридної 

комбінації за батьківського компонента Міцностеблова зі значенням -67,98 %. 

Зауважимо, що у гібридних комбінаціях за батьківських компонентів Зигуен і 

Кішвардай 46 / Зигуен установлено тенденцію до високого позитивного прояву 

всіх трьох видів гетерозису, за запилювача Міцностеблова спостерігали 

негативний їхній прояв за масою насіння з рослини.  

За материнського компонента Якутська жовта високий (більше 85 %) 

позитивний гіпотетичний гетерозис визначено у гібридних комбінаціях з 

батьківськими компонентами Альфа 38 / Кішвардай 46, Вертус / Альфа 12 і 

Ярославна, а за батьківських компонентів Вертус / Еврика 1, Тетон / Бореалє 47 
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цей показник був відповідно 159,17 і 207,63 %. Від’ємним гіпотетичний 

гетерозис виявився за батьківських форм Феракс 58 / Кішвардай 46 (-60,21 %) і 

Турецька (-97,30 %). Високий позитивний істинний гетерозис більше 50 % 

проявився за батьківських компонентів Вертус / Еврика 1 і Тетон / Бореалє 47, 

від’ємний – за батьківських компонентів Вела, Феракс 58 / Кішвардай 46 і 

Вертус / Феракс 58. Гібридні комбінації, у порівнянні зі стандартом, 

забезпечили переважно від’ємний конкурсний гетерозис. На фоні всієї вибірки 

виділили гібридні комбінації з такими батьківськими компонентами, як Вертус 

/ Феракс 58, Кішвардай 46 / Зигуен, Феракс 58 / Кішвардай 46 і Турецька, в яких 

значення вищезазначеного показника знаходилися в межах від -67 до -99 %. 

Позитивний конкурсний гетерозис зафіксовано лише за двох батьківських 

компонентів Альфа 38 / Кішвардай 46 (31,45 %) і Тетон / Бореалє 47 (63,84 %). 

За кількістю насінин на біб у гібридних комбінаціях з материнською 

формою Марусинська 425, в переважній більшості відмічали позитивний 

гіпотетичний гетерозис за винятком комбінацій з запилювачами Альфа 12 і 

Турецька. Стосовно істинного та конкурсного гетерозисів, то спостерігали 

перевагу депресивного стану, або негативного гетерозису. Незначний 

позитивний істинний гетерозис проявився за батьківських компонентів Вертус / 

Альфа 12, Вертус / Еврика 1, Тетон / Бореалє 47 і Міцностеблова, конкурсний – 

Тетон / Бореалє 47.  

За материнського компоненту Кулундинська борова в усіх гібридних 

комбінаціях установлено високий рівень гіпотетичного гетерозису від 17,73 до 

120,35 %. Прояв істинного гетерозису відобразився у перевазі позитивного його 

прояву (максимальне значення 46,25 % у гібридної комбінації з батьківським 

компонентом Турецька), однак за таких батьківських компонентів як Альфа 12, 

Вертус / Альфа 12, Кішвардай 46 / Зигуен і Ярославна останній виявився 

негативним. У порівнянні зі стандартом тільки у гібридної комбінації за 

батьківського компонента Тетон / Бореалє 47 перевага відобразилася у 

позитивному прояву. Всі решта гібридних комбінацій виявилися з негативним 
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проявом конкурсного гетерозису (максимальне значення -47,71 % за 

батьківського компонента Ярославна). 

За материнської форми Павловська 7 у гібридних комбінацій зав’язалася 

значно більша кількість насінин на біб у порівнянні із середнім показником між 

відповідними батьківськими компонентами, що посприяло прояву позитивного 

гіпотетичного гетерозису з максимальним проявом 120,35 % у гібридної 

комбінації з батьківським компонентом Турецька, мінімальним (17,73 %) – 

Ярославна. У порівнянні з кращим батьківським компонентом максимальний 

прояв істинного гетерозису (46,25 %) прослідковувався у гібридної комбінації 

також із батьківським компонентом Турецька. Менше насіння зав’язалося у 

гібридних комбінацій з батьківськими компонентами Альфа 12, Вертус / Альфа 

12, Кішвардай 46 / Зигуен і Ярославна. У рослин цих гібридних комбінацій 

проявився негативний істинний гетерозис. По відношенню до сорту-стандарту 

в усіх гібридних комбінаціях зазначено негативний конкурсний гетерозис з 

максимальним значенням (-77 %) за запилювача Ярославна та мінімальним –

(2,97 %) з селекційним зразком Вела.  

Серед усіх поданих жовтоквіткових материнських компонентів сорт 

Якутська жовта забезпечив переважно позитивний гетерозисний ефект по 

відношенню до кращого батьківського компоненту та їхнього середнього 

значення. По відношенню до середнього значення батьківських компонентів, 

максимальний прояв позитивного гіпотетичного гетерозису (84,74 %) виявили у 

гібридної комбінації з запилювачем Міцностеблова. Єдиною гібридною 

комбінацією, рослини якої проявили негативний рівень гіпотетичного 

гетерозису (-31,94 %) була така з батьківським селекційним зразком Турецька. 

Таку ж тенденцію (-39,97 %) визначено й по відношенню до кращого з 

відповідного батьківського компонента. Максимальний (45,53 %) позитивний 

прояв гіпотетичного гетерозису виявили за батьківського компонента 

Міцностеблова. Негативний істинний прояв гетерозису, тільки з дещо меншими 

показниками по відношенню до гібридної комбінації з батьківським 
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компонентом Турецька, спостерігався ще й у гібридних комбінацій з 

запилювачами Вертус / Еврика 1 і Тетон / Бореалє 47. За прояву конкурсного 

гетерозису спостерігали перевагу негативного його прояву, однак за 

батьківських компонентів Альфа 38 / Кішвардай 46, Вела і Міцностеблова 

міжвидові гібридні комбінації переважали сорт-стандарт Ярославна, а за 

селекційного зразка Зигуен рівень конкурсного гетерозису виявився близьким 

до нейтрального, тобто значення показника були близькими. 

Максимальна кількість обертів спіралей бобу є досить цікавою і 

неоднозначною, особливо щодо прояву її у представників материнських 

фалькатних форм, оскільки останні принципово відрізняються від сативних 

батьківських компонентів типом та формою бобу і максимальне значення цього 

показника сягає 1,0. Однак при опрацюванні числових показників отримані 

цікаві результати. Було очевидно, що за таких біологічних особливостей прояв 

ознаки гіпотетичного, або середнього, гетерозису відбувся у багатьох гібридних 

комбінаціях у позитивному відношенні, з перевагою більшості гібридних 

комбінацій за ознакою, яка оцінювалася, над середніми показниками 

відповідних батьківських компонентів, за винятком гібридних комбінацій: 

Марусинська 425 / Альфа 12, Марусинська 425 / Вела, Марусинська 425 / 

Зигуен; Павловська 7 / Вела, Павловська 7 / Міцностеблова; Якутська жовта / 

(Тетон / Бореалє 47) та Якутська жовта / (Вертус / Еврика 1) в яких прояв 

гетерозису виявився від’ємним. Особливу увагу привертають деякі гібридні 

комбінації за материнських компонентів Марусинська 425 та Якутська жовта, в 

яких проявився позитивний істинний гетерозис. Так, у гібридних комбінацій за 

материнської форми Марусинська 425 та батьківських компонентів Кішвардай 

46 / Зигуен і Тетон / Бореалє 47 показники істинного гетерозису були більше 

25 %. За запилювачів Вертус / Альфа 12, Марк ІІ і Турецька показники 

гібридних представників та кращого батьківського компонента, в нашому 

випадку синьоквіткових селекційних зразків, визначено близькими за 

значенням. Те ж саме спостерігали й за оцінки істинного гетерозису у 
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гібридних комбінаціях за материнської форми Павловська 7 та батьківських 

компонентів Альфа 12 і Кішвардай 46 / Зигуен та у комбінаціях Якутська жовта 

/ (Альфа 38 / Кішвардай 46) і Якутська жовта / Турецька. У гібридної комбінації 

Якутська жовта / Ярославна встановлено порівняно високий максимальний 

істинний гетерозис. Стосовно конкурсного гетерозису, в усіх гібридних 

комбінаціях спостерігали від’ємний його прояв, тобто перевагу за сортом-

стандартом. Винятком стала гібридна комбінація Марусинська 425 / Тетон / 

Бореалє 47, за якою хоч і визначили від’ємний гетерозис, проте досить 

незначний (-0,92 %). 

За кількістю насінин на один оберт спіралі бобу спостерігали варіювання 

показників щодо прояву видів гетерозису, які визначали. Так, за материнської 

форми Марусинська 425 тільки у поєднанні з батьківськими компонентами 

Вертус / Феракс 58, Кішвардай 46 / Зигуен, Тетон / Бореалє 47 і Феракс 58 / 

Кішвардай 46 спостерігали від’ємний гіпотетичний гетерозис, а з Альфа 38 / 

Кішвардай 46 значення показника, що досліджували, у гібридної комбінації 

було близьким до усередненого за батьківськими компонентами. По 

відношенню до кращого батьківського компонента продуктивнішою виявили 

комбінацію Марусинська 425 / Марк ІІ. Близькими до кращого батьківського 

компоненту визначили показники у гібридних комбінацій Марусинська 425 / 

Альфа 12 і Марусинська 425 / Зигуен. У решти – різною мірою проявився 

від’ємний істинний гетерозис. У порівнянні з сортом-стандартом у гібридних 

потомків встановлено позитивний гетерозис. Серед усієї вибірки за 

вищезгаданої материнської форми виділили комбінацію в поєднанні з 

батьківським компонентом Марк ІІ, в якої показник конкурсного гетерозису 

склав максимальних 65,04 %. Винятком стала єдина комбінація Марусинська 

425 / Кішвардай 46 / Зигуен з переважанням показника стандартного сорту і 

рівнем конкурсного гетерозису (-26,39 %).  

У гібридних потомків за материнської форми Кулундинська борова 

встановлено прояв позитивного гіпотетичного та конкурсного гетерозисів. У 



161 
 

1
6
1
 

 

комбінаціях з батьківськими селекційними зразками Вертус / Альфа 12 і 

Ярославна спостерігаємо незначний (до -8 %) та з 307 і 352 (до 5,06 %) 

гіпотетичний гетерозис. Максимальний позитивний прояв останнього, 

істинного та конкурсного гетерозисів спостерігали у гібридної комбінації 

Кулундинська борова / Турецька. Від’ємний прояв істинного гетерозису 

помічали у гібридних комбінаціях з батьківськими компонентами Вела, Вертус 

/ Альфа 12, Вертус / Еврика 1 і Ярославна (від -14,29 до -28,20 %), мінімальний 

– Кулундинська борова / Альфа 12 (-4,11). Показники прояву конкурсного 

гетерозису також вказують на перевагу гібридних нащадків над сортом-

стандартом, за винятком гібридної комбінації Кулундинська борова / 

Ярославна. 

За материнської форми сорт Павловська 7 зазначили, що майже всі 

гібридні потомки, за винятком комбінації Павловська 7 / Міцностеблова, 

забезпечили перевагу значення показника, який оцінювався, над усередненим 

значенням відповідних батьківських компонентів гібридизації. У порівнянні з 

кращим батьківським компонентом спостерігали незначну (рівень істинного 

гетерозису від 7,66 до 20,28 %) перевагу гібридних комбінацій, такими 

запилювачами як Ярославна, Кішвардай 46 / Зигуен, Феракс 58 / Кішвардай 46, 

Вертус / Феракс 58 і Вела. У гібридних комбінацій Павловська 7 / Зигуен і 

Павловська 7 / Турецька порівнювальні значення ознаки були близькими. Увагу 

привертає гібридна комбінація Павловська 7 / Міцностеблова, за якої 

максимально проявився від’ємний рівень істинного гетерозису. Значення 

конкурсного гетерозису дали змогу побачити достовірну перевагу гібридних 

потомств над сортом-стандартом. Виняток склали гібридні комбінації 

Павловська 7 / Альфа 12 з близькими значеннями показників і Павловська 7 / 

Міцностеблова, як єдиного поєднання з від’ємним значенням конкурсного 

гетерозису. 

На відміну від вищезазначених гібридних комбінацій у останніх за 

материнської форми сорт Якутська жовта прослідковується тенденція до 
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переваги усередненого показника та кращого батьківського компоненту над 

гібридними потомками і навпаки – перевага останніх над сортом-стандартом. 

Тільки у гібридних комбінацій Якутська жовта / (Вертус / Альфа 12) і Якутська 

жовта / Міцностеблова спостерігали незначну перевагу (20–25 %) значення 

показника гібридних нащадків на усередненим значенням за відповідними 

батьківськими компонентами, а у комбінаціях Якутська жовта / (Вертус / 

Феракс 58) і Якутська жовта / (Тетон / Бореалє 47) – близькі. У порівнянні з 

відповідним кращим батьківським компонентом, незначну перевагу значення 

показника гібридної комбінації на рівні прояву істинного гетерозису 11,43 % 

спостерігали тільки у однієї гібридної комбінації Якутська жовта / (Вертус / 

Альфа 12), близькі значення показників – Якутська жовта / Міцностеблова. 

Максимальний прояв конкурсного гетерозису відмічений у гібридних 

комбінацій Якутська жовта / Міцностеблова та Якутська жовта / (Вертус / 

Альфа 12) з максимальним рівнем 112,30 і 141,75 % відповідно. 

