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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Головною умовою подальшого розширення кормових 
угідь, зайнятих культурою люцерни, є створення нових сортів для польового та 
лучного, сінокісного і пасовищного використання, які характеризуються високою та 
стабільною насіннєвою й кормовою продуктивністю, мають підвищений адаптивний 
потенціал. 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. 

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). 

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 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 досліджень – 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: 
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- 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 – створення вихідного матеріалу 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 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 
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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. 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 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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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
Люцерна: поширення, господарське значення, види та біологічні особливості, 

формування насіння (огляд літератури) 
У розділі наведено узагальнення результатів досліджень вітчизняних та 

іноземних авторів стосовно історії, поширення, господарського значення, видового 
різноманіття, біологічних особливостей і формування насіння люцерни. Висвітлено 
питання щодо ролі віддаленої гібридизації та самосумісності у створенні сортів з 
підвищеною насіннєвою продуктивністю. На основі здійсненого аналізу джерел 
літератури обґрунтовано актуальність та визначено мету наукових досліджень. 

 
Умови, матеріал та методика 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. 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. 

Матеріалом для досліджень були 16 зразків робочої колекції, створеної у 
відділі генетики і селекції кормових культур. За віддаленої гібридизації Medicago 
falcata L. / Medicago sativa L. материнськими компонентами слугували оригінальні 
селекційні сорти та колекційні зразки Всеросійського інституту генетичних ресурсів 
рослин імені М. І. Вавілова: Марусинська 425, Павловська 7, Кулундинська борова, 
Якутська жовта та природна популяція (дика форма) Змієвий вал. Для 
контрольованого схрещування відбирали рослини з характерними для виду 
Medicago falcata L. маркерними ознаками: жовтий колір пелюсток квітки та 
серповидний або прямий біб. Люцерна посівна представлена селекційними зразками 
з робочої колекції (табл. 1), які є похідними відомих сортів світової селекції: Вертус, 
Феракс, Бореалє, Альфа, Зигуен, та є результатом багаторазового інбридингу й 
добору за ознакою самосумісності (70–80 бобів на 100 самозапилених квіток), з 
темно-фіолетовим забарвленням пелюсток квітки, трьохспіральним округлим бобом, 
прямостоячим стеблом, коротким періодом вегетації, добрим відростанням 
вегетативної маси, високою насіннєвою продуктивністю та гомозиготними за Sf 
генами самосумісності. 

Методика, за якою проводили контрольовані схрещування та самозапилення, 
розроблена і апробована у відділі генетики та селекції кормових культур (з 2017 р. – 
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відділ кормовиробництва) ННЦ «Інститут землеробства НААН» (Н. В. Башкірова та 
ін., 1989). 

 
Таблиця 1 – Схема схрещування за віддаленої гібридизації Medicago falcata L. 

/ Medicago sativa L. 

Medicago 
falcata L., (♀) 

Селекційні номери Medicago sativa, (♂)* 

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

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

Кулундинська 
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; + – знак схрещування. 

 
Вона базується на проведенні контрольованого примусового запилення 

чужорідним пилком без кастрації квітки, що дає змогу отримати гібридний матеріал 
з високим рівнем гібридності 50–100 %, основна умова – щоб селекційні зразки, які 
використовуються у схрещуваннях, були гомозиготними. Як материнську форму 
використовували люцерну серповидну (з жовтим забарвленням пелюсток квіток), 
батьківську – з темно-фіолетовим. Для перехресного запилення материнську 
рослину підготовлювали аналогічно як і при проведенні самозапилення. Справжню 
гібридність в F1 від контрольованого схрещування, визначали за генетичними 
маркерами (колір квіток і форма бобу). Рівень самофертильності та сумісності 
батьківських компонентів і їх продуктивності визначали за кількістю бобів, що 
зав’язалися на запилену або триппінговану квітку, кількістю життєздатного насіння 
на біб, формою бобу та максимальною кількістю обертів спіралей бобу. Оцінку 
елементів насіннєвої та кормової продуктивності проводили згідно Широкого 
уніфікованого класифікатора СЕВ роду Medicago L., Subgen Medicago-subgen. 
Falcago (Reichenb.) Peterm. (1987 р.). Статистичний аналіз отриманих даних 
проводили відповідно до Б. О. Доспєхова (1985 р.), В. И. Глазка, Г. В. Глазко 
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(2000 р.), Л. И. Краснова, М. П. Мордвинцева (2016 р.), Ю. Гужова та ін. (1999 р.). 
Достовірність кореляції визначали на 95 % рівні ймовірності. 

