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Аннотация 
Грицай О.В. 
Продуктивность маточника клоновых подвоев яблони при новых технологиях 

выращивания 
В данной статье выражены вопросы влияния разных схем посадки клоновых подвоев 

яблони на зрелость отводков и продуктивность маточника. 
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ХАРАКТЕР УСПАДКУВАННЯ ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК 
 ГІБРИДІВ F1 ГОРОХУ ПОСІВНОГО 

 
Представлені результати вивчення успадкування гібридів F1 гороху посівного за сту-

пенем домінування та гетерозису. 
Ключові слова: горох, сорти, гібриди, батьківські форми, ступінь домінування, гете-

розис, депресія, успадкування 
Вступ. Гібридизація дає можливість об’єднати у гібридних нащадків найбільш корис-

ні гени батьківських форм, а також створити нові ознаки та властивості, які виникають вна-
слідок комплементарної взаємодії генів та докорінно відрізняють гібрид від вихідних бать-
ківських форм. 

Вивчення мінливості ознак на основі гібридологічного аналізу дає змогу дати оцінку 
характеру їх успадкування. Виявлення високого ступеня домінування та гетерозису в гібри-
дів F1 надає ймовірність очікування в другому поколінні високої частоти трансгресій [1]. 

Характер успадкування кількісних ознак гороху визначається невеликим числом генів 
(двома-трьома парами алельних генів), що дозволяє легко комбінувати їх в селекційній робо-
ті з генами інших ознак [2]. 
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Результати більшості досліджень із визначення характеру успадкування вмісту проте-
їну вказують на полігенний генетичний контроль ознаки. Механізми успадкування білковос-
ті включають не тільки адитивні й домінантні ефекти генів, але і їх неалельні взаємодії. До-
мінує низький вміст протеїну, а ступінь домінування сильно залежить від гібридної комбіна-
ції [3]. Існує значний реципрокний ефект при схрещуванні сортів із різними рівнями вмісту 
протеїну, при цьому переважає вплив материнської форми. Однак цей ефект не зберігається 
у наступних поколіннях [4]. 

Метою досліджень було вивчення характеру успадкування основних господарсько-
цінних ознак гібридів F1 гороху посівного та виявлення найбільш перспективних гібридних 
комбінацій. 

Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводились з використанням 30 
гібридів F1, отриманих внаслідок схрещування шести сортів гороху посівного (Комбайно-
вий 1, Харківський 376, Царевич, Петроніум, Рената, Елегант) за повною діалельною схе-
мою. 

Отримані гібриди оцінювались за шістьма ознаками: довжина стебла, кількість бобів, 
кількість насіння, маса насіння з рослини, маса 1000 насінин, вміст протеїну в зерні. 

Польові дослідження проводилися згідно з методикою польового досліду за 
Б.О. Доспеховим та Методикою державного сортовипробування с.-г. культур [5, 6]. Техноло-
гія вирощування гороху – загальноприйнята для даної зони. Досліди закладались на дослід-
них полях Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН в зоні Центрального 
Лісостепу України в 2011-2012 рр. 

Вміст протеїну в зерні гороху на абсолютно суху речовину визначався у лабораторії 
зоотехнічної оцінки кормів Інституту кормів і сільського господарства Поділля НААН за 
методом К’єльдаля [7]. 

Ступінь домінування (hст) визначався як відношення різниці величини ознаки в гібри-
ду F1 і середньої арифметичної обох вихідних форм до середньої арифметичної обох вихід-
них форм. Оцінку ступеня домінування визначали згідно градації:  

–∞< hст <–1 – гібридна депресія; 
–1≤ hст<–0,5 – депресія, викликана ефектами негативного домінування;  
–0,5≤hст≤+0,5 – проміжне успадкування, викликане адитивними ефектами генів; 
+0,5<hст≤+1 – домінування; 
+1<hст<+∞ – наддомінування (істинний гетерозис) [8]. 
Ступінь гетерозису визначали шляхом порівняння гібриду F1 з кращою батьківською 

формою [9]. 
Результати досліджень. Для досліджень як видно з таблиці 1 взяті сортозразки різно-

го еколого-географічного походження, які суттєво відрізняються за основними господарсько-
цінними ознаками. Сорти Харківський 376 та Елегант характеризуються листочковим мор-
фотипом стебла; Комбайновий 1, Царевич, Петроніум і Рената – вусатим. Майже всі сорти 
неосипаємі, окрім Ренати.  