 

6.2 Визначення фенотипового домінування у міжвидових гібридів F1 

(Medicago falcata L. / Medicago sativa L.) за показниками структурних елементів 

кормової та насіннєвої продуктивності  

 

За оцінки ступеню прояву гетерозису велике значення має вивчення міри 

успадкування кількісних ознак, що вивчаються, яка визначається за 

коефіцієнтом домінування. Він характеризує ступінь фенотипового прояву 

одного або кількох домінантних генів, які детермінують розвиток певної 

кількісної ознаки та показує у скільки разів величина ознаки в гібридів першого 

покоління перевищує середнє її значення у рослин батьківських форм і чим 

зумовлений прояв гетерозису [226]. Показники домінування, ступеня 

фенотипового домінування за усередненими показниками структурних 

елементів кормової та насіннєвої продуктивності міжвидових гібридів F1 у 

повному обсязі наведено у додатку К. Коефіцієнт фенотипового домінування за 
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непрямими показниками кормової продуктивності поданий на рисунках 6.1. і 

6.2. Він свідчить про переважно позитивне наддомінування при успадкуванні 

кущистості міжвидовими гібридами за материнських форм Марусинська 425 та 

Кулундинська борова і переважно негативне – Павловська 7 та Якутська жовта.  

 

 

Рис. 6.1 Розподіл міжвидових гібридів F1 (Medicago falcata L. / Medicago 

sativa L.) за показником фенотипового домінування кущистості: 

ПНД – позитивне наддомінування; ПД – позитивне домінування; ПП – 

проміжний прояв; НД – негативне домінування; ННД – негативне 

наддомінування. 

 

Найкращими виявили гібридні комбінації з батьківськими селекційними 

зразками: Альфа 38 / Кішвардай 46 та Тетон / Бореалє 47 за материнських форм 

Кулундинська борова, Павловська 7 та Якутська жовта; Вела та Міцностеблова 

– за Марусинська 425 та Кулундинська борова; Вертус / Еврика 1 – за 

Кулундинська борова та Якутська жовта; Вертус / Альфа 12 та Турецька – за 

Марусинська 425, а також Павловська 7 / (Кішвардай 46 / Зигуен), в яких за 

кущистістю встановлено ступінь фенотипового домінування як позитивне 

наддомінування або гетерозис.  
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Рис. 6.2 Розподіл міжвидових гібридів F1 (Medicago falcata L. / Medicago 

sativa L.) за показником фенотипового домінування висота рослин: 

ПНД – позитивне наддомінування; ПД – позитивне домінування; ПП – 

проміжний прояв; НД – негативне домінування; ННД – негативне 

наддомінування. 

 

Позитивне домінування спостерігали у гібридних комбінаціях 

Марусинська 425 / (Вертус / Еврика 1) і Марусинська 425 / Кішвардай 46 / 

Зигуен та Кулундинська борова / Ярославна.У гібридних комбінацій 

Марусинська 425 / (Вертус / Феракс 58), Марусинська 425 / Зигуен, 

Марусинська 425 / (Феракс 58 / Кішвардай 46), Кулундинська борова / Марк ІІ, 

Кулундинська борова / Турецька, а також Якутська жовта / Зигуен визначили 

проміжний тип успадкування. В решти гібридних комбінацій спостерігали 

депресію або негативне наддомінування. За висотою рослин перевагу гібридів 

над батьківськими компонентами визначено у проміжному типі успадкування. 

Найперспективнішу серед інших виявили материнську форму Кулундинська 

борова, частка проміжного успадкування якої за батьківських селекційних 

зразків Вертус / Альфа 12, Тетон / Бореалє 47 та Ярославна склала максимум – 
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36,4 %. В основному спостерігали прояв ступеню негативного домінування та 

наддомінування.  

Коефіцієнт фенотипового домінування за показниками насіннєвої 

продуктивності викладено на рисунках 6.3.–6.6. 

 

 

Рис. 6.3 Розподіл міжвидових гібридів F1 (Medicago falcata L. / Medicago 

sativa L.) за показником фенотипового домінування масою насіння з рослини: 

ПНД – позитивне наддомінування; ПД – позитивне домінування; ПП – 

проміжний прояв; НД – негативне домінування; ННД – негативне 

наддомінування. 

 

За масою насіння з рослини у більшості гібридних комбінацій за 

материнської форми Кулундинська 425 спостерігали успадкування по типу 

позитивного наддомінування та проміжного прояву ознаки. За цієї 

материнської форми позитивне наддомівання було у гібридних комбінацій за 

запилювачів Вертус / Еврика 1, Тетон / Бореалє 47, Міцностеблова, Марк ІІ, 

Турецька, та Ярославна. Такий же тип успадкування був і в гібридних 

комбінацій: Марусинська 425 / Вела, Марусинська 425 / (Вертус / Альфа 12), 

Марусинська 425 / (Кішвардай 46 / Зигуен), Марусинська 425 / Міцностеблова, 

Марусинська 425 / (Феракс 58 / Кішвардай 46); Павловська 7 / (Кішвардай 46 / 

Зигуен), Павловська 7 / Марк ІІ, Павловська 7 / Ярославна та Якутська жовта / 

(Альфа 38 / Кішвардай 46), Якутська жовта / (Вертус / Альфа 12), Якутська 

жовта / (Вертус / Еврика 1), Якутська жовта / (Тетон / Бореалє 47) та Якутська 
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жовта / Ярославна. Депресія виявилася у решти гібридних комбінацій за 

материнської форми Марусинська 425, а також – Павловська 7 / Міцностеблова 

та Якутська жовта / Турецька. 

 

 

Рис. 6.4 Розподіл міжвидових гібридів F1 (Medicago falcata L. / Medicago 

sativa L.) за показником фенотипового домінування кількість насінин на біб: 

ПНД – позитивне наддомінування; ПД – позитивне домінування; ПП – 

проміжний прояв; НД – негативне домінування; ННД – негативне 

наддомінування. 

 

За материнської форми Якутська жовта позитивне наддомівання було у 

гібридних комбінацій за батьківських селекційних зразків Вертус / Еврика 1, 

Тетон / Бореалє 47, Міцностеблова, Марк ІІ, Турецька, та Ярославна. 

За кількістю насінин на біб майже в усіх комбінаціях простежували 

перевагу гетерозису або позитивного наддомінування. Виняток становили 

комбінації з материнською формою Марусинська 425, у переважної більшості з 

них проявилося позитивне домінування. Відмітимо, що винятком з позитивного 

прояву домінування є гібридні комбінації за материнської форми Павловська 7 

у поєднанні з запилювачами Вела та Міцностеблова, в яких спостерігається 



167 
 

1
6
7
 

 

негативний тип успадкування, а у гібридної комбінації Якутська жовта / 

Турецька – негативне наддомінування.  

 

 

Рис. 6.5 Розподіл міжвидових гібридів F1 (Medicago falcata L. / Medicago 

sativa L.) за показником фенотипового домінування максимальна кількість 

обертів спіралей бобу: 

ПНД – позитивне наддомінування; ПД – позитивне домінування; ПП – 

проміжний прояв; НД – негативне домінування; ННД – негативне 

наддомінування. 

 

За успадкування F1 максимальної кількості спіралей бобу спостерігали в 

основному перевагу проміжного типу успадкування за винятком гібридних 

комбінацій з Марусинська 425, у яких переважає позитивне наддомінування. 

Варто відмітити комбінацію Марусинська 425 / Альфа 12, у якої 

визначено негативний тип успадкування вищезазначеної ознаки. 

Кількість насінин на оберт спіралі бобу є досить важливим показником 

при оцінці вихідного матеріалу за основними елементами насіннєвої 

продуктивності в селекційному процесі люцерни спрямованому на підвищення 
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насіннєвої продуктивності. За цією ознакою найперспективнішими виявили 

більше 50 % гібридних комбінацій з материнськими формами Кулундинська 

борова та Павловська 7 з гетерозисним проявом фенотипового домінування.  

 

 

Рис. 6.6 Розподіл міжвидових гібридів F1 (Medicago falcata L. / Medicago 

sativa L.) за показником фенотипового домінування кількість насінин на оберт 

спіралі бобу: 

ПНД – позитивне наддомінування; ПД – позитивне домінування; ПП – 

проміжний прояв; НД – негативне домінування; ННД – негативне 

наддомінування. 

 

Більше половини гібридних комбінацій з материнською формою 

Марусинська 425 були оцінені за проміжним типом прояву успадкування цієї 

ознаки. Слід звернути увагу, що міжвидові гібриди за участю Кулундинська 

борова, виявили лише позитивні та проміжні домінування без прояву депресії. 

Негативне наддомінування спостерігали у гібридних комбінаціях Марусинська 
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425 / (Кішвардай 46 / Зигуен), Павловська 7 / Міцностеблова, а також Якутська 

жовта / Зигуен та Якутська жовта / Турецька. 

Результати розподілу ступеня прояву фенотипового домінування, як 

основного показника успадкування за основними показниками кормової та 

насіннєвої продуктивності, слід враховувати за створення популяцій 

відповідного спрямування селекційного процесу. 

 

6.3 Прогноз прояву трангресії у міжвидових гібридних популяцій 

Medicago falcata L. / Medicago sativa L. після контрольованого самозапилення 

першого покоління (F2I1) 

 

У подальшому, серед віддалених гібридів F1 були відібрані комбінації, що 

добре збереглися в розсаднику, за гніздової посадки, після перезимівлі та 

забезпечили добрі значення показників продуктивності, які оцінювали. 

Оскільки відомо, що використання інбридингу сприяє гомозиготації ліній 

і накопиченню в них ознак, за якими ведеться селекція, відібрані рослини були 

примусово самозапилені, а отримані результати були порівняні з відповідними 

вихідними показниками відповідних материнських форм і батьківських 

компонентів. Результати примусового трипінгування наведені в додатку К. 

Одним із основних методів поєднання ознак материнських і батьківських 

форм є проведення міжвидової гібридизації. Шляхом такої гібридизації можна 

досягти поєднання генів окремих ознак, коли гібриди або їх нащадки матимуть 

перевагу над обома батьками за тими чи іншими показниками. Г. Нильсон-Эле 

назвав це явище трансгресією (від лат. – transgressio – перехід). Цей термін 

увійшов у світову наукову літературу. Ефект сумарної дії полімерних генів 

виражається в стійкому збільшенні (позитивна трансгресія) або зменшенні 

(негативна трансгресія) значення будь-якої ознаки, яка полімерно 

успадковується в окремих особин F2 у порівнянні з крайніми (±) значеннями 
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цієї ознаки у батьківських форм. Іншими словами варто зазначити, що 

трансгресія це явище, коли при схрещуванні двох батьківських сортів у 

популяції F2 з’являються форми, які мають перевагу над ними за ступінню 

вираження певних ознак або властивостей. Трансгресія характеризується 

ступенем і частотою. Ступінь позитивної трансгресії визначається відсотковим 

відношенням переваги максимального значення даної кількісної ознаки в F2 над 

максимальним значенням його у кращої батьківської форми до останнього, а 

ступінь негативної трансгресії – відсотковим відношенням переваги 

мінімального значення даної кількісної ознаки в F2 над мінімальним значенням 

його у гіршої батьківської форми до останнього. Частота трансгресій 

визначається відсотком особин F2, які переважають або поступаються крайнім 

значенням ознаки у батьківських форм. Трансгресія спостерігається лише в 

тому випадку, коли один або обидва батьки не володіють генотипами, що 

забезпечують крайню ступінь фенотипової ознаки [227–229]. 

Повний опис складових елементів кормової та насіннєвої продуктивності 

за кожною материнською формою наведений у додатку Л, а прогноз трансгресії 

викладений у таблицях 6.1. і 6.2 відповідно. 

Дані наших досліджень свідчать про те, що міжвидові гібриди (F2І1) 

Medicago falcata L. / Medicago sativa L. після примусового самозапилення F1 

мали перевагу над материнськими формами за показниками насіннєвої 

продуктивності. Так, найвагоміша перевага гібридів спостерігалася за 

максимальної кількості обертів спіралі бобу. Перевага гібридів над 

материнськими формами складала в середньому 1,62±0,17 оберти спіралі бобу. 

Вона є достовірною на 5 % рівні значимості, оскільки tфак (9,53) > t05 (1,96). При 

цьому показник позитивної трансгресії становив 4,5 оберти спіралі бобу, 

ступінь – 450 %, частота – 86,81 %. Також вагому перевагу спостерігали за 

масою насіння з однієї рослини, вона становила 7,49±0,28г. Перевага є 



171 
 

1
7
1
 

 

значимою на 5% рівні значимості tфак (4,11) > t05 (1,96). Показник позитивної 

трансгресії становив 45,9 г, ступінь трансгресії – 395,69 %, частота – 28,78 %. 

Дані отримані під час наших досліджень свідчать про те, що віддалені гібриди 

після примусового самозапилення F1 мають перевагу над материнськими 

формами за показниками насіннєвої продуктивності. 

 

Таблиця 6.1 

Прогноз прояву трансгресії за непрямими показниками кормової 

продуктивності у міжвидових гібридних популяцій (F2I1), Medicago 

falcata L. / Medicago sativa L., 2007–2010 рр.  

 

Medicago falcata L., 

(♀) 

Діаметр стебла Висота рослин 
Кількість стебел 

першого порядку 

Тc Тr Тc Тr Тc Тr 

Марусинська 425 3,5 55,6 26,2 -5,0 -4,0 - 

Якутська жовта 1,8 38,3 57,1 50,0 42,0 54,3 

Кулундинська борова 2,9 50,0 37,0 10,0 7,2 17,7 

Павловська 7 1,0 10,6 10,0 -15,0 -10,0 - 

Примітка: Тc – ступінь позитивної трансгресії (%), Тr – частота 

трансгресій (%). 

 

Так, найвагоміша перевага гібридів спостерігалася за максимальною 

кількістю обертів спіралі бобу. Перевага гібридів над материнськими формами 

складала в середньому 1,62±0,17 оберти спіралі бобу. Вона була достовірною 

на 5 % рівні значимості, оскільки tфак (9,53) > t05 (1,96). При цьому показник 

позитивної трансгресії становив 4,5 оберти спіралі бобу, ступінь – 450 %, 

частота – 86,81 %. Також вагому перевагу спостерігали за масою насіння з 

однієї рослини, вона складала 7,49±0,28 г. Перевага є істотною на 5 % рівні 

значимості tфак (4,11) > t05 (1,96). Показник позитивної трансгресії дорівнював 
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45,9 г, ступінь трансгресії – 395,69 %, частота – 28,78 %. За кількістю квіток на 

китицю та кількістю бобів на китицю також виявилася перевага ліній над 

материнськими формами. Вона є достовірною на 5 % рівні значимості. 