 
Характер успадкування кількісних ознак і застосування генетичних маркерів 

для їх ідентифікації 
Ознаку «форма бобу», та ознаку «забарвлення пелюстки квітки», 

використовують в систематиці роду люцерни для визначення маркером геномів 
типу «sativa» і «falcata». Однак, форма бобу та кількість обертів спіралей є досить 
мінливими ознаками не тільки в межах роду Medicago L., а й кожного виду, що 
знаходить підтвердження у працях О. І. Пидюри (1994 р.) та наших дослідженнях. 
Поєднання цінних господарських ознак видів посівної та серповидної люцерни в 
одному генотипі, не зменшуючи при цьому рівня їхнього прояву, нами досягнуто 
шляхом віддаленої гібридизації з застосуванням міжвидових і насичуючих 
схрещувань (беккросів). Дослідження попередніх років визначили проміжний 
характер прояву ознаки «форма бобу» у міжвидових гібридів F1, у яких переважає 
спіралеподібна форма. 

Самосумісність, яка має структуру sfsfsfsf в гомозиготному стані, забезпечує 
зав’язування бобів до 80 % від кількості самозапилених квіток з трьома–шістьма 
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 продуктами 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 Sf генами самосумісності. Встановлено, що 
добори з сортів люцерни серповидної Medicago falcata L. – Якутська жовта, 
Марусинська 425, Кулундинська борова та Павловська 7 сумісні з колекційними 
зразками люцерни посівної Medicago sativa L., сформованими 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. За результатами 
подальшої роботи з участю донорів самофертильності: Гермафродіта, Гермафродіта- 
2 і Гермафродіта-3 (жовтоквітковий з прямостоячими стеблами та трьома–чотирма 
обертами спіралі бобу, отриманий за індивідуальних багаторазових доборів з 
гібридів Medicago falcata L. / Medicago sativa L.) за участю материнських форм – 
сортів Якутська жовта, Павловська 7, Марусинська 425 та Кулундинська борова, з 
урахуванням насичуючих схрещувань і полікросу за вільного перезапилення 
(Medicago falcata L. / Medicago sativa L.) / Medicago sativa L. вищезазначеними 
запилювачами відібрані та сформовані популяції. 

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 
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потомство, виділяючи серед них рекомбінантні генотипи потрібної генетичної 
структури. 

 
Особливості визначення сумісності батьківських компонентів за віддаленої 

гібридизації люцерни 
Установлено, що насіннєва продуктивність у популяціях люцерни залежала не 

тільки від рівня зав’язування бобів, а й від формування кондиційного насіння. 
Особливу увагу приділяли оцінці здатності материнських жовтоквіткових 

компонентів схрещуватися з синьоквітковими селекційними зразками з метою 
відслідковування ознак, які успадковуються в потомків, щоб оцінити можливі 
варіанти батьківських пар та підібрати найбільш ефективні комбінації на перших 
етапах селекційного процесу. 

Метод парного кореляційного аналізу дозволив встановити тісноту зв’язків 
між ознаками. Визначення сили і направленості зв’язків між цінними 
господарськими ознаками допомогло оптимізувати процеси добору і аналізу 
вихідного матеріалу та покращити результативність досліджень у ланках селекції. З 
метою поєднання корисних властивостей та ознак видів люцерни Medicago falcata L. 
та Medicago sativa L. проведено контрольовані схрещування, де материнською 
формою були сорти люцерни серповидної, а батьківською – селекційні зразки 
люцерни посівної (табл. 2, 3). Варто відмітити, що схрещування між генотипами 
люцерни серповидної та люцерни посівної були результативними. 

 
Таблиця 2 – Насіннєва продуктивність міжвидових схрещувань люцерни за 

материнськими формами, 2003–2006 рр. 
 
Medicago falcatа L. (♀) 

Запилювачі 
Medicago 

sativa L. (♂), шт. 