Таблиця 1 
Середні арифметичні значення ознак у батьківських форм 

№ 
п/п Назва сорту Довжина сте-

бла, см 

Кількість 
бобів з росли-

ни, шт 

Кількість 
насіння з рос-

лини, шт 

Маса насіння 
з рослини, г 

Маса 1000 
насінин, г 

Вміст про-
теїну в 

зерні, % 
1 Комбайновий 1 76,8±1,1 6,8±0,6 29,4±1,4 5,8±0,4 194±4,2 26,1 
2 Харківський 376 83,0±1,1 5,8±0,2 28,6±1,1 6,5±0,2 230±4,4 25,3 
3 Царевич 68,2±0,3 7,0±0,3 31,4±2,0 6,4±0,5 206±5,9 24,6 
4 Петроніум 56,0±1,1 8,8±0,5 35,0±3,0 7,1±0,6 202±4,1 25,2 
5 Рената 38,4±1,1 6,6±0,5 24,0±1,7 4,6±0,3 192±3,4 24,1 
6 Елегант 81,0±1,2 8,4±0,4 33,0±1,7 7,4±0,4 225±1,2 22,4 

 
За довжиною стебла в наших дослідженнях батьківські форми можна розподілити на 

високорослі – Комбайновий 1, Харківський 376 та Елегант; середньорослі – Царевич і Пет-
роніум; низькорослі – Рената. За вмістом протеїну в зерні на високопротеїнові – Комбайно-
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вий 1, Харківський 376 і Петроніум; середньопротеїнові – Царевич і Рената; низькопротеїно-
ві – Елегант. 

Найбільшими показниками кількості бобів, насіння та маси насіння з рослини відзна-
чаються сорти Петроніум та Елегант. Елегант і Харківський 376 ще й мають саме крупне 
насіння. 

За всіма шістьма ознаками, за якими проводився аналіз гібридів F1, гібридні комбіна-
ції переважно характеризується проміжним успадкуванням, обумовленим адитивними ефек-
тами генів. Гібридної депресії та депресії, викликаної ефектами негативного домінування не 
виявлено, що дає нам перспективи для успішного покращення сортів за всіма наведеними 
ознаками (див. табл. 2). 

Таблиця 2 
Ступінь домінування ознак у гібридів F1 гороху посівного 

№ 
п/п Гібридна комбінація Довжина 

стебла 

Кількість 
бобів з 

рослини 

Кількість 
насіння з 
рослини 

Маса на-
сіння з 

рослини 

Маса 1000 
насінин 

Вміст 
протеїну в 

зерні 
1 ♀ Комбайновий 1 х ♂ Харківський 376 0,09 0,14 0,32 0,64 0,24 -0,09 
2 ♀ Комбайновий 1 х ♂ Царевич 0,30 0,07 -0,03 0,15 0,17 0,00 
3 ♀ Комбайновий 1 х ♂ Петроніум 0,41 0,10 0,43 0,32 -0,07 0,04 
4 ♀ Комбайновий 1 х ♂ Рената 0,69 -0,34 -0,36 -0,23 0,24 -0,01 
5 ♀ Комбайновий 1 х ♂ Елегант -0,07 -0,08 -0,13 -0,03 0,14 0,10 
6 ♀ Харківський 376 х ♂ Комбайновий 1 -0,08 0,05 0,34 0,43 0,07 0,04 
7 ♀ Харківський 376 х ♂ Царевич 0,15 0,06 0,19 0,35 0,12 0,06 
8 ♀ Харківський 376 х ♂ Петроніум 0,36 -0,45 -0,38 -0,22 0,25 0,01 
9 ♀ Харківський 376 х ♂ Рената 0,17 -0,19 -0,08 0,08 0,18 0,02 
10 ♀ Харківський 376 х ♂ Елегант -0,14 -0,01 0,08 0,15 0,04 0,02 
11 ♀ Царевич х ♂ Комбайновий 1 0,23 0,06 0,38 0,54 0,11 0,01 
12 ♀ Царевич х ♂ Харківський 376 0,17 0,44 0,75 0,88 0,07 0,02 
13 ♀ Царевич х ♂ Петроніум -0,26 -0,39 -0,39 -0,33 0,10 0,05 
14 ♀ Царевич х ♂ Рената 0,04 0,35 0,42 0,56 0,10 -0,13 
15 ♀ Царевич х ♂ Елегант 0,07 -0,09 -0,21 -0,09 0,18 0,02 
16 ♀ Петроніум х ♂ Комбайновий 1 0,32 -0,04 -0,05 0,04 0,13 -0,01 
17 ♀ Петроніум х ♂ Харківський 376 0,26 -0,07 -0,04 0,00 0,03 0,01 
18 ♀ Петроніум х ♂ Царевич -0,02 -0,11 -0,02 0,04 0,05 0,01 
19 ♀ Петроніум х ♂ Рената 0,22 -0,19 0,10 0,23 0,15 -0,13 
20 ♀ Петроніум х ♂ Елегант 0,43 0,09 0,28 0,49 0,18 0,05 
21 ♀ Рената х ♂ Комбайновий 1 0,17 0,13 0,35 0,42 0,07 0,04 
22 ♀ Рената х ♂ Харківський 376 -0,03 -0,03 0,25 0,26 0,01 0,00 
23 ♀ Рената х ♂ Царевич 0,04 -0,03 0,10 0,25 0,14 -0,09 
24 ♀ Рената х ♂ Петроніум 0,19 0,09 0,48 0,52 0,04 -0,11 
25 ♀ Рената х ♂ Елегант 0,60 0,73 1,09 0,97 -0,05 0,09 
26 ♀ Елегант х ♂ Комбайновий 1 0,17 0,39 0,43 0,61 0,13 0,04 
27 ♀ Елегант х ♂ Харківський 376 0,17 0,21 0,44 0,60 0,09 -0,01 
28 ♀ Елегант х ♂ Царевич 0,11 0,12 -0,12 -0,03 0,08 0,07 
29 ♀ Елегант х ♂ Петроніум 0,31 0,00 0,13 0,27 0,12 0,08 
30 ♀ Елегант х ♂ Рената 0,32 0,07 0,06 0,05 0,00 0,05 