 

Таблиця 6.2 

Прогноз прояву трансгресії показниками насіннєвої продуктивності у 

міжвидових гібридних популяцій (F2I1), Medicago falcata L. / Medicago 

sativa L., 2007–2010 рр.  

 

Medicago 

falcata L., (♀) 

Маса 

насіння 

Максимальн

а кількість 

обертів 

спіралі бобу 

Кількість 

бобів на 

китицю 

Кількість 

насіння на біб 

Кількість 

квіток на 

китицю 

Тc Тr Тc Тr Тc Тr Тc Тr Тc Тr 

Марусинська 

425 
208,0 27,5 350,0 90,5 49,0 23,8 112,2 40,5 90,0 45,2 

Якутська 

жовта 
1447,8 82,4 600,0 94,1 142,4 67,7 101,8 64,7 4,0 11,4 

Кулундинська 

борова 
900,0 84,4 900,0 100,0 390,0 91,2 4162,8 100,0 57,9 52,9 

Павловська 7 1073,4 69,2 400,0 96,3 324,0 96,3 342,1 96,3 14,8 13,3 

Примітка: Тc – ступінь позитивної трансгресії (%),Тr – частота 

трансгресій (%). 

 

За першим показником ступінь позитивної трансгресії відповідав 80,95 %, 

частота – 39,86 %, а за іншим показником відповідно 63,27% та 23,61%. Також 

тенденцію достовірної переваги tфак (8,0).>t05 (1,96) спостерігали і за кількістю 

насіння на біб. Ступінь позитивної трансгресії становив 121,05 %, частота – 

51,39 %. Материнські фалькатні форми мали серповидний біб, тому 

спіралеподібна форма бобу передалася від сативних батьківських компонентів, 

що й забезпечило перевагу гібридів над материнськими формами за 

показниками насіннєвої продуктивності. Що ж стосується кормової 

продуктивності, то перевага висоти рослин 7,54±4,14 см є несуттєвою, оскільки 

tфак (1,83) < t05 (1,96). При цьому показник позитивної трансгресії склав 15 см, 
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ступінь – 9,68 %, а частота – лише 2,03 %. Стосовно кількості стебел першого 

порядку, та діаметру стебла, то за першим показником перевага сортів 

материнської форми над гібридами в 24,36 стебла була суттєвою tфак (8,31) > t05 

(1,96). За цим показником трансгресія склала 53 стебла, частота переваги 100%. 

За діаметром стебла право належить лінії, оскільки перевага 1,15 мм є 

достовірною на 5 % рівні значимості [tфакт (4,11) > t05 (1,96)]. Ступінь позитивної 

трансгресії становив 44,12 %, а частота – 14,18 %. 

 

6.4 Характеристика сортів люцерни створених за використання вихідного 

матеріалу люцерни мінливої з підвищеною насіннєвою продуктивністю 

отриманого за використання методу віддаленої гібридизації Medicago falcata L. 

/ Medicago sativa L. 

 

Сорт люцерни мінливої Анатоліївна (Medicago × varia Martyn) (Medicago 

sativa L. nothosubsp. varia (Martyn) Arcang) створений за використання 

оригінального способу бекросів при застосуванні методу міжвидової 

гібридизації та довільного полікросу люцерни Medicago falcata L. / Medicago 

sativa L., з підвищеним рівнем продуктивності, автогамії та стійкості до 

незадовільних факторів довкілля. Квітки переважно світлосинього, зустрічаються 

також з строкатим забарвленням. Частота рослин з темносинім і жовтими 

відтінками квіток дуже низька (до 5 %). Біб спіралеподібний з 2,5–4,5 обертами. 

Кущ прямостоячий. Насінина палевожовта. За нашими даними та даними 

Державного кваліфікаційної експертизи (2017–2019 рр.) сорт характеризується 

урожайністю насіння 0,3–0,4 т/га, залистяністю 28–43 %, вмістом сирого 

протеїну 18,2–21,3 %, доброю зимостійкістю (6–9 балів), стійкістю до 

вилягання (5–9 балів), обсипання (6–9 балів), посухи (6–7 балів). За тенденцією 

до зростання під час зими сорт відносений до першого класу за станом спокою. 

Також у сорту властива стійкість проти вертицельозного в’янення, викликаного 

збудником Verticillium albo-atrum (9 балів), нематоди стеблової (Detylenchus 

dipsaci) (9 балів), антракнозу (Colletotrichum trifolii), (9 балів), кореневої гнил 

(Phytophtora medicaginis) (9 балів), попелиці блакитної люцернової 
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(Acyrthosiphon kondoi) та попелиці жовтої конюшинної (Therioaphis maculate) (9 

балів). Поряд із цим також спостерігається середня та висока стійкість проти 

іржі (Uromyces striatus Schröt.) та борошнистої роси (Erysiphe communis Diert.) 

на рівні 7–9 і фузаріозного в’янення (Fusarium Link.) – 8–9 балів. Сорт 

призначений для пасовищ і сіножатей тривалого використання.  

За результатами кваліфікаційної експертизи сортів Українського 

інституту сортів рослин завдяки стійкості до підвищених температур на фоні 

недостатнього зволоження сорт забезпечив стабільну і високу урожайність 

вегетативної маси і насіння у зоні Степу. У 2020 р. сорт люцерни мінливої 

Анатоліївна занесений до Державного реєстру сортів рослин і рекомендований 

для вирощування у Степовій зоні України. Заявка № 15364002 від 16.11.2015 р. 

Свідоцтво № 200365 про Державну реєстрації.  

Сорт Київська синьогібридна (заявка № 20364003 від 10.06.2020 р.) 

створений за використання оригінального способу беккросів при застосуванні 

методу міжвидової гібридизації та довільного полікросу люцерни Medicago 

falcata L. / Medicago sativa L., з підвищеним рівнем продуктивності, автогамії та 

стійкості до незадовільних факторів довкілля. Сорт відноситься до 

синьогібридної групи сортів. Висока інтенсивність відростання весною й після 

скошування забезпечують високу врожайність кормової маси. Квітки переважно 

темно- та світлосинього й строкатого забарвлення. Відсоток квіток з жовтими 

відтінками складає до 5 %. Біб спіралеподібний з 2,5–4,5 обертами. Кущ 

прямостоячий, під кінець вегетації злегка розлогий. Насінина палевожовта. 

Клас спокою – 4–5. У конкурсному сортовипробуванні ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» урожайність насіння склала 0,30–0,45 ц/га (2015–

2018 рр.), сухої маси – 130–170 ц/га за три укоси без зрошення. Роки 

випробувань були дуже посушливими. 

Сорт Київська жовтогібридна (заявка № 20364004 від 10.06.2020 р.). 

відноситься до жовтогібридної групи сортів. Створений за використання 

оригінального способу бекросів при застосуванні методу міжвидової 

гібридизації та довільного полікросу люцерни Medicago falcata L. / Medicago 

sativa L., з підвищеним рівнем продуктивності, автогамії та стійкості до 
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незадовільних факторів довкілля. Сорт стійкий до близького залягання 

підґрунтових вод. Належність сорту до 3–4 класу спокою обумовлює високу 

морозостійкість вегетативної маси до ранніх та пізніх заморозків весною й 

осінню, що дозволяє зберегти в ці критичні періоди високий вміст протеїну 

зеленої маси. Для сорту характерна підвищена конкурентна здатність до 

злакового компоненту зокрема стоколосу безостого (Bromus inermis). Пелюстки 

квіток мають забарвлення переважно жовтого кольору різної інтенсивності. 

Відсоток квіток з темно-, світлосинім та строкатим забарвленням дуже низький і 

складає до 15 %. Біб спіралеподібний, з 2,0–4,5 обертами. Кущ прямостоячий, під 

кінець вегетації злегка розлогий. Насінина палевожовта. У конкурсному 

сортовипробуванні ННЦ «Інститут землеробства НААН» урожайність 

насіння була на рівні 0,25–0,44 ц/га (2015–2018 рр.), сухої маси – 120–150 ц/га за 

три укоси без зрошення. Роки випробувань були дуже посушливими. 

Спостереження засвідчили, що для сорту Київська жовтогібридна 

характерне повільніше, на фоні синьоквіткових сортів, ранньовесняне 

відростання, що дає змогу уникнути негативних наслідків від весняних 

заморозків, особливо пізніх травневих, знаходячись у стадії початку 

бутонізації, проявляє найбільшу морозостійкість і є сортом, який майже не 

пошкоджується і не знижує якість зеленої маси. 

 

Висновки до розділу 6 

 

1. Установлено, що за кущистістю серед міжвидових гібридних популяцій 

F1, що порівнювали, позитивний істинний гетерозис проявився у п’яти 

комбінацій за материнського компоненту сорт Кулундинська борова, 

гіпотетичний – у 10 з сортом Марусинська 425 та семи з сортом Кулундинська 

борова, конкурсний гетерозис спостерігався у восьми гібридних популяцій у 

комбінації з сортом Марусинська 425.  

2. Виявлено, що за висотою рослин позитивний прояв гетерозису 

встановлено у чотирьох комбінацій з сортом Кулундинська борова у порівнянні 

з сортом-стандартом.  
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3. Визначено, що за середньопопуляційною продуктивністю насіння з 

рослини у порівнянні з кращим батьківським компонентом схрещування 

виявилися дев’ять комбінацій з сортом Якутська жовта, у порівнянні до 

середнього значення по батьківських компонентах та п’ять комбінаціях з 

сортом Марусинська 425 та Кулундинська борова.  

4. Виявлено, що за кількістю насінин на біб прояв істинного гетерозису 

спостерігали у одинадцяти гібридних комбінацій за материнського компоненту 

сорт Якутська жовта, гіпотетичний – майже в усіх комбінаціях зі всіма 

материнськими компонентами, але у порівнянні з сортом стандартом відмічався 

депресивний стан.  

5. За максимальною кількістю обертів спіралей бобу позитивний істинний 

гетерозис визначено у одинадцяти гібридних популяціях у комбінації за 

материнської форми сорт Якутська жовта, гіпотетичний – майже в усіх 

комбінаціях зі всіма материнськими компонентами, але у порівнянні з сортом 

стандартом відмічали депресивний стан. 

6. Встановлено, що у шести гібридних комбінацій з сортами 

Кулундинська борова та Павловська 7 відмічений позитивний істинний 

гетерозис за кількістю насінин на один оберт спіралі бобу. За цим же 

показником у майже усіх комбінаціях з такими материнськими компонентами, 

як сорт Марусинська 425, сорт Кулундинська борова та сорт Павловська 7 

спостерігався гетерозисний ефект по відношенню до середнього показника 

батьківських компонентів схрещування. Майже в усіх гібридних комбінаціях 

спостерігався прояв конкурсного гетерозису. 

7. Виявлено, що коефіцієнт фенотипового домінування за показниками 

кормової продуктивності свідчить про переважно позитивне наддомінування 

при успадкуванні кущистості міжвидовими гібридами за материнських форм 

сорт Марусинська 425 та сорт Кулундинська борова, за висотою рослин 

найперспективнішою серед інших виявилася материнська форма сорт 

Кулундинська борова, за кількістю насінин на біб, максимальною кількістю 

спіралей бобу, в комбінаціях з материнською формою сорт Марусинська 425 у 

переважній більшості проявилося позитивне домінування. За кількістю насінин 
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на оберт спіралі бобу найперспективнішими виявилися гібридні комбінації з 

материнськими формами сорт Кулундинська борова та сорт Павловська 7 з 

гетерозисним проявом фенотипового домінування більше 50 %.  

8. За використання методу міжвидової гібридизації та довільного 

полікросу люцерни Medicago falcata L. / Medicago sativa L., з підвищеним 

рівнем продуктивності, автогамії та стійкості до незадовільних факторів 

довкілля створеного вихідного матеріалу міжвидових гібридних популяцій 

створено сорт люцерни мінливої Анатоліївна, який за результатами науково-

технічної експертизи сортів рослин УІЕСР у 2020 р. занесений до Державного 

реєстру сортів, придатних до поширення в Україні та рекомендований для 

вирощування у зоні Степу. Заявка № 15364002 від 16.11.2015. Свідоцтво 

№ 200365 про Державну реєстрацію. Патент на сорт рослин № 200237. У 

2020 р. на науково-технічну експертизу передано два сорти люцерни мінливої: 

Київська жовтогібридна (заявка № 20364004) і Київська синьогібридна (заявка 

№ 20364003). 

 

Результати експериментальних досліджень даного розділу наведено в 

таких публікаціях: 

1. Бобер А. Ф., Повидало М. В. Трансгресія ознак насіннєвої і кормової 

продуктивності у міжвидових гібридів люцерни. Збірник наукових праць ННЦ 

«Інститут землеробства НААН». Київ, 2011. Вип. 1–2. С. 214–219. 

2. Povydalo M. Manifestation of the coefficient of phenotypic dominance in 

terms of structural elements of forage and seed productivity of remote hybrids F1 of 

the genus Medicago L. Norwegian Journal of development of the International 

Science. 2020. № 50. Vol. 2. Р. 23–26.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та практичне 

вирішення важливої наукової проблеми, яка полягає у створенні вихідного 

матеріалу люцерни мінливої з підвищеною насіннєвою, кормової 

продуктивністю та адаптивності. Встановлено особливості успадкування 

гібридами Medicago falcata L. / Medicago sativa L. основних структурних 

показників насіннєвої, кормової продуктивності та автогамії. 

1. Створено новий, генетично різноманітний вихідний матеріал люцерни 

мінливої Medicago × varia Martyn за віддаленої гібридизації (Medicago 

falcata L. / Medicago sativa L.). 