Кількість насінин, шт. *** 
на біб на запилену квітку 

 
 

X ±S x V, % 
 

 

X ±S x 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. 

 
Відомо, що жовтоквіткові форми люцерни характеризуються досить низькою 

врожайністю насіння. У наших дослідженнях за контрольованого перехресного 
запилення селекційні зразки Medicago falcata L. зав’язали дуже малу кількість 
насіння на біб (0,8–2,2 насінини). За обома показниками найкращою виявили 
материнську форму Якутська жовта (2,2), а порівняно дещо гіршою – дику форму 
Змієвий вал. Це підтверджують дані як варіаційної статистики, так і математичної 
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обробки методом оцінки істотної різниці вибіркових середніх за t-критерієм 
Стьюдента. 

 
Таблиця 3 – Насіннєва продуктивність міжвидових схрещувань люцерни за 

батьківськими компонентами (запилювачами), середнє за 2003–2006 рр. 
 

Medicago sativa L. (♂) 

Medicago 
falcatа L. 
(♀), шт. 

Кількість насінин, шт. * 

на біб на запилену 
квітку 

X ±S x V, % X ±S x V, % 
Евріка 4 5 1,5±0,5 71,2 0,3±0,1 84,5 
Вертус 5 0,4±0,2 108,1 0,2±0,01 131,6 
Тетон / Бореалє 47 5 2,8±0,4 28,6 1,2±0,6 101,5 
Турецька 5 1,4±0,5 84,9 0,9±0,4 94,5 
Міцностеблова 5 1,6±0,5 57,1 1,0±0,3 59,8 
Альфа 12 5 1,8±0,2 23,5 1,0±0,2 48,1 
Вела 5 2,2±0,4 39,5 1,5±0,3 40,5 
Зигуен 5 1,2±0,3 61,5 0,7±0,2 73,1 
Марк ІІ 5 1,5±0,3 44,9 0,7±0,2 72,9 
Ярославна 5 1,4±0,1 22,7 0,6±0,2 66,1 
Феракс 58 / Кішвардай 46 5 2,0±0,4 50,2 0,9±0,3 82,7 
Кішвардай 46 / Зигуен 5 1,9±0,4 52,1 1,2±0,5 90,8 
Вертус / Феракс 58 5 1,7±0,4 53,5 0,8±0,3 86,4 
Вертус / Еврика 1 5 1,6±0,4 55,4 1,0±0,4 86,6 
Вертус / Альфа 12 5 1,8±0,6 71,0 1,2±0,5 87,2 
Альфа 38 / Кішвардай 46 5 3,2±0,9 60,8 1,7±0,4 55,0 

Примітки: 1. * – середнє значення по комбінаціях схрещування; 2. x – середнє 
арифметичне; 3. S x – стандартна похибка середнього арифметичного; 4. V – 
коефіцієнт варіації. 

 
За ознакою «кількість насінин на квітку» виявили істотну різницю між такими 

материнськими формами, як Марусинська 425 і Павловська 7 [tфак. (2,19) > tтеор. 
(2,04)]; Кулундинська 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 була різниця між такими формами: 
Змієвий вал і Марусинська 425 [tфак. (4,08) > tтеор. (2,05)]; Змієвий вал і Кулундинська 
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)], а за показником «кількість 
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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)]. У інших комбінаційних 
порівнянь як між материнськими, так і між батьківськими компонентами різниця 
була не суттєвою. 

У F1 Medicago falcata L. / Medicago sativa L. з материнською формою 
Марусинська 425 спостерігали достовірну тісну кореляцію між рівнем зав’язування 
бобів та: сумарною кількістю насіння (r = 0,792), кількістю життєздатного насіння, 
(r = 0,807) та середній рівень залежності (r = 0,574) з кількістю життєздатного 
насіння на біб; з Кулундинською боровою – тісний зв’язок рівня зав’язування бобів 
із сумарною кількістю насіння (r = 0,651) та кількістю життєздатного насіння 
(r = 0,634); з Павловською 7 – середню кореляцію з сумарною кількістю насіння 
(r = 0,581), кількістю життєздатного насіння (0,569), кількістю щуплого насіння 
(r = 0,511); з Якутською жовтою – сумарною кількістю насіння (r = 0,536) та з 
кількістю життєздатного насіння (r = 0,537). 

