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УДК 633.352.1.631.521

ГІБРИДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 
КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК ПРОДУКТИВНОСТІ 
ГІБРИДІВ F1 ГОРОШКУ ПОСІВНОГО

Т. С. Аралова, аспірант
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН

Наведено результати вивчення і оцінки елементів продуктивності 
гібридів F1 горошку посівного за ступенем домінування та гетерози-
су. Встановлено характер успадкування основних кількісних ознак 
продуктивності гібридами F1 горошку посівного в умовах Лісостепу 
правобережного.

Ключові слова: горошок посівний, батьківські форми, гібриди, 
кількісні ознаки, гетерозис, ступінь домінування, успадкування.

Вступ. Внутрішньовидова гібридизація залишається од-
ним з найбільш ефективних методів створення цінного ви-
хідного матеріалу в селекції горошку посівного. Вивчення 
характеру мінливості основних господарсько цінних ознак 
продуктивності гібридами горошку посівного дає можливість 
дати оцінку ступеня їх успадкування. Наведена в літературі 
інформація щодо успадкування кількісних ознак продуктив-
ності у гібридів горошку посівного [1, 2] часто носить різний 
характер, що, в першу чергу, обумовлено використанням ав-
торами в своїх дослідженнях різноманітного вихідного мате-
ріалу та впливом зональних ґрунтово-кліматичних умов. Тому 
основним завданням наших досліджень було вивчення ефекту 
гетерозису, ступеня домінування, коефіцієнтів успадкування 
господарсько цінних ознак продуктивності горошку посівного 
в умовах Лісостепу Правобережного.

Мета наших досліджень – встановити характер успадку-
вання основних кількісних ознак продуктивності гібридами 
F1 горошку посівного в умовах Лісостепу Правобережного.

Матеріал і методика досліджень. Дослідження прово-
дили на полях відділу зернових та олійних культур Інституту 
кормів та сільського господарства Поділля НААН. Ґрунтовий 
покрив ділянок – сірі лісові крупнопилувато-середньосуглин-
кові ґрунти із вмістом гумусу в орному шарі 1,91%. Клімат 
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зони – помірно-теплий, вологий. Об'єктом досліджень служили 
20 гібридних комбінацій F1 горошку посівного, створених за 
повною схемою діалельних схрещувань із залученням сортів 
вітчизняної та закордонної селекції: Прибузька 19, Ірина, Лілі-
ана, Білоцерківська 96 (Білоц. 96) та Спутниця.

При закладанні польових дослідів та проведенні обліків 
керувалися прийнятими методиками [3, 4]. Аналізували по 
30 рослин кожної гібридної популяції F1 та батьківської фор-
ми, отриманих у 2011 році.

Ступінь домінування (Hp) розраховували за формулою 
Grif ng [5] як відношення різниці середньої арифметичної 
ознаки у гібрида F1 n-го покоління і середньої арифметичної 
ознаки батьківської пари до різниці величини ознаки кращої 
батьківської форми і середньої арифметичної батьківської пари.

Оцінку ступеня домінування ознак визначали згідно з кла-
сифікацією G. M. Beil, R. E. Atkins [6].

Ступінь істинного гетерозису (Гіст) визначали шляхом по-
рівняння гібриду F1 з кращою батьківською формою [7, 8]:

Гіст,% = ( F1 – Ркр ) / Ркр х*100%,
де F1 – ознака гібрида, Ркр – ознака кращої батьківської 
форми.

Результати досліджень. Оцінку гібридних популяцій F1 
та батьківських форм проводили за основними елементами 
продуктивності рослини, зокрема, за висотою, кількістю гілок, 
кількістю продуктивних вузлів, кількістю бобів, кількістю на-
сінин з рослини, масою насіння з рослини.

Встановлено, що у гібридів горошку посівного F1 ефект ге-
терозису за ознаками продуктивності носить різний характер 
(табл. 1).

За висотою рослин вики, одного з головних прямих показ-
ників урожайності зеленої маси, встановлено домінування у 
всіх гібридних популяцій F1. Причому у 14 з 20 гібридів відмі-
чено наддомінування. Не виявлено гібридних популяцій менш 
високорослих за батьківські форми. Більш суттєвий гетеро-
зисний ефект (позитивне наддомінування) визначили у ком-
бінаціях схрещуваннь, де батьківською формою є сорт Ліліана 
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незалежно від того в якості материнської чи батьківської фор-
ми його було використано при схрещуванні з сортами При-
бузька 19, Ірина, Спутниця (Hp = 3,89-49,0).