2. Установлено, що за міжвидової гібридизації відмічається поява рослин 

з п’ятьма–шістьма обертами спіралі у міжвидових гібридів (Якутська жовта / 

Кішвардай 46, Кулундинська борова / Марк ІІ, Марусинська 425 / Альфа 12, 

Павловська 7 / Тетон / Бореалє 4).  

3. Визначено, що серед селекційних зразків Medicago falcata L. 

найпродуктивнішими були віддалені гібриди при використанні материнської 

форми сорт Якутська жовта, а запилювача – Альфа 38 / Кішвардай 46. За участі 

у гібридизації Альфа 38 / Кішвардай 46, Альфа 12 та Тетон / Бореалє 47 як 

батьківських компонентів відмічено високу плодоутворювальну здатність. 

4. Встановлено, що у гібридних комбінаціях з жовтоквітковою 

материнською формою Марусинська 425 спостерігається (р0,05) тісна кореляція 

рівня зав’язуваності бобів з загальною кількістю насіння (r = 0,792) та кількістю 

життєздатного насіння (r = 0,807), а середня – з кількістю життєздатного 

насіння на біб (r = 0,574). У гібридних комбінаціях із сортом Кулундинська 

борова прослідковували середню кореляцію між рівнем зав’язування бобів і 

загальною кількістю насіння (r = 0,651), а також з кількістю життєздатного 

насіння (r = 0,634). У гібридних популяцій з жовтоквітковою материнською 

формою Павловська 7 спостерігали достовірну середню кореляцію (r = 0,581) 
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рівня зав’язування бобів із сумарною кількістю насіння та кількістю 

життєздатного насіння (r = 0,569), а також середній рівень залежності між 

відсотком бобів та кількістю щуплого насіння (r = 0,511). Поряд з цим у 

гібридних популяцій з сортом Якутська жовта спостерігали достовірну середню 

позитивну кореляцію рівня зав’язування бобів із сумарною кількістю насіння 

(r = 0,536 ) та кількістю життєздатного насіння (r = 0,537). 

5. Виявлено, що у міжвидових гібридів із Кулундинською боровою та 

Якутською жовтою спостерігається підвищений прояв насіннєвої 

продуктивності за ознаками «кількість насінин у бобі» та «маса насіння з 

рослини». Гібридні комбінації за материнського компоненту схрещування 

Марусинська 425 сформували більшу, у порівнянні з іншими, кущистість, а за 

сорту Кулундинська борова – за висотою рослин. 

6. Встановлено, що в F1 Medicago falcata L. / Medicago sativa L. з 

Марусинська 425 спостерігається (р0,05) позитивний тісний зв’язок між 

кущистістю та висотою рослин (r = 0,732), а також середній позитивний рівень 

залежності між максимальною кількістю обертів спіралі бобу та кількістю 

насінин на біб (r = 0,631). З сортом Кулундинська борова – тісний зв’язок між 

кущистістю та масою насіння з рослини (r = 0,848). Використавши Павловську 

7, як материнську форму, в міжвидових гібридів спостерігали тісну позитивну 

кореляцію між кількістю насінини сформованих в одному оберті спіралі бобу та 

кількістю насінин на біб (r = 0,803). За материнського компоненту схрещування 

сорт Якутська жовта у отриманого потомства першого покоління виявили 

тісний зв’язок між кущистістю та масою насіння з рослини (r = 0,847). Решта 

парних зв’язків між досліджуваними ознаками були недостовірними. 

7. Виявлено у міжвидових гібридів першого покоління за материнської 

форми Марусинська 425 незначний рівень автогамії та достовірний (р0,05) 

тісний зв’язок між рівнем зав’язування бобів і кількістю життєздатного насіння 

на самозапилену квітку (r = 0,903). За материського компоненту Кулундинська 

борова в усіх гібридних комбінацій, крім Кулундинська борова / 
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Міцностеблова, спостерігали низький рівень автогамії та відмічали тісний 

зв’язок між рівнем зав’язування бобів і кількістю життєздатного насіння на 

самозапилену квітку (r = 0,928). У гібридної комбінації Павловська 7 / Альфа 12 

відмічали максимальний рівень автогамії та кількість життєздатного насіння 

(1,1) на самозапилену квітку та достовірний тісний зв’язок між рівнем 

зав’язування бобів і кількістю життєздатного насіння на самозапилену квітку 

(r = 0,933). У міжвидових гібридних комбінацій з материнською формою 

Якутська жовта, зокрема з запилювачами Альфа 12 і Тетон / Бореалє 47, 

встановлено підвищений рівень автогамії (рівень зав’язування бобів при 

контрольованому самозапиленні становив 74,6 і 60,3 %, відповідно). 

Достовірну тісну кореляцію відмічено між рівнем зав’язування бобів і 

кількістю життєздатного насіння на самозапилену квітку (r = 0,836) та між 

кількістю життєздатного насіння на самозапилену квітку і кількістю 

життєздатного насіння на біб (r = 0,800). 

8. Установлено, що в міжвидових гібридів першого покоління з 

материнським компонентом Кулундинська борова істинний гетерозис 

проявився за кущистістю у п’яти гібридних комбінацій, за продуктивністю 

насіння з рослини та кількістю насінин на один оберт спіралі бобу – у шести; з 

Якутською жовтою – за кількістю насінин на біб і максимальною кількістю 

обертів спіралей бобу в 11 гібридних комбінаціях, а з Павловською 7 за 

кількістю насінин на біб – у шести. Гіпотетичний гетерозис за кущистістю 

відмічений у десяти міжвидових гібридів з сортом Марусинська 425 та у семи з 

Кулундинською боровою; за продуктивністю насіння з рослини у десяти 

гібридних комбінацій з сортом Кулундинська борова та у дев’яти – з сортом 

Якутська жовта; за кількістю насінин на біб, максимальною кількістю обертів 

спіралей бобу та кількістю насінин на оберт спіралі бобу – в переважній 

більшості гібридних комбінацій. Конкурсний гетерозис спостерігали тільки за 

кущистістю та висотою рослин відповідно у восьми і чотирьох гібридних 

комбінацій з сортом Марусинська 425, а також за кількістю насінин на оберт 
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спіралі бобу – майже в усіх гібридних комбінаціях за досліджуваними 

материнськими компонентами. 

9. Виявлено, що за коефіцієнтом фенотипового домінування в 

міжвидових гібридів першого покоління з материнськими компонентами 

Марусинська 425 та Кулундинська борова успадкування кущистості 

відбувається переважно з позитивним наддомінуванням. Материнська форма 

Кулундинська борова виявилася найперспективнішою серед інших за 

успадкуванням висоти рослин, Марусинська 425 – за числом насінин на біб і 

максимальною кількістю спіралей бобу, а за кількістю насінин на оберт спіралі 

бобу – Кулундинська борова та Павловська 7. 

10. Встановлено, що віддалені гібриди після примусового самозапилення 

F1 мають перевагу над материнськими формами за показниками насіннєвої 

продуктивності за прогнозом ступеня й частоти трансгресії. 

11. За використання міжвидової гібридизації та довільного полікросу 

люцерни Medicago falcata L. / Medicago sativa L., з підвищеним рівнем 

продуктивності, автогамії та стійкості до несприятливих факторів довкілля 

створено вихідний матеріал міжвидових гібридних популяцій на основі якого 

створено сорт люцерни мінливої Анатоліївна, який у 2020 р. занесений до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, для 

зони Степу та сорти люцерни мінливої: Київська жовтогібридна і Київська 

синьогібридна, які в 2020 р. передано на кваліфікаційну експертизу. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ І 

ВИРОБНИЦТВА 

 

1. Селекційним установам: 

– при створенні вихідного матеріалу люцерни з підвищеними насіннєвою 

продуктивністю та адаптивним потенціалом використовувати сорти Medicago 

falcata L. Марусинська 425, Кулундинська борова, Павловська 7 і Якутська 

жовта; 

– у селекційному процесі на підвищення насіннєвої продуктивності 

рекомендуємо застосовувати віддалену гібридизацію за схемомою Medicago 

falcata L. / Medicago sativa L. (Якутська жовта / Кішвардай 46, Кулундинська 

борова / Марк ІІ, Марусинська 425 / Альфа 12, Павловська 7 / Тетон / Бореалє 

47 та інші 45 гібридні комбінації); 

– для прискорення селекційного процесу при підборі компонентів 

схрещування оцінювати вихідний матеріал за рівнем прояву автогамії та 

елементами насіннєвої продуктивності. 

2. Виробничим підприємствам: 

– широко впроваджувати у виробництві сорт люцерни мінливої Анатоліївна 

з високою адаптивністю (зимо- та посухостійкість 7 б.), урожайністю насіння – 

0,3–0,4 т/га, сухої речовини 7–8 т/га та тривалим періодом продуктивного 

довголіття (6–8 років); 

– вирощувати насіння сорту люцерни мінливої Анатоліївна, стійкого до 

обсипання (6–9 балів) за загальноприйнятих способів збирання. 
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Додаток А 

Основні маркерні ознаки Medicago falcata L. і Medicago sativa L. та їх гібридів 

Вид Забарвлення пелюсток квітки Форма бобу та кількість оборотів його спіралі 

♀ 

Medicago falcata L. 

Medicago sativa L. 

subsp. Falcata 

Жовте 

 

 

Серпоподібний або 

прямий біб (0,5–1,0 

обороти). 

  

♂ 

Medicago sativa L. 

Medicago sativa L. 

subsp. Sativa 

Темно-

фіолетове 

 

Спіралеподібний 

(2,5–3,0 обороти) 

  

F
n
 

Medicago × varia 

Martyn (Medicago 

sativa L. nothosubsp. 

varia (Martyn) Arcang) 

Строкате 

 

Спіралеподібний 

(2,5–6,0 обороти) 
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Додаток Б 

Метеорологічні умови у роки проведення досліджень 

(за даними метеостанції «Чабани») 

Рік 

Місяці 

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII 
Середні 

показники за рік 

Температура повітря, °С °С ± 

2003 3,9 -6,4 0,0 7,0 19,4 18,0 21,2 18,8 13,1 6,1 2,7 1,9 8,8 1,1 

2004 -4,3 -2,6 3,7 9,2 13,2 16,7 20,4 20,1 14,2 10, 4 2,9 1,6 8,6 0,9 

2005 -1,3 -4,9 -5,0 10,2 16,2 17,3 2,3 20,0 16,3 8,8 2,4 -1,0 6,8 -1,0 

2006 -7,3 -5,7 -0,5 9,7 14,3 18,4 20,9 19,9 15,4 9,7 3,3 2,5 8,4 0,7 

2007 1,9 -4,3 6,2 9,0 18,2 20,7 21,3 21,5 14,8 9,5 1,8 -0,8 10,0 2,3 

2008 -2,5 2,2 4,6 10,7 14,2 18,9 20,8 21,7 13,5 10,8 3,5 -1,6 9,7 2,0 

2009 -3,4 -1,7 2,2 11,1 15,0 20,5 21,7 18,9 17,8 9,1 4,3 -9,7 8,8 1,1 

2010 -8,8 -3,0 3,6 10,3 17,3 22,0 24,5 24,8 14,8 6,2 7,9 -3,2 9,7 2,0 
Середня 

багаторічна 
-5,6 -4,2 0,7 8,7 15,2 18,2 19,3 18,6 13,9 8,1 2,1 -2,3 7,7 - 

Рік Кількість опадів, мм мм % 

2003 37 120 26 23 49 26 61 91 53 110 31 32 659 111 

2004 55 46 21 21 53 7 113 130 79 16 43 14 598 101 

2005 51 63 51 58 54 37 22 63 6 78 39 78 600 101 

2006 18 33 6 25 120 60 61 56 36 39 24 12 490 83 

2007 48 60 15 10 49 85 111 97 30 21 87 21 634 107 

2008 33 14 36 123 38 101 84 27 151 17 42 77 743 125 

2009 35 45 55 2 36 63 37 16 17 27 31 88 452 76 

2010 53 63 20 41 55 25 104 24 80 35 72 58 630 106 
Середня 

багаторічна 
38 35 33 46 48 77 87 62 42 34 45 46 593   
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Додаток В 

Типи бобів, що зав’язалися за міжвидової гібридизації люцерни Medicago falcata L. / Medicago sativa L. 

M
ed

ic
a
g
o
 s

a
ti

va
 

L
. 
(♂

) 

Medicago falcata L. (♀), сорт 

Марусинська 425 Кулундинська борова Павловська 7 
Якутська 

жовта 
Змієвий вал* 

Тип бобу 
обертів спіралі бобу Тип 

бобу 

Кількість обертів спіралі 

бобу Тип бобу 

max min max min 

117 С - - Н+С - - - С П+Н 

209 О 1,5 1,0 С - - С С П 

233 С - - С - - С С Н+С 

251 О 1,5 0,5 С - - С С - 

297 С - - С - - С С С 

307 С+О 1,0 - О 1,5 0,5 С С П+Н 

312 С - - С - - Н+С С С+Н 

330 С - - С - - П+С П П 

333 С+О 1,0 0,5 С - - С С Н+С 

337 О 1,0 0,5 С - - С С+П С+Н 

338 С - - С - - С С Н+С 

350 С - - Н+С - - С С С+Н 

352 С - - С - - Н+С С С+Н 

357 С - - С - - С С П 

395 С+О(10 бобів) 1,0 - С+П - - Н+С С С 

Примітки: 1. * – дика форма; 

2. С – серповидний біб; П – прямий біб; О – округлий (спіралевидний) біб; Н – недорозвинений біб; 

3. 117 – Вертус; 209 – Тетон / Бореалє 47; 233 – Турецька; 251 – Міцностеблова; 297 – Альфа 12; 307 – Вела; 312 – 

Зигуен; 330 – Марк ІІ; 333 – Ярославна; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 350 – Вертус / 

Феракс 58; 352 – Вертус / Еврика 1; 357 – Вертус / Альфа 12; 395 – Альфа 38 / Кішвардай 46. 
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Додаток Г 

Вихідні усереднені показники структурних елементів кормової та насіннєвої продуктивності материнських, 

батьківських компонентів гібридизації люцерни, міжвидових гібридів F1 Medicago falcata L. / Medicago sativa L., 

2005–2007 рр. 