Найпродуктивнішими були віддалені гібриди за материнської форми Якутська 
жовта, тому її рекомендуємо використовувати як материнський компонент, а за 
участі у гібридизації Альфа 38 / Кішвардай 46, Альфа 12 та Тетон / Бореалє 47 як 
батьківських компонентів відмічено високу плодоутворювальну здатність. 

 
Прояв елементів кормової та насіннєвої продуктивності у отриманих 

міжвидових гібридів люцерни першого покоління 
Отримані віддалені гібриди досліджували за показниками насіннєвої та 

кормової продуктивності. Люцерна є перехреснозапильною культурою, тому при 
схрещуванні розщеплення починається уже в першому поколінні, що зумовлювало 
проведення добору гібридів за маркерними ознаками (формою бобу та забарвленням 
пелюсток квітки). Міжвидові гібриди люцерни вивчали за непрямими показниками 
кормової та насіннєвої продуктивності – максимальна кількість обертів спіралі бобу, 
а також кількість повноцінно сформованого насіння на біб. У подальшому 
оцінювали отримані за віддаленої гібридизації (Medicago falcata L. / Medicago 
sativa L.) F1 за такими основними показниками кормової та насіннєвої 
продуктивності, як висота рослин, кущистість (кількість стебел першого порядку), 
максимальна кількість обертів спіралей бобу, кількість насінин на біб і маса насіння 
з рослини (табл. 4). За показником «кущистість» як на 5 %, так і на 1 % рівні 
значимості спостерігали суттєву різницю 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)]. Різниця між показниками 
кущистості у батьківських синьоквіткових форм виявилася суттєвою між зразками 
Вертус / Еврика 1, Вертус / Феракс 58, Ярославна та Марк ІІ, відповідно [t05 (2,88) < 
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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)], що використовувалися як запилювачі. 

 
Таблиця 4 – Середньопопуляційна характеристика міжвидових гібридів 

люцерни (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 продуктивність 

кущистість, 
шт. 

висота 
рослин, см 

кількість 
насінин на 

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 результатами проведених нами схрещувань встановлено, що генетичним 

джерелом ознаки кущистості може бути сорт материнської жовтоквіткової люцерни 
Марусинська 425, а ознаки «висота рослин» – сорт Кулундинська борова. 

Основними показниками насіннєвої продуктивності люцерни є кількість 
насінин на біб та маса насіння з рослини. За кількістю насінин на біб на 5 % рівні 
значимості сорт Якутська жовта суттєво відрізнявся від Павловської 7 [t05 (2,07) < 
tфак (2,14) > t01 (2,81)]. За іншим показником на цьому ж рівні значимості виділили 
такі батьківські синьоквіткові форми, як Ярославна та Вертус / Феракс 58 [t05 (2,78) 
< tфак (3,28) > t01 (4,60)]. 

У міжвидових гібридних популяцій F1 за материнської жовтоквіткової форми 
Марусинська 425 достовірним визначили позитивний тісний зв’язок (r = 0,732) між 
кущистістю та висотою рослин, середній (r = 0,631) між максимальною кількістю 
обертів спіралі бобу та кількістю насінин на біб. За сорту Кулундинська борова – 
тісний зв’язок між кущистістю та масою насінин з рослини, (r = 0,848). За 
Павловської 7 – тісну позитивну кореляцію між кількістю насінин сформованих в 
одному оберті спіралі бобу та кількістю насінин на біб (r = 0,803). За сорту Якутська 
жовта – тісний зв’язок між кущистістю та масою насіння з рослини (r = 0,847). 
Решта парних зв’язків між досліджуваними ознаками були недостовірними. Отже, 
материнські жовтоквіткові сорти люцерни серповидної Кулундинська борова та 
Якутська жовта були найкращим генетичним джерелом передачі насіннєвої 
продуктивності в гібридних комбінаціях за кількістю насінин у бобі та масою 
насіння з рослини, Марусинська 425 – кращим за проявом у міжвидових гібридів 
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кущистості, а сорт Кулундинська борова виявлено вагомим генетичним джерелом у 
передачі висоти рослин. 