 

За довжиною стебла домінування відзначається тільки у двох комбінаціях: ♀ Комбай-
новий 1 х ♂ Рената і ♀ Рената х ♂ Елегант. За кількістю бобів з рослини – ♀ Рената х ♂ Еле-
гант. За кількістю насіння з рослини – ♀ Царевич х ♂ Харківський 376. Найбільша кількість 
гібридів F1 (майже 27%), які проявили характер домінування виявлена за масою насіння з 
рослини. Наддомінування в наших дослідженнях зафіксовано тільки в комбінації ♀ Рената х 
♂ Елегант за кількістю насіння з рослини. 

Як видно з таблиці 3 більшість гібридів першого покоління проявляють гетерозис. Гі-
бридні комбінації за довжиною стебла, кількістю бобів з рослини, кількістю насіння з росли-
ни та масою насіння з рослини мають більш ширший діапазон коливання рівня гетерозису 
ніж маса 1000 насінин та вміст протеїну в зерні. 
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Таблиця 3 
Прояв гетерозису в гібридів F1 гороху посівного, % 

№ 
п/п Гібридна комбінація Довжина 

стебла 
Кількість 

бобів з 
рослини 

Кількість 
насіння з 
рослини 

Маса на-
сіння з 

рослини 

Маса 1000 
насінин 

Вміст 
протеїну в 

зерні 
1 ♀ Комбайновий 1 х ♂ Харківський 376 4,6 5,9 30,6 55,4 13,9 -10,3 
2 ♀ Комбайновий 1 х ♂ Царевич 22,7 5,7 -5,7 9,4 13,6 -3,1 
3 ♀ Комбайновий 1 х ♂ Петроніум 21,6 -2,3 31,4 19,7 -8,4 1,9 
4 ♀ Комбайновий 1 х ♂ Рената 27,1 -35,3 -42,2 -31,0 23,7 -5,0 
5 ♀ Комбайновий 1 х ♂ Елегант -9,1 -16,7 -17,6 -13,5 5,8 2,3 
6 ♀ Харківський 376 х ♂ Комбайновий 1 -11,3 -2,9 32,7 35,4 -1,7 2,3 
7 ♀ Харківський 376 х ♂ Царевич 5,1 -2,9 13,4 33,8 6,5 4,3 
8 ♀ Харківський 376 х ♂ Петроніум 14,0 -54,5 -44,0 -25,4 17,4 1,2 
9 ♀ Харківський 376 х ♂ Рената -14,5 -24,2 -15,0 -7,7 8,3 0,0 
10 ♀ Харківський 376 х ♂ Елегант -15,2 -16,7 1,2 8,1 2,6 -4,0 
11 ♀ Царевич х ♂ Комбайновий 1 16,3 4,3 33,8 46,9 7,3 -1,5 
12 ♀ Царевич х ♂ Харківський 376 6,3 31,4 66,9 86,2 1,3 0,4 
13 ♀ Царевич х ♂ Петроніум -32,3 -45,5 -41,7 -36,6 9,2 3,6 
14 ♀ Царевич х ♂ Рената -18,5 31,4 25,5 34,4 6,3 -14,2 
15 ♀ Царевич х ♂ Елегант -1,7 -16,7 -23,0 -14,9 12,9 -2,4 
16 ♀ Петроніум х ♂ Комбайновий 1 13,9 -14,8 -12,9 -5,6 10,9 -2,7 
17 ♀ Петроніум х ♂ Харківський 376 5,4 -22,7 -12,6 -4,2 -3,5 0,4 
18 ♀ Петроніум х ♂ Царевич -10,9 -20,5 -7,1 -1,4 4,4 0,0 
19 ♀ Петроніум х ♂ Рената 2,5 -29,5 -7,4 1,4 11,9 -15,1 
20 ♀ Петроніум х ♂ Елегант 21,0 6,8 24,0 45,9 11,6 -0,4 
21 ♀ Рената х ♂ Комбайновий 1 -12,5 11,8 22,4 27,6 6,7 0,4 
22 ♀ Рената х ♂ Харківський 376 -28,9 -9,1 14,7 7,7 -7,4 -2,8 
23 ♀ Рената х ♂ Царевич -18,8 -5,7 -2,5 7,8 10,2 -9,8 
24 ♀ Рената х ♂ Петроніум 0,7 -4,5 24,6 25,4 1,0 -12,7 
25 ♀ Рената х ♂ Елегант 17,9 54,8 80,3 59,5 -11,6 5,4 
26 ♀ Елегант х ♂ Комбайновий 1 13,8 26,2 35,2 43,2 5,3 -3,4 
27 ♀ Елегант х ♂ Харківський 376 15,9 2,4 33,9 50,0 8,3 -6,7 
28 ♀ Елегант х ♂ Царевич 2,2 2,4 -13,9 -9,5 3,1 2,4 
29 ♀ Елегант х ♂ Петроніум 11,1 -2,3 9,7 24,3 6,7 2,0 
30 ♀ Елегант х ♂ Рената -3,0 -4,8 -8,5 -14,9 -7,6 1,2 