Medicago sativa L. (♂) 

Medicago falcata L. (♀), сорт 

Марусинська  

425 
F1 

Кулундийська 

борова 
F1 

Павловська 

 7 
F1 

Якутська 

жовта 
F1 

Ярославна 

St* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кущистість 

297 34,84 45,60 54,20 41,00 23,30 36,60 26,10 33,60 26,10 42,80 

395 32,36 45,60 21,30 41,00 53,60 36,60 39,70 33,60 36,50 42,80 

307 41,23 45,60 59,30 41,00 46,80 36,60 36,50 33,60 24,29 42,80 

357 35,94 45,60 52,50 41,00 30,50 - - 33,60 22,00 42,80 

352 34,66 45,60 43,40 41,00 47,70 - - 33,60 41,93 42,80 

350 27,27 45,60 38,30 - - 36,60 21,41 33,60 26,40 42,80 

312 36,92 45,60 43,30 - - 36,60 32,50 33,60 35,30 42,80 

338 31,22 45,60 45,00 41,00 17,10 36,60 40,00 33,60 23,43 42,80 

209 38,55 45,60 32,00 41,00 48,90 36,60 41,30 33,60 51,10 42,80 

251 39,68 45,60 46,57 41,00 50,00 36,60 22,00 33,60 32,47 42,80 

337 36,33 45,60 42,60 - - 36,60 35,30 33,60 31,80 42,80 

333 - - - 41,00 40,12 36,60 30,80 33,60 35,20 42,80 

330 37,54 45,60 31,00 41,00 39,70 36,60 36,50 - - 42,80 

233 34,00 45,60 75,00 41,00 36,82 36,60 30,60 33,60 17,50 42,80 

Висота рослин, см 

297 87,58 127,00 90,00 121,00 92,80 130,00 90,24 98,00 86,70 92,09 

395 75,28 127,00 70,00 121,00 75,40 130,00 75,32 98,00 78,30 92,09 
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Продовження дод. Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

307 81,74 127,00 96,30 121,00 74,20 130,00 83,35 98,00 81,07 92,09 

357 85,01 127,00 88,30 121,00 98,80 - - 98,00 67,94 92,09 

352 81,70 127,00 89,40 121,00 90,00 - - 98,00 65,71 92,09 

350 74,70 127,00 81,20 - - 130,00 73,48 98,00 67,60 92,09 

312 77,40 127,00 84,20 - - 130,00 70,53 98,00 69,20 92,09 

338 76,55 127,00 97,50 121,00 64,40 130,00 76,94 98,00 54,29 92,09 

209 89,38 127,00 75,00 121,00 102,90 130,00 105,06 98,00 71,20 92,09 

251 89,08 127,00 87,93 121,00 96,40 130,00 90,30 98,00 62,00 92,09 

337 73,30 127,00 78,81 - - 130,00 71,81 98,00 54,40 92,09 

333 70,72 
 

- 121,00 87,65 130,00 73,54 98,00 57,00 92,09 

330 82,57 127,00 81,70 121,00 70,00 130,00 83,03 - - 92,09 

233 89,88 127,00 90,00 121,00 107,50 130,00 92,23 98,00 72,50 92,09 

Маса насіння з рослини, г 

297 4,25 5,69 4,00 1,67 3,16 1,48 2,13 0,72 3,16 5,31 

395 6,53 5,69 1,47 1,67 6,10 1,48 2,97 0,72 6,98 5,31 

307 9,22 5,69 13,85 1,67 5,88 1,48 4,38 0,72 3,83 5,31 

357 2,57 5,69 6,75 1,67 1,79 - - 0,72 3,06 5,31 

352 3,32 5,69 1,51 1,67 5,11 - - 0,72 5,23 5,31 

350 3,86 5,69 2,70 - - 1,48 2,65 0,72 1,72 5,31 

312 5,62 5,69 4,57 - - 1,48 8,61 0,72 4,28 5,31 

338 2,22 5,69 6,62 1,67 2,07 1,48 9,00 0,72 1,70 5,31 

337 5,61 5,69 6,11 - - 1,48 3,70 0,72 1,26 5,31 

333 - - - 1,67 5,91 1,48 3,77 0,72 4,26 5,31 

330 2,83 5,69 2,63 1,67 4,52 1,48 3,06 - - 5,31 

233 2,98 5,69 1,56 1,67 4,23 1,48 2,86 0,72 0,05 5,31 
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Продовження дод. Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кількість насінин на біб, шт. 

297 2,18 1,20 1,60 0,60 2,10 0,50 2,70 1,40 2,30 3,17 

395 2,53 1,20 2,20 0,60 2,70 0,50 1,70 1,40 3,50 3,17 

307 2,75 1,20 2,40 0,60 2,90 0,50 2,40 1,40 3,30 3,17 

357 2,61 1,20 2,80 0,60 1,90 - - 1,40 3,12 3,17 

352 2,67 1,20 2,90 0,60 2,70 - 
 

1,40 2,42 3,17 

350 2,63 1,20 2,00 - - 0,50 3,08 1,40 2,80 3,17 

312 2,77 1,20 2,60 - - 0,50 2,50 1,40 3,20 3,17 

338 2,58 1,20 1,90 0,60 2,40 0,50 3,03 1,40 3,00 3,17 

209 3,00 1,20 3,40 0,60 3,80 0,50 2,00 1,40 2,80 3,17 

251 2,43 1,20 2,86 0,60 2,60 0,50 0,73 1,40 3,54 3,17 

337 2,50 1,20 2,40 - - 0,50 2,50 1,40 2,60 3,17 

333 - - - 0,60 1,66 0,50 2,10 1,40 2,90 3,17 

330 2,28 1,20 2,13 0,60 2,60 0,50 2,10 - - 3,17 

233 1,83 1,20 1,45 0,60 2,68 0,50 2,10 1,40 1,10 3,17 

Максимальна кількість обертів спіралі бобу 

297 2,00 1,00 1,10 0,50 1,50 0,50 2,00 0,50 1,40 2,52 

395 1,50 1,00 1,40 0,50 1,20 0,50 1,00 0,50 1,60 2,52 

307 2,00 1,00 1,40 0,50 1,90 0,50 1,10 0,50 1,80 2,52 

357 1,50 1,00 1,50 0,50 1,20 - - 0,50 1,00 2,52 

352 2,00 1,00 1,90 0,50 1,90 - - 0,50 1,20 2,52 

350 1,50 1,00 1,40 - - 0,50 1,20 0,50 1,10 2,52 

312 2,00 1,00 1,40 - - 0,50 1,30 0,50 1,70 2,52 

338 1,45 1,00 2,00 0,50 1,10 0,50 1,50 0,50 1,40 2,52 
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Продовження дод. Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

209 2,00 1,00 2,50 0,50 1,80 0,50 1,30 0,50 1,20 2,52 

251 2,00 1,00 1,80 0,50 1,40 0,50 1,00 0,50 1,30 2,52 

337 2,00 1,00 1,80 - - 0,50 1,30 0,50 1,50 2,52 

333 - - - 0,50 1,40 0,50 1,40 0,50 1,90 2,52 

330 1,48 1,00 1,50 0,50 1,20 0,50 1,30 - - 2,52 

233 1,50 1,00 1,50 0,50 1,10 0,50 1,30 0,50 1,50 2,52 

Кількість насінин на оберт спіралі бобу, шт. 

297 1,46 1,20 1,45 1,10 1,40 1,00 1,35 2,80 1,64 1,29 

395 1,93 1,20 1,57 1,10 2,25 1,00 1,70 2,80 2,19 1,29 

307 1,81 1,20 1,71 1,10 1,53 1,00 2,18 2,80 1,83 1,29 

357 2,19 1,20 1,87 1,10 1,57 - - 2,80 3,12 1,29 

352 1,66 1,20 1,53 1,10 1,42 - - 2,80 2,02 1,29 

350 2,16 1,20 1,43 - - 1,00 2,59 2,80 2,45 1,29 

312 1,89 1,20 1,86 - - 1,00 1,92 2,80 1,88 1,29 

338 1,82 1,20 0,95 1,10 2,18 1,00 2,02 2,80 2,14 1,29 

209 1,83 1,20 1,36 1,10 2,10 1,00 1,54 2,80 2,33 1,29 

251 1,73 1,20 1,57 1,10 1,86 1,00 0,73 2,80 2,74 1,29 

337 1,66 1,20 1,33 - 
 

1,00 1,92 2,80 1,73 1,29 

333 - - - 1,10 1,15 1,00 1,50 2,80 1,53 1,29 

330 1,97 1,20 2,13 1,10 2,17 1,00 1,61 - - 1,29 

233 1,55 1,20 1,45 1,10 2,39 1,00 1,61 2,80 0,73 1,29 

Примітки: 1. *St – сорт-стандарт; 

2. 297 – Альфа 12; 395 – Альфа 38 / Кішвардай 46; 307 – Вела; 357 – Вертус / Альфа 12; 352 – Вертус / Еврика 1; 

350 – Вертус / Феракс 58; 312 – Зигуен; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 209 – Тетон / Бореалє 47; 251 – Міцностеблова; 337 

– Феракс 58 / Кішвардай 46; 333 – Ярославна; 330 – Марк ІІ; 233 – Турецька. 
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Додаток Д 

Усереднені показники насіннєвої продуктивності міжвидових гібридів F1 Medicago falcata L. / Medicago 

sativa L., 2005–2007 рр.  

 

Medicago 

sativa L. (♂) 

Medicago falcata L. (♀), сорт 

Марусинська 425 Кулундинська борова Павловська 7 Якутська жовта 

m, г до St*(%) m, г до St*(%) m, г до St*(%) m, г до St*(%) 

297 4,00 75,33 3,16 59,51 2,13 40,11 3,16 59,51 

395 1,47 27,68 6,10 114,88 2,97 55,93 6,98 131,45 

307 13,85 260,83 5,88 110,73 4,38 82,49 3,83 72,13 

357 6,75 127,12 1,79 33,71 - - 3,06 57,63 

352 1,51 28,44 5,11 96,23 - - 5,23 98,49 

350 2,70 50,85 - - 2,65 49,91 1,72 32,39 

312 4,57 86,06 - - 8,61 162,15 4,28 80,60 

338 6,62 124,67 2,07 38,98 9,00 169,49 1,70 32,02 

209 3,09 58,19 7,48 140,87 3,37 63,47 8,70 163,84 

251 7,67 144,44 8,63 162,52 - - 3,56 67,04 

337 6,11 115,07 - - 3,70 69,68 1,26 23,73 

333 - - 5,91 111,30 3,77 71,00 4,26 80,23 

330 2,63 49,53 4,52 85,12 3,06 57,63 - - 

233 1,56 29,38 4,23 79,66 2,86 53,86 0,05 0,94 

Примітки: 1. *St – сорт-стандарт Ярославна – 5,31 г; 

2. 297 – Альфа 12; 395 – Альфа 38 / Кішвардай 46; 307 – Вела; 357 – Вертус / Альфа 12; 352 – Вертус / Еврика 1; 

350 – Вертус / Феракс 58; 312 – Зигуен; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 209 – Тетон / Бореалє 47; 251 – Міцностеблова; 337 

– Феракс 58 / Кішвардай 46; 333 – Ярославна; 330 – Марк ІІ; 233 – Турецька. 
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Додаток Ж. 1 

Коефіцієнти кореляції між ознаками кормової та насіннєвої продуктивності міжвидових гібридів F1 

(Марусинська 425 / Medicago sativa L.) 

Показники Кущистість 
Висота 

рослин,  

Маса насіння 

з рослини,  

Кількість 

насінини на 

біб 

Максимальна 

кількість обертів 

спіралі бобу 

Кількість 

насінин на 

оберт спіралі 

бобу 

Кущистість 1,000 - - - - - 

Висота рослин 0,732 1,000 - - - - 

Маса насіння з 

рослини 
0,339 0,542 1,000 - - - 

Кількість насінини 

на біб 
-0,386 -0,276 0,156 1,000 - - 

Максимальна 

кількість обертів 

спіралі бобу 

-0,266 -0,140 -0,060 0,631 1,000 - 

Кількість насінин на 

оберт спіралі бобу 
-0,093 -0,158 0,033 0,186 -0,441 1,000 

Примітка: r05критичне = 0,553. 
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Додаток Ж. 2 

Коефіцієнти кореляції між ознаками кормової та насіннєвої продуктивності міжвидових гібридів F1 

(Кулундинська борова / Medicago sativa L.) 

Показники Кущистість 
Висота 

рослин 

Маса насіння з 

рослини 

Кількість 

насінини на 

біб 

Максимальна 

кількість обертів 

спіралі бобу 

Кількість 

насінин на 

оберт спіралі 

бобу 

Кущистість 1,000 - - - - - 

Висота рослин 0,158 1,000 - - - - 

Маса насіння з 

рослини 
0,848 0,199 1,000 - - - 

Кількість насінини 

на біб 
0,511 0,111 0,515 1,000 - - 

Максимальна 

кількість обертів 

спіралі бобу 

0,450 0,134 0,445 0,457 1,000 - 

Кількість насінин 

на оберт спіралі 

бобу 

0,057 -0,098 0,035 0,521 -0,505 1,000 

Примітка: r05критичне = 0,602. 
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Додаток Ж. 3 

Коефіцієнти кореляції між ознаками кормової та насіннєвої продуктивності міжвидових гібридів F1 

(Павловська 7 / Medicago sativa L.) 