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. Отримані результати свідчать, що у сорту Павловська 7 
спостерігали максимальне значення зав’язування насіння на біб у 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 % за вибіркою. Встановлено середній, але недостовірний зв’язок між 
показниками результативності контрольованого самозапилення представників 
Medicago falcata L. за малої вибірки (п’яти) материнських форм. 

Серед синьоквіткових тестерів найбільш самосумісним виявили селекційний 
зразок Вертус, рівень самосумісності якого сягав 68,3 % з насіннєвою 
продуктивністю 2,0 насінини на біб. Виявлено низький рівень автогамії гібридних 
комбінацій за контрольованого самозапилення міжвидових гібридів F1 та 
достовірний тісний зв’язок між рівнем зав’язування бобів і кількістю життєздатного 
насіння на самозапилену квітку (r = 0,903) за материнської форми Марусинська 425. 
Низький рівень автогамії усіх гібридних комбінацій, крім Кулундинська борова / 
Міцностеблова, в якої розкрили середній рівень самосумісності 41,6 %, із 
зав’язуванням 1,8 і 0,8 життєздатних насінини на біб та на квітку відповідно, а також 
тісний зв’язок між рівнем зав’язування бобів і кількістю життєздатного насіння на 
самозапилену квітку (r = 0,928), максимальні рівень автогамії та значення кількості 
життєздатного насіння на самозапилену квітку (1,1 насінина в гібридної комбінації 
Павловська 7 / Альфа 12 ) та достовірний тісний зв’язок між рівнем зав’язування 
бобів і кількістю життєздатного насіння на самозапилену квітку (r = 0,933). 
Підвищений рівень автогамії у гібридних комбінацій за материнської форми 
Якутська жовта, зокрема, із запилювачами Альфа 12 і Тетон / Бореалє 47 
спостерігали високий рівень зав’язування бобів за контрольованого самозапилення 
(74, 6 % і 60,3 %, відповідно) та достовірну тісну кореляцію між рівнем зав’язування 
бобів і кількістю життєздатного насіння на самозапилену квітку (r = 0,836), а також 
між кількістю життєздатного насіння на самозапилену квітку і кількістю 
життєздатного насіння на біб (r = 0,800). 

 
Успадкування основних ознак продуктивності міжвидовими гібридами 

першого покоління Medicago falcata L. / Medicago sativa L. 
При характеристиці успадкування до уваги слід приймати не тільки істинний 

гетерозис, як порівняння ознаки у гібрида з цією ж ознакою у кращого з 
батьківських компонентів схрещування, а й гіпотетичний та конкурсний (табл. 5). 
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Установлено, що за кущистістю серед міжвидових гібридних популяцій F1 
люцерни, позитивний істинний гетерозис проявився у п’яти комбінацій за 
материнського компоненту сорт Кулундинська борова, гіпотетичний – у десяти з 
сортом Марусинська 425 та семи з сортом Кулундинська борова. Конкурсний 
гетерозис спостерігали у восьми гібридних комбінацій з сортом Марусинська 425. За 
висотою рослин позитивний прояв гетерозису був відмічений тільки у порівнянні з 
сортом-стандартом Ярославна у чотирьох комбінацій з сортом Кулундинська 
борова. 

 
Таблиця 5 – Рівень прояву гетерозису F1 люцерни (Medicago falcata L. / 

Medicago sativa L.) за елементами продуктивності, середнє за 2005–2007 рр. 
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Показник 
 
 

кущистість, 
шт. 

 
висота 
рослин, 

см 

маса 
насіння 

з 
рослини, 

г 

 
кількість 
насінин 
на біб, 

шт. 

макси- 
мальна 

кількість 
завитків 
спіралі 

бобу, об. 