 

За довжиною стебла найбільший відсоток гетерозису мали гібридні комбінації: ♀ 
Комбайновий 1 х ♂ Царевич та ♀ Комбайновий 1 х ♂ Рената; найменший – ♀ Царевич х ♂ 
Петроніум та ♀ Рената х ♂ Харківський 376. 

За кількістю бобів з рослини гібрид F1 ♀ Рената х ♂ Елегант проявив 54,8 % гетерози-
су. Сорт Петроніум з найбільшим числом бобів на рослині проявив себе в усіх комбінаціях з 
мінімальним відсотком гетерозису.  

Кількість насіння з рослини та маса насіння з рослини корелюють між собою та мають 
схожий прояв гетерозису в гібридах F1. Так, найбільший відсоток гетерозису за цими озна-
ками мали комбінації: ♀ Царевич х ♂ Харківський 376 та ♀ Рената х ♂ Елегант; найменший 
– ♀ Комбайновий 1 х ♂ Рената, ♀ Харківський 376 х ♂ Петроніум і ♀ Царевич х ♂ Петроні-
ум. 

Практично всі гібриди F1 в дослідженнях показали малий але позитивний відсоток ге-
терозису за масою 1000 насінин. Так найбільший прояв гетерозису за цією ознакою мають 
комбінації: ♀ Комбайновий 1 х ♂ Рената (при найменшій серед усіх сортів величині ознаки) 
та ♀ Харківський 376 х ♂ Петроніум.  

На жаль більшість гібридів F1 проявили низький від’ємний гетерозис за вмістом про-
теїну в зерні. Комбінації ♀ Царевич х ♂ Рената і ♀ Петроніум х ♂ Рената мають найменший 
відсоток прояву гетерозису. При чому сорти Петроніум і Рената при прямих та зворотних 
схрещуваннях показали мінімальні від’ємні відсотки прояву гетерозису. 

Висновки. Більшість нащадків першого покоління мають менші показники за вмістом 
протеїну в зерні ніж батьківські форми та характеризуються невисокою депресією ознаки, 
але невеликим позитивним гетерозисом за масою 1000 насінин. 

Найбільш перспективними гібридними комбінаціями з високим рівнем прояву гетеро-
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зису виявились:  
♀ Царевич х ♂ Харківський 376 – за кількістю бобів з рослини (31,4 %), кількістю на-

сіння з рослини (66,9 %) та масою насіння з рослини (86,2 %); 
♀ Петроніум х ♂ Елегант – за довжиною стебла (21,0 %), кількістю насіння з рослини 

(24,0 %), масою насіння з рослини (45,9 %) та масою 1000 насінин (11,6 %); 
♀ Рената х ♂ Елегант – за довжиною стебла (17,9 %), за кількістю бобів з рослини 

(54,8 %), кількістю насіння з рослини (80,3 %), масою насіння з рослини (59,5 %) та вмістом 
протеїну в зерні (5,4 %). 

Ці гібриди F1 можна рекомендувати для подальшої селекції з більшою ймовірністю 
виявлення в них найбільш перспективних ліній та сортів. 
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