Показники Кущистість 
Висота 

рослин  

Маса насіння 

з рослини,  

Кількість 

насінини на 

біб 

Максимальна 

кількість обертів 

спіралі бобу 

Кількість 

насінин на 

оберт спіралі 

бобу 

Кущистість 1,000 - - - - - 

Висота рослин, см 0,061 1,000 - - - - 

Маса насіння з 

рослини, г 0,450 -0,430 1,000 - - - 

Кількість насінини 

на біб 0,102 -0,376 0,505 1,000 - - 

Максимальна 

кількість обертів 

спіралі бобу -0,095 0,130 0,127 0,525 1,000 - 

Кількість насінин 

на оберт спіралі 

бобу 0,179 -0,507 0,430 0,803 -0,072 1,000 

Примітка: r05критичне = 0,576. 
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Додаток Ж. 4 

Коефіцієнти кореляції між ознаками кормової та насіннєвої продуктивності міжвидових гібридів F1 

(Якутська жовта / Medicago sativa L.) 

Показники Кущистість 
Висота 

рослин, см 

Маса 

насіння з 

рослини, г 

Кількість 

насінини на біб 

Максимальна 

кількість обертів 

спіралі бобу 

Кількість 

насінин на 

оберт спіралі 

бобу 

Кущистість 1,000 - - - - - 

Висота рослин, см -0,091 1,000 - - - - 

Маса насіння з 

рослини, г 0,847 0,278 1,000 - - - 

Кількість насінини на 

біб 0,290 -0,098 0,460 1,000 - - 

Максимальна 

кількість обертів 

спіралі бобу -0,029 0,052 0,016 0,090 1,000 - 

Кількість насінин на 

оберт спіралі бобу 0,201 -0,137 0,324 0,715 -0,614 1,000 

Примітка r05критичне = 0,553. 
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Додаток Е 

Рівень прояву гетерозису за показниками ознак кормової та насіннєвої продуктивності міжвидових гібридів 

F1 Medicago falcata L. / Medicago sativa L., 2005–2007 рр. 

M
ed

ic
a
g
o
 

sa
ti

va
 L

. 
(♂

) Показники 

Кущистість Висота рослин, см 
Маса насіння з 

рослини, г 

Кількість насінин 

на біб, шт. 

Максимальна 

кількість обертів 

спіралі бобу 

Кількість насінин 

на оберт спіралі 

бобу, шт. 

Ггіп Гіст Гкон Ггіп Гіст Гкон Ггіп Гіст Гкон Ггіп Гіст Гкон Ггіп Гіст Гкон Ггіп Гіст Гкон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

♀ Medicago falcata L., Марусинська 425 

297 34,8 18,9 26,6 -16,1 -29,1 -2,3 -19,5 -29,7 -24,7 -5,2 -26,4 -49,6 -26,7 -45,0 -56,4 9,0 -0,7 12,4 

395 
-

45,4 
-53,3 -50,2 -30,8 -44,9 -24,0 -75,9 -77,5 -72,3 18,1 -12,9 -30,7 12,0 -6,7 -44,5 0,4 -18,6 21,7 

307 36,6 30,0 38,6 -7,7 -24,2 4,6 85,8 50,2 160,8 21,5 -12,7 -24,4 -6,7 -30,0 -44,5 13,5 -5,7 32,5 

357 28,8 15,1 22,7 -16,7 -30,5 -4,1 63,6 18,7 27,1 47,1 7,4 -11,8 20,0 0,0 -40,6 10,4 -14,5 44,9 

352 8,2 -4,8 1,4 -14,3 -29,6 -2,9 -66,5 -73,4 -71,6 49,7 8,5 -8,6 26,7 -5,0 -24,7 7,1 -7,7 18,6 

350 5,1 -16,0 -10,5 -19,5 -36,1 -11,8 -43,4 -52,5 -49,2 4,5 -23,9 -37,0 12,0 -6,7 -44,5 -14,8 -33,7 10,8 

312 5,0 -5,0 1,2 -17,6 -33,7 -8,6 -19,2 -19,6 -13,9 31,1 -6,0 -18,1 -6,7 -30,0 -44,5 20,5 -1,4 44,1 

338 17,2 -1,3 5,1 -4,2 -23,2 5,9 67,6 16,4 24,7 0,5 -26,4 -40,2 63,2 37,8 -20,7 -37,1 -47,9 
-

26,4 

209 
-

23,9 
-29,8 -25,2 -30,7 -40,9 -18,6 -41,8 -45,7 -41,8 61,9 13,3 7,1 66,7 25,0 -0,9 -10,3 -25,8 5,4 

251 9,2 2,1 8,8 -18,6 -30,8 -4,5 32,7 30,6 44,4 57,5 17,6 -9,9 20,0 -10,0 -28,7 7,4 -9,0 21,7 

337 4,0 -6,6 -0,5 -21,3 -37,9 -14,4 8,2 7,5 15,1 29,7 -4,0 -24,4 20,0 -10,0 -28,7 -7,0 -19,9 3,1 

330 
-

25,4 
-32,0 -27,6 -22,0 -35,7 -11,3 -38,2 -53,8 -50,5 22,5 -6,4 -32,9 20,8 1,1 -40,6 34,4 8,1 65,0 

233 88,5 0,6 75,2 -17,0 -29,1 -2,3 -64,0 -72,6 -70,6 -4,4 -20,9 -54,3 20,0 0,0 -40,6 5,7 -6,2 12,4 
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Продовження дод. Е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

♀ Medicago falcata L., Кулундинська борова 

297 -38,6 -43,2 -45,6 -11,0 -23,3 0,8 6,8 -25,6 -40,5 51,4 -3,5 -33,9 20,0 -25,0 -40,6 9,4 -4,1 8,5 

395 46,1 30,7 25,2 -23,2 -37,7 -18,1 48,7 -6,6 14,9 72,8 6,9 -15,0 20,0 -20,0 -52,4 48,6 16,7 74,3 

307 13,8 13,5 9,4 -26,8 -38,7 -19,4 8,0 -36,2 10,7 73,1 5,5 -8,6 52,0 -5,0 -24,7 5,1 -15,6 18,6 

357 -20,7 -25,6 -28,7 -4,1 -18,4 7,3 -15,5 -30,3 -66,3 18,5 -27,1 -40,2 20,0 -20,0 -52,4 -4,5 -28,2 21,7 

352 26,1 16,3 11,5 -11,2 -25,6 -2,3 105,0 54,1 -3,8 65,0 1,0 -15,0 52,0 -5,0 -24,7 3,0 -14,3 10,0 

338 -52,7 -58,3 -60,1 -34,8 -46,8 -30,1 6,5 -6,6 -61,0 50,8 -7,1 -24,4 12,7 -24,2 -56,4 49,2 19,6 68,9 

209 23,0 19,3 14,3 -2,2 -15,0 11,7 126,5 51,5 40,9 111,1 26,7 19,7 44,0 -10,0 -28,7 43,2 14,6 62,7 

251 24,0 22,0 16,8 -8,2 -20,3 4,7 128,8 47,0 62,5 71,5 6,9 -18,1 12,0 -30,0 -44,5 31,7 7,8 44,1 

333 3,3 -2,2 -6,3 -8,6 -27,6 -4,8 126,5 66,6 11,3 17,7 -25,2 -47,7 40,0 -6,7 -44,5 -7,8 -17,5 -10,9 

330 1,1 -3,2 -7,2 -31,2 -42,2 -24,0 101,1 59,9 -14,9 80,8 14,2 -18,1 21,0 -19,1 -52,4 41,4 10,2 68,1 

233 -1,8 -0,1 -14,0 2,0 -0,1 16,7 82,0 42,0 -0,2 120,4 46,3 -15,6 10,0 -26,7 -56,4 80,7 54,7 85,2 

♀ Medicago falcata L., Павловська 7 

297 -26,9 -28,7 -39,0 -17,1 -30,6 -2,0 -25,6 -49,9 -59,9 101,9 24,1 -15,0 60,0 0,0 -20,7 9,8 -7,5 4,6 

395 15,1 8,5 -7,2 -26,6 -42,1 -18,2 -25,9 -54,5 -44,1 12,4 -32,7 -46,5 0,0 -33,3 -60,4 16,1 -11,8 31,7 

307 -6,2 -11,5 -14,7 -21,3 -35,9 -9,5 -18,1 -52,5 -17,5 47,7 -12,7 -24,4 -12,0 -45,0 -56,4 55,0 20,3 68,9 

350 -33,0 -41,5 -50,0 -28,2 -43,5 -20,2 -0,7 -31,3 -50,1 97,0 17,3 -3,0 20,0 -20,0 -52,4 64,1 20,1 100,7 

312 -11,6 -12,0 -24,1 -32,0 -45,8 -23,4 142,4 53,1 62,2 53,1 -9,6 -21,3 4,0 -35,0 -48,5 33,0 1,8 48,8 

338 18,0 9,3 -6,5 -25,5 -40,8 -16,5 387,0 306,1 69,5 96,6 17,3 -4,6 53,7 3,4 -40,6 43,1 10,8 56,5 

209 9,9 7,2 -3,5 -4,2 -19,2 14,1 5,1 -31,7 -36,5 14,3 -33,3 -37,0 4,0 -35,0 -48,5 8,7 -16,0 19,3 

251 -42,3 -44,6 -48,6 -17,6 -30,5 -2,0 -68,0 -79,9 -77,8 -50,2 -70,0 -77,0 -20,0 -50,0 -60,4 -46,4 -57,7 -43,4 

337 -3,2 -3,6 -17,5 -29,4 -44,8 -22,0 4,3 -34,1 -30,3 66,7 0,0 -21,3 4,0 -35,0 -48,5 44,4 15,7 48,8 

333 -15,9 -16,0 -28,0 -26,7 -43,4 -20,1 50,0 6,3 -29,0 54,4 -5,4 -33,9 40,0 -6,7 -44,5 25,4 7,7 16,2 
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Продовження дод. Е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

♀ Medicago falcata L., Якутська жовта 

330 -1,5 -2,8 -14,7 -21,9 -36,1 -9,8 42,1 8,3 -42,4 51,3 -7,8 -33,9 31,1 -12,4 -48,5 8,4 -18,3 24,8 

233 -13,3 -16,4 -0,3 -16,1 -29,1 0,2 28,3 0,0 -46,1 80,1 14,6 -0,3 30,0 -13,3 -48,5 26,5 4,2 24,8 

297 -23,7 -25,1 -39,0 -6,6 -11,5 -5,9 27,2 -25,6 -40,5 28,7 5,8 -27,6 12,0 -30,0 -44,5 -23,0 -41,4 27,1 

395 10,7 8,6 -14,7 -9,6 -20,1 -15,0 92,5 6,9 31,5 78,3 38,6 10,3 60,0 6,7 -36,6 -7,4 -21,8 69,7 

307 -35,1 -41,1 -43,3 -9,8 -17,3 -12,0 -23,0 -58,5 -27,9 59,0 20,0 4,0 44,0 -10,0 -28,7 -20,7 -34,6 41,8 

357 -36,7 -38,8 -48,6 -25,8 -30,7 -26,2 86,1 19,1 -42,4 55,7 19,7 -1,7 0,0 -33,3 -60,4 25,1 11,4 141,8 

352 22,9 21,0 -2,0 -26,9 -33,0 -28,7 159,2 57,7 -1,5 18,8 -9,5 -23,8 -4,0 -40,0 -52,4 -9,4 -27,9 56,5 

350 -13,3 -21,4 -38,3 -21,7 -31,0 -26,6 -24,8 -55,4 -67,6 39,1 6,6 -11,8 10,0 -26,7 -56,4 -1,1 -12,5 89,8 

312 0,1 -4,4 -17,5 -21,1 -29,4 -24,9 35,0 -23,9 -19,4 53,6 15,7 0,8 36,0 -15,0 -32,6 -19,8 -32,9 45,7 

338 -27,7 -30,3 -45,3 -37,8 -44,6 -41,1 15,8 -23,3 -68,0 50,7 16,2 -5,5 43,5 -3,5 -44,5 -7,4 -23,6 65,8 

209 41,7 32,6 19,4 -24,0 -27,4 -22,7 207,6 76,3 63,8 27,3 -6,7 -11,8 -4,0 -40,0 -52,4 0,6 -16,8 80,5 

251 -11,4 -18,2 -24,1 -33,7 -36,7 -32,7 8,0 -39,4 -33,0 84,7 45,5 11,5 4,0 -35,0 -48,5 21,1 -2,1 112,3 

337 -9,1 -12,5 -25,7 -36,5 -44,5 -40,9 -60,2 -77,6 -76,3 33,3 4,0 -18,1 20,0 -25,0 -40,6 -22,4 -38,2 34,1 

333 0,2 -3,9 -17,8 -32,4 -41,8 -38,1 99,6 20,1 -19,8 60,2 30,6 -8,6 90,0 26,7 -24,7 -27,0 -45,4 18,6 

233 -48,2 -48,5 -59,1 -22,8 -0,3 -21,3 -97,3 -1,0 -99,1 -31,9 -40,0 -65,3 50,0 0,0 -40,6 -66,4 -73,9 -43,4 

Примітки: 1. Ггіп – гетерозис гіпотетичний; Гіст – гетерозис істинний; Гкон – гетерозис конкурсний; 

2. 297 – Альфа 12; 395 – Альфа 38 / Кішвардай 46; 307 – Вела; 357 – Вертус / Альфа 12; 352 – Вертус / Еврика 1; 

350 – Вертус / Феракс 58; 312 – Зигуен; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 209 – Тетон / Бореалє 47; 251 – Міцностеблова; 337 

– Феракс 58 / Кішвардай 46; 333 – Ярославна; 330 – Марк ІІ; 233 – Турецька. 
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Додаток К 

Показники домінування та ступеня фенотипового домінування за усередненими показниками елементів 

кормової та насіннєвої продуктивності міжвидових гібридів F1 Medicago falcata L. / Medicago sativa L., 2005–

2007 рр. 