кількість 
насінин на 

один 
завиток 
спіралі 

бобу, шт. 
кількість комбінацій з відповідним проявом гетерозису 

+* -** + - + - + - + - + - 

М
ар

ус
ин

- 
сь

ка
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25
  

13 

Гг 10 3 0 13 5 8 10 2 10 3 8 4 

Гі 4 8 0 13 5 8 4 9 3 8 1 11 

Гк 8 4 2 11 5 8 1 12 0 12 12 1 

К
ул
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ди
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Гг 7 4 1 10 10 1 11 0 11 0 9 2 

Гі 5 5 0 10 6 5 7 4 0 11 6 5 

Гк 5 6 4 6 5 5 1 10 0 11 10 1 

П
ав

ло
вс

ьк
а 

7 

 
 

12 

Гг 4 8 0 12 7 4 11 1 10 2 11 1 

Гі 3 9 0 12 4 8 4 7 1 10 7 5 

Гк 0 12 1 10 2 10 0 11 0 12 11 1 

Я
ку

тс
ьк

а 
ж

ов
та

  

13 

Гг 3 8 0 12 9 4 12 1 11 2 2 10 

Гі 3 8 0 12 9 4 12 1 11 2 2 10 

Гк 1 12 0 12 2 11 3 9 0 13 12 1 

Примітка: * – позитивний гетерозис; ** – негативний гетерозис; Гг – гетерозис 
гіпотетичний; Гі – істинний; Гк – конкурсний. 

 
За продуктивністю насіння з рослини гіпотетичний гетерозис виявили у 

десяти гібридних комбінацій з сортом Кулундинська борова та у дев’яти – з сортом 
Якутська жовта. Істинний гетерозис спостерігали у шести гібридних комбінацій з 
сортом Кулундинська борова. За кількістю насінин на біб прояв істинного 
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гетерозису спостерігали у 11 гібридних комбінацій за материнського компоненту 
Якутська жовта, гіпотетичний – майже в усіх комбінаціях зі всіма материнськими 
компонентами, але у порівнянні з сортом-стандартом відмічали депресію. За 
максимальною кількістю обертів спіралей бобу позитивний істинний гетерозис 
спостерігали у 11 гібридів за материнської форми сорт Якутська жовта, 
гіпотетичний – майже в усіх комбінаціях зі всіма материнськими компонентами, але 
у порівнянні з сортом стандартом відмічали депресію; за кількістю насінин на один 
оберт спіралі бобу позитивний істинний гетерозис визначений у шести гібридних 
комбінацій з сортами Кулундинська борова та семи – Павловська 7. За цим же 
показником у майже всіх комбінаціях з такими материнськими компонентами, як 
Марусинська 425, Кулундинська борова та Павловська 7 спостерігали гетерозисний 
ефект по відношенню до середнього показника батьківських компонентів 
схрещування. Майже у більшості гібридних комбінаціях за всіма материнськими 
компонентами виявили прояв конкурсного гетерозису. 

Коефіцієнт фенотипового домінування (рис. 1) 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 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 %. 

Дані, отримані під час наших досліджень, свідчать про те, що міжвидові 
гібриди після примусового самозапилення F1 мають перевагу над материнськими 
формами за непрямими показниками насіннєвої продуктивності за прогнозом 
ступеня й частоти трансгресії. 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 несприятливих факторів довкілля створено новий 
селекційний матеріал міжвидових гібридних популяцій. 

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. 
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ПНД – позитивне наддомінування; ПД – позитивне домінування; ПП – 
проміжний прояв; НД – негативне домінування; ННД – негативне наддомінування; 
а) – кущистість; б) – висота рослин; в) – маса насіння з рослини; г) – кількість 
насіння на біб; д) – максимальна кількість обертів спіралі бобу; ж) – кількість 
насінин на оберт спіралі бобу. 

 
Рис. 1 Розподіл F1 люцерни (Medicago falcata L. / Medicago sativa L.) за 

показником фенотипового домінування непрямих ознак кормової та насіннєвої 
продуктивності, %. 

 
За даними Державної кваліфікаційної експертизи сорт характеризується 

урожайністю насіння 0,3–0,4 т/га, залистяністю 28–43 %, вмістом протеїну 18,2– 
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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. 

На кваліфікаційну експертизу УІЕСР рослин передано два нові сорти люцерни 
мінливої: Київська жовтогібридна і Київська синьогібридна, де здобувачка є 
спіавтором. 

 
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) рівня зав’язування бобів із сумарною кількістю 
насіння та кількістю життєздатного насіння (r = 0,569), а також середній рівень 
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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 / 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 
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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 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. 

 
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); 
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– 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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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, 2021. 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та практичне 
вирішення проблеми зі створення міжвидових генотипів люцерни з підвищеною 
насіннєвою продуктивністю та високою адаптивністю до несприятливих 
екологічних факторів довкілля. 

Оцінено здатність жовтоквіткових форм, як материнського компоненту 
схрещування, формувати міжвидові гібриди Medicago falcata L. / Medicago sativa L. 
із комплексом цінних господарських ознак. Встановлено особливості успадкування 
міжвидовими гібридами автогамії, основних структурних показників насіннєвої 
продуктивності (2,2–2,8 насінини на біб; збором 3,7–5,0 г маси насіння з рослини та 
максимальною кількістю обертів спіралі бобу до шести обертів), а також 
подовженого періоду довголіття (6–8 років). 

Створено міжвидові гібридні популяції і сорти за їх участю, з підвищеним 
адаптивним потенціалом до умов вирощування за рахунок генетичної плазми 
люцерни серповидної, на основі якого до Державного реєстру сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні внесено сорт люцерни мінливої Анатоліївна. 
Нові сорти люцерни мінливої Київська жовтогібридна (заявка № 20364004) та 
Київська синьогібридна (заявка № 20364003) передано на кваліфікаційну експертизу 
в Український інститут експертизи сортів рослин. У результаті досліджень 
удосконалено методологію добору перспективного вихідного матеріалу для 
створення сортів з підвищеною насіннєвою продуктивністю, яка базується на 
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попередній оцінці та доборі вихідного матеріалу за підвищеним рівнем автогамії та 
високими значеннями максимальної кількості обертів спіралі бобу й кількості 
кондиційного насіння на біб. Для прискорення селекційного процесу при підборі 
компонентів схрещування рекомендовано оцінювати вихідний матеріал за рівнем 
прояву автогамії та елементами насіннєвої продуктивності. 

Ключові слова: люцерна посівна, люцерна серповидна, віддалена гібридизація, 
міжвидові гібриди, автогамія, гетерозис, фенотипове домінування, насіннєва 
продуктивність. 
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повышенной семенной продуктивностью при отдалённой гибридизации. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 
наук по специальности 06.01.05 «Селекция и семеноводство». – Национальный 
научный центр «Институт земледелия Национальной академии аграрных наук 
Украины», пгт Чабаны, Киево-Святошинский район, Киевская область. – 
Мироновский институт пшеницы имени В. Н. Ремесло НААН Украины, 
с. Центральное, 2021. 

В диссертационной работе приведены теоретическое обобщение и 
практическое решение проблем по созданию межвидовых генотипов люцерны с 
повышенной семенной продуктивностью, и высокой адаптивностью к 
неблагоприятным экологическим факторам окружающей среды. 

Оценена способность желтоцветковых форм, как материнского компонента 
скрещивания, формировать межвидовые гибриды Medicago falcata L. / Medicago 
sativa L. с комплексом ценных хозяйственных признаков. Установлены особенности 
наследования межвидовыми гибридами автогамии, основных структурных 
показателей семенной продуктивности (2,2–2,8 семян на боб; сбором 3,7–5,0 г 
массы семян с растения), а также удлиненного периода долголетия (6–8 лет). Среди 
селекционных образцов Medicago falcata L. наиболее продуктивными были 
отдалённые гибриды по материнской форме Якутская желтая. Среди сравниваемых 
межвидовых гибридных популяций F1 определено, что позитивный истинный 
гетерозис проявился у пяти гибридных комбинаций с материнским компонентом 
Кулундинская боровая, гипотетический – в десяти с сортом Марусинская 425 и семи 
с Кулундинской боровой, конкурсный гетерозис наблюдался у восьми гибридных 
популяций с Марусинской 425. По высоте растений позитивное проявление 
гетерозиса было отмечено только в сравнении с сортом-стандартом Ярославна у 
четырех гибридных комбинаций с сортом Кулундинская боровая. По 
среднепопуляционной продуктивности семян с растения в сравнении с лучшим 
родительским компонентом более продуктивными оказались девять гибридных 
комбинаций с сортом Якутская желтая, в сравнении к среднему значению 
родительских компонентов – пять гибридных комбинаций с Марусинской 425 и 
Кулундинской боровой. По максимальному количеству оборотов спирали боба 
позитивный истинный гетерозис наблюдали у 11 межвидовых гибридов с 
материнской формой Якутская желтая. Гипотетический гетерозис наблюдался почти 
у всех гибридных комбинаций. В сравнении с сортом-стандартом отмечалась 
депрессия. 
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Выявлено, что у межвидовых гибридов первого поколения, по материнских 
формах Марусинская 425 и Кулундинская боровая коэффициент фенотипического 
доминирования по косвенным показателям кормовой продуктивности 
свидетельствует о преимущественно положительном сверхдоминировании при 
наследовании кустистости. Материнская форма Кулундинская боровая была 
перспективной среди других за проявлением высоты растений. Гибридные 
комбинации с материнскими формами Кулундинская боровая и Павловская 7 были 
перспективными по количеству семян на оборот спирали боба с гетерозисом более 
50%. Определено, что межвидовые гибриды после принудительного самоопыления 
первого поколения имеют преимущество перед материнскими формами по 
показателям семенной продуктивности по прогнозу степени и частоты 
трансгрессии. 