 

Medicago 

sativa L. 

(♂) 

Показники 

Кущистість Висота рослин, см 
Маса насіння з 

рослини, г 

Кількість насінин 

на біб, шт. 

Максимальна 

кількість обертів 

спіралі бобу 

Кількість насінин 

на оберт спіралі 

бобу, шт. 

hр 
Ступінь 

hp 
hр Ступінь hp hр 

Ступінь 

hp 
hр 

Ступінь 

hp 
hр Ступінь hp hр 

Ступінь 

hp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

♀ Medicago falcata L., Марусинська 425 

297 2,6 ПНД -0,9 НД -1,4 ННД -0,2 ПП -0,8 НД 0,9 ПД 

395 -2,7 ННД -1,2 ННД -11,0 ННД 0,5 ПД 0,6 ПД 0,0 ПП 

307 7,3 ПНД -0,4 ПП 3,6 ПНД 0,6 ПД -0,2 ПП 0,7 ПД 

357 2,4 ПНД -0,8 НД 1,7 ПНД 1,3 ПНД 1,0 ПНД 0,4 ПП 

352 0,6 ПД -0,7 НД -2,5 ННД 1,3 ПНД 0,8 ПД 0,5 ПП 

350 0,2 ПП -0,8 НД -2,3 ННД 0,1 ПП 0,6 ПД -0,5 НД 

312 0,5 ПП -0,7 НД -34,3 ННД 0,8 ПД -0,2 ПП 0,9 ПД 

338 0,9 ПД -0,2 ПП 1,5 ПНД 0,0 ПП 3,4 ПНД -1,8 ННД 

209 -2,9 ННД -1,8 ННД -5,9 ННД 1,4 ПНД 2,0 ПНД -0,5 ПП 

251 1,3 ПНД -1,1 ННД 20,3 ПНД 1,7 ПНД 0,6 ПД 0,4 ПП 

337 0,4 ПП -0,8 НД 12,7 ПНД 0,9 ПД 0,6 ПД -0,4 ПП 

330 -2,6 ННД -1,0 ННД -1,1 ННД 0,7 ПД 1,1 ПНД 1,4 ПНД 

233 6,1 ПНД -1,0 НД -2,1 ННД -0,2 ПП 1,0 ПНД 0,5 ПП 

♀ Medicago falcata L., Кулундинська борова 

297 -4,8 ННД -0,7 НД 0,2 ПП 0,9 ПД 0,3 ПП 0,7 ПД 

395 3,9 ПНД -1,0 НД 0,8 ПД 1,2 ПНД 0,4 ПП 1,8 ПНД 
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Продовження дод. К 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

307 49,3 ПНД -1,4 ННД 0,1 ПП 1,1 ПНД 0,9 ПД 0,2 ПП 

357 -3,2 ННД -0,2 ПП -0,7 НД 0,3 ПП 0,4 ПП -0,1 ПП 

352 3,1 ПНД -0,6 НД 3,2 ПНД 1,0 ПНД 0,9 ПД 0,2 ПП 

338 -3,9 ННД -1,6 ННД 0,5 ПП 0,8 ПД 0,3 ПП 2,0 ПНД 

209 7,4 ПНД -0,1 ПП 2,6 ПНД 1,7 ПНД 0,7 ПД 1,7 ПНД 

251 14,6 ПНД -0,5 НД 2,3 ПНД 1,2 ПНД 0,2 ПП 1,4 ПНД 

333 0,6 ПД -0,3 ПП 3,5 ПНД 0,3 ПП 0,8 ПД -0,7 НД 

330 0,3 ПП -1,7 ННД 3,9 ПНД 1,4 ПНД 0,4 ПП 1,5 ПНД 

233 -0,2 ПП 0,1 ПП 2,9 ПНД 2,4 ПНД 0,2 ПП 4,8 ПНД 

♀ Medicago falcata L., Павловська 7 

297 -11,0 ННД -0,9 НД -0,5 НД 1,6 ПНД 1,0 ПНД 0,5 ПД 

395 2,5 ПНД -1,0 ННД -0,4 ПП 0,2 ПП 0,0 ПП 0,5 ПД 

307 -1,0 ННД -0,9 НД -0,3 ПП 0,7 НД -0,2 ПП 1,9 ПНД 

350 -2,3 ННД -1,0 ННД 0,0 ПП 1,4 ПНД 0,4 ПП 1,8 ПНД 

312 -26,7 ННД -1,3 ННД 2,4 ПНД 0,8 ПД 0,1 ПП 1,1 ПНД 

338 2,3 ПНД -1,0 НД 19,4 ПНД 1,4 ПНД 1,1 ПНД 1,5 ПНД 

209 3,8 ПНД -1,0 НД 0,1 ПП 0,2 ПП 0,1 ПП 0,3 ПП 

251 -1,4 ННД -7,1 ННД 0,1 ПП 3,2 ПНД 0,1 ПП 0,9 ПД 

337 -8,7 ННД -1,1 ННД 0,1 ПП 1,0 ПНД 0,1 ПП 1,8 ПНД 

333 -271,7 ННД -0,9 НД 1,2 ПНД 0,9 ПД 0,8 ПД 1,5 ПНД 

330 -1,2 ННД -1,0 НД 1,4 ПНД 0,8 ПД 0,6 ПД 0,3 ПП 

233 -3,6 ННД -0,9 НД 0,8 ПД 1,4 ПНД 0,6 ПД 1,2 ПНД 

♀ Medicago falcata L., Якутська жовта 

297 -13,1 ННД -1,2 ННД 0,4 ПП 1,3 ПНД 0,2 ПП -0,7 НД 

395 5,7 ПНД -0,7 НД 1,2 ПНД 2,7 ПНД 1,2 ПНД -0,4 ПП 

307 -3,4 ННД -1,1 ННД -0,3 ПП 1,8 ПНД 0,7 ПД -1,0 НД 
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Продовження дод. К 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

357 -10,9 ННД -3,6 ННД 1,5 ПНД 1,9 ПНД 0,0 ПП 2,0 ПНД 

352 14,7 ПНД -3,0 ННД 2,5 ПНД 0,6 ПД -0,1 ПП -0,4 ПП 

297 -13,1 ННД -1,2 ННД 0,4 ПП 1,3 ПНД 0,2 ПП -0,7 НД 

395 5,7 ПНД -0,7 НД 1,2 ПНД 2,7 ПНД 1,2 ПНД -0,4 ПП 

307 -3,4 ННД -1,1 ННД -0,3 ПП 1,8 ПНД 0,7 ПД -1,0 НД 

357 -10,9 ННД -3,6 ННД 1,5 ПНД 1,9 ПНД 0,0 ПП 2,0 ПНД 

352 14,7 ПНД -3,0 ННД 2,5 ПНД 0,6 ПД -0,1 ПП -0,4 ПП 

350 -1,3 ННД -1,6 ННД -0,4 ПП 1,3 ПНД 0,2 ПП -0,1 ПП 

312 0,0 ПП -1,8 ННД 0,5 ПП 1,6 ПНД 0,6 ПД -1,0 ННД 

338 -7,6 ННД -3,1 ННД 0,3 ПП 1,7 ПНД 0,9 ПД -0,4 ПП 

209 6,1 ПНД -5,2 ННД 2,8 ПНД 0,8 ПД -0,1 ПП 0,0 ПП 

251 -1,4 ННД -7,1 ННД 0,1 ПП 3,2 ПНД 0,1 ПП 0,9 ПД 

337 -2,3 ННД -2,5 ННД -0,8 НД 1,2 ПНД 0,3 ПП -0,9 НД 

333 0,1 ПП -2,0 ННД 1,5 ПНД 2,7 ПНД 1,8 ПНД -0,8 НД 

233 -82,2 ННД -5,3 ННД -1,6 ННД -2,4 ННД 1,0 ПНД -2,3 ННД 

Примітка: 297 – Альфа 12; 395 – Альфа 38 / Кішвардай 46; 307 – Вела; 357 – Вертус / Альфа 12; 352 – Вертус / 

Еврика 1; 350 – Вертус / Феракс 58; 312 – Зигуен; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 209 – Тетон / Бореалє 47; 251 – 

Міцностеблова; 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 333 – Ярославна; 330 – Марк ІІ; 233 – Турецька. 
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Додаток Л 

Усереднені значення елементів насіннєвої та кормової продуктивності міжвидових гібридів F2І1 Medicago 

falcata L. / Medicago sativa L., 2007–2010 рр. 

Medicago 

sativa L. (♂) 

Максимальна 

кількість 

обертів 

спіралі бобу 

Кількість 

бобів на 

китицю, шт. 

Кількість насінин, шт. 
Маса 

насіння, 

г 

Кущистість 

Висота 

рослин, 

см 

Діаметр 

стебла, 

мм 

Кількість 

квіток 

на 10 

китицях, 

шт. 

на біб на китицю на оберт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

♀ Medicago falcata L., Марусинська 425 

338 1,8 9,6 1,7 14,9 1,2 6,0 12,5 131,0 6,6 19,4 

297 1,7 10,8 1,5 16,0 1,0 5,0 22,5 128,3 5,9 19,8 

395 2,3 11,3 2,6 29,3 1,2 8,1 13,8 121,3 7,6 19,1 

357 2,5 11,0 1,0 10,7 0,4 5,1 16,5 125,0 4,9 31,3 

251 1,9 9,8 1,8 17,6 1,0 13,0 12,5 124,0 4,9 21,2 

330 2,6 10,5 1,5 15,9 0,7 11,5 35,0 120,0 6,8 22,4 

350 3,0 10,0 0,9 9,1 0,4 8,0 25,0 126,7 5,3 20,5 

307 1,8 15,3 2,6 41,2 1,5 10,5 14,5 127,5 5,9 24,2 

352 2,0 14,0 2,8 38,5 1,4 0,9 11,5 137,5 4,3 20,8 

312 2,3 13,1 2,2 29,4 1,1 9,1 31,7 130,0 6,8 20,8 

209 2,0 8,5 1,2 12,2 0,6 8,3 11,0 112,5 5,8 19,4 

233 2,0 10,2 2,2 25,9 1,2 7,2 15,3 131,3 5,3 20,5 
 



 

2
2
5
 

 

 

 

Продовження дод. Л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

333 2,3 11,8 1,1 14,1 0,5 15,0 23,0 100,0 4,8 21,6 

337 1,5 9,9 1,8 17,5 1,2 6,0 5,0 120,0 4,1 18,6 

♀ Medicago falcata L., Кулундинська борова 

338 1,5 12,5 1,8 22,5 1,2 9,0 12,0 130,0 4,7 17,4 

297 1,9 10,6 2,0 22,7 1,1 8,7 17,4 122,0 4,7 20,6 

395 2,5 9,9 2,0 18,3 0,9 6,9 14,2 102,0 5,5 19,1 

357 3,3 9,9 2,2 23,2 0,7 14,2 20,0 141,3 4,9 24,9 

330 1,3 13,9 2,1 30,9 1,6 7,9 13,5 130,0 6,4 20,9 

352 2,2 11,2 2,2 25,2 1,2 9,7 16,2 123,0 4,9 24,8 

209 1,7 7,0 2,1 15,9 1,3 6,0 3,8 132,0 6,9 17,9 

233 1,8 9,3 2,3 21,1 1,3 8,5 15,5 122,5 6,2 21,2 

333 1,5 19,6 2,3 44,4 1,5 28,0 18,0 115,0 5,2 23,1 

♀ Medicago falcata L., Павловська 7 

338 1,9 12,0 2,3 27,5 1,3 13,5 15,0 109,0 4,9 19,6 

297 1,8 8,7 2,2 19,6 1,3 12,3 5,8 113,0 6,6 20,7 

330 0,5 1,5 1,8 2,7 3,6 0,3 2,0 125,0 5,8 31,4 

350 1,5 7,9 0,2 1,5 0,1 1,7 3,0 125,0 6,0 21,3 

307 1,5 6,2 2,1 12,9 1,4 4,4 17,0 110,0 5,7 22,3 

♀ Medicago falcata L., Якутська жовта 

209 1,5 6,5 1,1 7,3 0,7 3,2 16,0 125,0 6,1 15,4 

233 1,5 10,0 1,4 13,4 0,9 0,2 2,5 117,5 5,4 24,5 

333 1,8 11,0 2,2 24,8 1,2 6,5 5,8 105,0 5,6 21,1 



 

2
2
6
 

 

 

 

Продовження дод. Л 

Примітка: 337 – Феракс 58 / Кішвардай 46; 338 – Кішвардай 46 / Зигуен; 297 – Альфа 12; 395 – Альфа 38 / 

Кішвардай 46; 357 – Вертус / Альфа 12; 251 – Міцностеблова; 350 – Вертус / Феракс 58; 307 – Вела; 352 – Вертус / 

Еврика 1; 312 – Зигуен; 209 – Тетон / Бореалє 47; 333 – Ярославна; 233 – Турецька; 330 – Марк ІІ.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

337 2,4 11,7 2,7 34,3 2,0 23,0 8,3 122,5 5,5 18,8 

338 2,3 12,9 2,3 31,4 1,1 11,2 18,8 126,8 4,8 22,5 

297 1,6 13,4 1,7 23,8 1,2 14,7 21,3 125,0 4,9 16,0 

395 1,0 6,9 1,9 12,7 2,6 7,8 10,0 150,0 4,6 20,5 

357 2,0 8,2 2,1 17,5 1,4 11,7 17,2 113,0 5,3 17,3 

251 1,5 9,0 2,0 18,0 1,3 8,2 21,0 125,0 3,1 19,1 

350 2,3 11,6 1,9 22,9 0,8 3,9 14,5 113,3 5,1 19,0 

307 2,2 7,9 1,9 15,4 0,9 13,4 20,0 128,3 5,0 24,8 

352 1,0 7,1 1,4 10,2 1,4 8,8 9,0 110,0 4,7 13,6 

312 2,0 7,7 2,3 18,3 1,2 4,3 4,5 100,0 5,4 13,2 

333 2,0 6,1 2,7 16,5 1,4 22,9 18,0 125,0 5,4 19,0 

337 2,4 13,1 1,6 21,4 0,7 12,8 26,0 114,0 4,8 21,4 

117 1,8 8,4 1,9 16,4 1,4 8,1 10,5 145,0 4,2 18,4 



227 

2
2
7
 

 

Додаток М.1 
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Додаток М.2 
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Додаток М.3 

 



230 

2
3
0
 

 

Додаток Н. 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті в наукових фахових виданнях України 

1. Бобер А. Ф., Корягін О. М., Повидало М. В. Вихідний матеріал для селекції 

сортів люцерни пасовищного спрямування. Збірник наукових праць ННЦ «ІЗ УААН». 