Созданные межвидовые гибридные популяции и сорта с их участием, с 
повышенным адаптивным потенциалом к условиям выращивания за счет 
генетической плазмы люцерны серповидной, на основе которого в Государственный 
реестр сортов растений, пригодных для распространения в Украине внесён сорт 
люцерны изменчивой Анатольевна. Новые сорта люцерны изменчивой Киевская 
желтогибридная (заявка № 20364004) и Киевская синегибридная (заявка № 
20364003) переданы на квалификационную экспертизу в Украинский институт 
экспертизы сортов растений. В результате исследований усовершенствована 
методология отбора перспективного исходного материала для создания сортов с 
повышенной семенной продуктивностью, которая базируется на предварительной 
оценке и отборе исходного материала по повышенному уровню автогамии и 
высоким значениям максимального количества оборотов спирали боба и количества 
кондиционных семян на боб. Для ускорения селекционного процесса при подборе 
компонентов скрещивания рекомендуется оценивать исходный материал по уровню 
проявления автогамии и элементов семенной продуктивности. 

Ключевые слова: люцерна посевная, люцерна серповидная, отдалённая 
гибридизация, межвидовые гибриды, автогамия, гетерозис, фенотипическое 
доминирование, семенная продуктивность. 

 
ABSTRACT 

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 provides a theoretical generalization and practical solution to the 
problems of creating interspecific genotypes of alfalfa with increased seed productivity and 
high adaptability to adverse environmental factors. 

The ability of yellow-flowering forms as the maternal crossing component is 
estimated to form interspecific hybrids Medicago falcata L. / Medicago sativa L. with a 
complex of valuable economic traits has been evaluated. There have been established the 
features of inheritance in the interspecific hybrids of autogamy, the main components of 
seed productivity (2.2–2.8 seeds per pod; 3.7–5.0 g of seeds per plant and the maximum 
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number of spiral revolutions per pod up to six), as well as an extended longevity period 
(6–8 years).  

There have been created interspecific hybrid populations and varieties with their 
participation with increased adaptive potential to growing conditions due to germplasm of 
sickle lucerne on the basis of which the variety of hybrid lucerne Anatoliivna had been 
included into the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine. 
New varieties of hybrid lucerne Kyivska zhovtohibrydna (Application No. 20364004) and 
Kyivska synohibrydna (Application No. 20364003) were submitted to the State 
Qualification Examination at the Ukrainian Institute for Plant Variety Examination. As a 
result of the research, the methodology for selection of promising source material has been 
improved to create varieties with increased seed productivity, which is based on the 
preliminary assessment and selection of the source material for increased level of 
autogamy and high values of the maximum speed of the spiral in pod and the number of 
conditioned seeds per pod. To accelerate breeding process, when selecting crossing 
components, it is recommended to estimate the source material in terms of expression of 
autogamy and elements of seed productivity. 

Key words: lucerne, sickle lucerne, wide-crossing, interspecific hybrids, autogamy, 
heterosis, phenotypic dominance, seed productivity. 
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