2007. Вип. 1. С. 172–176. (60 % авторства: планування та проведення 

досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання статті). 

2. Бобер А. Ф., Корягін О. М., Повидало М. В. Насичуючі схрещування в 

міжвидовій гібридизації люцерни. Досягнення і проблеми генетики, селекції та 

біотехнології: Зб. наук. пр. / Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова; 

редкол.: Кунах В. А. (голов. ред.) та ін. Київ : Логос, 2007. Том 2. С. 28–32. (20 % 

авторства: проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів, 

написання статті). 

3. Бобер А. Ф., Корягін О. М., Повидало М. В. Форма боба, її генетика і 

зв’язок з умовами поширення і продуктивністю виду люцерна. Вісник аграрної 

науки. 2009. № 4. С. 40–43. (30 % авторства: проведення досліджень, аналіз і 

узагальнення результатів, написання статті). 

4. Бобер А. Ф., Повидало М. В. Трансгресія ознак насіннєвої і кормової 

продуктивності у міжвидових гібридів люцерни. Збірник наукових праць ННЦ 

«Інститут землеробства НААН». Київ, 2011. Вип. 1–2. С. 214–219. (50 % 

авторства: проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів, 

написання статті). 

 

Статті у зарубіжних фахових виданнях 

5. Бобер А. Ф., Корягин О. М., Повидало М. В. Селекция люцерны с 

использованием самосовместимости и генетических маркеров. Сборник научных 

трудов «Земледелие и селекция в Беларуси». Минск : «ИВЦ Минфина», 2014. 
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Вып. 50. С. 316–329. (30 % проведення досліджень, аналіз і узагальнення 

результатів, написання статті). 

6. Povydalo M. Manifestation of the coefficient of phenotypic dominance in 

terms of structural elements of forage and seed productivity of remote hybrids F1 of 

the genus Medicago L. Norwegian Journal of development of the International 

Science. 2020. № 50. Vol. 2. Р. 23–26.  

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

7. Корягін О. М., Повидало М. В. Міжвидова гібридизація в селекції роду 

Medicago L. Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва: матеріали V 

Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, (Яремче, 21–24 черв. 2011 р.). Яремче, 

2011. С. 188. (40 % здобувачем отримано експериментальні дані, проведено 

аналіз і узагальнення результатів, написання тез, підготовлено тези до друку). 

8. Корягін О. М., Повидало М. В. Віддалена гібридизація – один із ефективних 

методів в селекції люцерни. Селекційно-генетична наука і освіта: тези доповідей 

міжнародної наукової конференції, (м. Умань, 19 берез. 2013 р.). Збірник матеріалів 

конференції УНУС. Умань, 2013. С. 53–54. (50 % здобувачем отримано 

експериментальні дані, проведено аналіз і узагальнення результатів, 

підготовлено тези до друку). 

9. Корягін О. М., Остапець Т. А., Повидало М. В. Селекція люцерни на 

підвищену насіннєву продуктивність. 2016 : Зернобобові культури та соя для 

сталого розвитку аграрного виробництва України: матеріали міжнародної наукової 

конференції (м. Вінниця, 11–12 серп. 2016 р.). Вінниця : Діло, 2016. С. 176. (40 % 

здобувачем отримано експериментальні дані, проведено аналіз і узагальнення 

результатів, написання тез). 

10. Повидало М. В., Корягін О. М., Остапець Т. А., Буслаєва Н. Г. Селекція 

Medicago sativa L. на продуктивне самозапилення та її генетичні аспекти. Генетика і 

селекція в сучасному агрокомплексі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 

26 черв. 2019 р.). Умань, 2019. С. 91–93. (40 % здобувачем отримано 
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експериментальні дані, проведено аналіз і узагальнення результатів, написання 

тез). 

 

Наукові праці, які додатково відображають результати дисертації 

11. Корягін О. М., Повидало М. В., Остапець Т. А., Буслаєва Н. Г. Оцінка 

перспективних селекційних номерів люцерни у конкурсному сортовипробуванні 

другого року життя. Корми і кормовий білок : матерiали ХІІ міжнародної наукової 

конференції (м. Вінниця, 15 лип. 2020 р.). Вінниця, 2020. С. 21–24. (30 % 

авторства: проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів, 

написання тез). 

12. Корягін О. М., Повидало М. В. Насіннєва продуктивність люцерни: 

біологічні та технологічні аспекти. Конкурентноспроможне насіння – стабільний 

урожай: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 30–31 січ. 2013 р.). 

Полтава, 2013. С. 82–86. (30 % авторства: проведення досліджень, аналіз і 

узагальнення результатів, написання тез). 

13. О. М. Корягін, Т. А. Остапець, Н. Г. Буслаєва, М. В. Повидало. 

Вегетативна продуктивність перспективних номерів люцерни за посушливих умов 

вирощування. Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут 

землеробства НААН». Київ, 2018. Вип. 4. С. 118–127. (30 % авторства: 

проведення досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання статті).  

14. Корягін О. М., Остапець Т. А., Повидало М. В. Оцінка селекційних 

номерів люцерни за елементами кормової продуктивності в перший рік життя. 

Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю від 

заснування кафедри ботаніки та захисту рослин, (м. Херсон, 24 трав. 2019 р.). 

Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С. 153–156. (30 % авторства: проведення 

досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання тез). 

15. Корягін О. М., Остапець Т. А., Повидало М. В., Міняйло В. Д. 

Використання кольору пелюсток квіток в селекції люцерни на адаптивність. Наукові 
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читання до 100-річчя від дня народження професора Івана Вікторовича 

Яшовського : матеріали міжнародної наукової конференції, смт Чабани, 14–15 серп. 

2019 р. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. С. 126–128. (25 % авторства: проведення 

досліджень, аналіз і узагальнення результатів, написання тез). 

16. Корягін О. М., Повидало М. В., Остапець Т. А. Удосконалений метод 

отримання та оцінювання вихідного матеріалу люцерни для створення сортів з 

підвищеною насіннєвою продуктивністю : науково-методичні рекомендації. 

Вінниця : ТОВ «Твори», 2020. 24 с. (30 % авторства: проведення досліджень, 

аналіз і узагальнення результатів, написання науково-методичних 

рекомендацій). 

 

 

 

 


	ПОВИДАЛО МАРІЯ ВАСИЛІВНА
	ДИСЕРТАЦІЯ
	ПІДВИЩЕНОЮ НАСІННЄВОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ ЗА ВІДДАЛЕНОЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ
	АНОТАЦІЯ
	SUMMARY
	СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
	Статті у зарубіжних фахових виданнях
	Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації
	Наукові праці, які додатково відображають результати дисертації
	ЗМІСТ
	ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
	ВСТУП
	Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
	РОЗДІЛ 1
	РОЗДІЛ 2
	РОЗДІЛ 3
	ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ ДЛЯ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
	Кількість обертів спіралі бобу та колір квітки у деяких видів роду
	РОЗДІЛ 4
	Насіннєва продуктивність міжвидових схрещувань люцерни за материнськими формами, 2003–2006 рр.
	Насіннєва продуктивність міжвидових схрещувань люцерни за батьківськими компонентами (запилювачами), середнє за 2003–2006 рр.
	Результати контрольованого схрещування з материнською жовтоквітковою формою сорт Марусинська 425, 2003 р.
	Результати контрольованого схрещування з материнською жовтоквітковою формою сорт Кулундинська борова, 2003р.
	Результати контрольованого схрещування з материнською жовтоквітковою формою сорт Павловська 7, 2003 р.
	Результати контрольованого схрещування з материнською жовтоквітковою формою сорт Якутська жовта, 2003р.
	Результати контрольованого схрещування з материнським жовтоквітковим селекційним зразком дика форма Змієвий вал, 2003р.
	РОЗДІЛ 5
	ПРОДУКТИВНОСТІ У ОТРИМАНИХ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ ЛЮЦЕРНИ ПЕРШОГО ПОКОЛІННЯ
	продуктивності, середнє за 2005–2007 рр.
	Середньопопуляційні показники основних складових структурних елементів кормової продуктивності міжвидових гібридів F1 (Марусинська 425 / Medicago sativa L.), 2005–2007 рр.
	Середньопопуляційні показники основних структурних елементів насіннєвої продуктивності міжвидових гібридів F1 (Марусинська 425 / Medicago sativa L.), 2005–2007 рр.
	2007 рр.
	Середньопопуляційні показники основних складових структурних елементів кормової продуктивності міжвидових гібридів F1 (Кулундинська борова / Medicago sativa L.), 2005–2007 рр.
	Середньопопуляційні показники основних структурних елементів насіннєвої продуктивності міжвидових гібридів F1, (Кулундинська борова / Medicago sativa L.) 2005–2007 рр.
	Таблиця 5.7 Середньопопуляційні показники насіннєвої продуктивності міжвидових гібридів F1, (Кулундинська борова / Medicago sativa L.), 2005–
	Середньопопуляційні показники основних складових структурних елементів кормової продуктивності міжвидових гібридів F1 (Павловська 7 / Medicago sativa L.), 2005–2007 рр.
	Середньопопуляційні показники основних складових структурних елементів насіннєвої продуктивності міжвидових гібридів F1, (Павловська 7 / Medicago sativa L.), 2005–2007 рр.
	Середньопопуляційні показники насіннєвої продуктивності міжвидових гібридів F1, (Павловська 7 / Medicago sativa L.), 2005–2007 рр.
	Середньопопуляційні показники основних складових структурних елементів кормової продуктивності міжвидових гібридів F1 (Якутська жовта / Medicago sativa L.), 2005–2007 рр.
	Середньопопуляційні показники основних складових структурних елементів насіннєвої продуктивності міжвидових гібридів F1, (Якутська жовта / Medicago sativa L.), 2005–2007 рр.
	Таблиця 5.13 Середньопопуляційні показники насіннєвої продуктивності міжвидових гібридів F1, (Якутська жовта / Medicago sativa L.), 2005–2007 рр.
	Характеристика рівня зав’язування бобів та основних показників насіннєвої продуктивності селекційних зразків Medicago falcata L. (♀), за контрольованого самозапилення
	Таблиця 5.15 Коефіцієнти кореляції між рівнем зав’язування бобів та основними показниками насіннєвої продуктивності селекційних зразків Medicago
	Характеристика рівня зав’язування бобів та основних показників насіннєвої продуктивності селекційних зразків Medicago sativa L. (♂) за контрольованого самозапилення
	Таблиця 5.17 Коефіцієнти кореляції між рівнем зав’язування бобів та основними показниками насіннєвої продуктивності селекційних зразків Medicago
	Характеристика рівня зав’язування бобів та основних показників насіннєвої продуктивності у міжвидових гібридів F1 (Марусинська 425 / Medicago sativa L.), за контрольованого самозапилення
	Таблиця 5.19 Коефіцієнти кореляції між рівнем зав’язування бобів та основними показниками насіннєвої продуктивності у міжвидових гібридів F1
	Характеристика рівня зав’язування бобів та основних показників насіннєвої продуктивності у міжвидових гібридів F1 (Кулундинська борова
	Таблиця 5.21 Коефіцієнти кореляції між рівнем зав’язування бобів та основними показниками насіннєвої  продуктивності у міжвидових гібридів F1 (Кулундинська  борова /  Medicago sativa L.), за контрольованого
	Характеристика рівня зав’язування бобів та основних показників насіннєвої продуктивності у міжвидових гібридів F1 (Павловська 7 / Medicago sativa L.), за контрольованого самозапилення
	Таблиця 5.23 Коефіцієнти кореляції між рівнем зав’язування бобів та основними показниками насіннєвої продуктивності у міжвидових гібридів F1
	Характеристика рівня зав’язування бобів та основних показників насіннєвої продуктивності у міжвидових гібридів F1 (Якутська жовта / Medicago sativa L.), за контрольованого самозапилення
	Таблиця 5.25 Коефіцієнти кореляції між рівнем зав’язування бобів та основними показниками насіннєвої продуктивності у міжвидових гібридів F1
	РОЗДІЛ 6
	Прогноз прояву трансгресії за непрямими показниками кормової продуктивності у міжвидових гібридних популяцій (F2I1), Medicago falcata L. / Medicago sativa L., 2007–2010 рр.
	ВИСНОВКИ
	РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ І ВИРОБНИЦТВА
	СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
	ДОДАТКИ
	Метеорологічні умови у роки проведення досліджень (за даними метеостанції «Чабани»)
	Вихідні усереднені показники структурних елементів кормової та насіннєвої продуктивності материнських, батьківських компонентів гібридизації люцерни, міжвидових гібридів F1 Medicago falcata L. / Medicago sativa L.,
	Коефіцієнти кореляції між ознаками кормової та насіннєвої продуктивності міжвидових гібридів F1 (Марусинська 425 / Medicago sativa L.)
	Показники домінування та ступеня фенотипового домінування за усередненими показниками елементів кормової та насіннєвої продуктивності міжвидових гібридів F1 Medicago falcata L. / Medicago sativa L., 2005–
	СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
	Статті у зарубіжних фахових виданнях
	Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації
	Наукові праці, які додатково відображають результати дисертації