Таблиця 1
Розподіл гібридних популяцій F1 горошку посівного 

за ступенем домінування кількісних ознак, рослини шт.

Ознака рослини Позитивне 
наддомінування

Позитивне 
домінування

Негативне 
домінування Депресія

Висота рослини,см. 14 6 - -
Кількість гілок, шт. 6 7 7 -
Кількість продуктив-
них вузлів, шт. 10 1 4 5
Кількість бобів, шт. 13 - 1 6
Кількість насінин 
з рослини, шт 13 1 6 -
Маса насіння 
з рослини, шт. 14 - - 6

Крім цього, високим ступенем гетерозиса за висотою рос-
лин характеризуються гібриди Ірина/Прибузька 19, Прибузь-
ка 19/Спутниця, Спутниця/ Прибузька 19 (Hp = 6,97-11,00). 

Крім висоти рослини, кормова продуктивність горошку 
посівного значною мірою обумовлюється кількістю гілок. Се-
ред гібридів F1, що вивчали, 30% проявили позитивне наддо-
мінування, 35% – позитивне домінування, а у 35% гібридних 
популяцій виявлено негативне домінування (табл. 2).

Найвищим ступенем позитивного наддомінування за кіль-
кістю гілок на рослині характеризувалися гібридні популя-
ції Прибузька 19/Ірина, Білоцерківська 96/Ліліана, Ліліана/
Спутниця (Hp = 3,00-5,00).

Показники фенотипового домінування ознаки «кількість 
продуктивних вузлів», однієї з багатьох, які суттєво вплива-
ють на рівень насіннєвої продуктивності горошку посівного, 
свідчать про різний тип її успадкування. У 50% гібридних 
популяцій простежували позитивне наддомінування, одна гі-
бридна популяція характеризується позитивним домінуван-
ням, чотири – негативним домінуванням, а у 25% гібридних 
популяцій відмічено депресію. Найвищим рівнем фенотипо-
вого домінування за ознакою кількість продуктивних вузлів 
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характеризувалися гібриди, які створені за участю сорту При-
бузька 19 при схрещуванні з сортами Ірина, Спутниця та Біло-
церківська 96 (Hp = 2,50-38,00), а також гібриди, які створені 
за участю сорту Білоцерківська 96 в якості материнської фор-
ми при схрещуванні з будь-якою іншою батьківською формою 
(Hp = 1,14-24,00). Депресія ознаки кількості продуктивних 
вузлів на рослині відмічена у гібридів, створених при залучен-
ні сорту Ірина в якості материнської форми при схрещуванні 
з сортами Ліліана, Спутниця і Білоцерківська 96, а також у гі-
бридних популяціях Прибузька19/Білоцерківська 96 та Спут-
ниця/Білоцерківська 96 (Hp = -7,00 – (-3,67)).

Таблиця 2
Ступінь фенотипового домінування (Hp) ознак 

продуктивності рослин гібридів F1 горошку посівного

Комбінації 
схрещування

Прибузька 19/Ірина 1,51 5,00 8,50 7,67 7,95 13,0
Ірина/Прибузька 19 6,97 -1,00 2,50 1,33 2,42 -12,0
Прибузька 19/Ліліана 3,89 1,00 -0,40 -6,00 -1,25 1,50
Ліліана x Прибузька 19 5,74 0 -1,00 -22,0 -7,75 -3,50
Прибузька 19/Білоц. 96 1,99 -1,00 -7,00 -7,00 -3,10 -4,00
Білоц. 96/Прибузька 19 0,95 1,00 16,5 83,00 45,10 28,0
Прибузька 19/Спутниця 9,45 0,33 18,00 8,5 2,73 5,00
Спутниця/Прибузька 19 11,00 1,67 38,00 35,5 10,84 12,67
Ірина/Ліліана 49,00 -1,00 -6,00 -1,25 -1,59 8,00
Ліліана/Ірина 30,2 1,00 2,67 8,00 9,35 17,0
Ірина/Білоц. 96 0,33 0 -3,75 -8,50 -4,18 -7,00
Білоц. 96/Ірина 1,82 0 6,00 17,50 5,89 6,00
Ірина/Спутниця 3,25 1,00 -3,67 -2,25 -3,17 -3,00
Спутниця/Ірина 1,62 2,00 4,00 6,50 4,32 6,50
Ліліана/Білоц. 96 0,48 1,00 0,57 16,00 30,3 4,00
Білоц. 96/Ліліана 0,63 3,00 1,14 33,50 61,33 5,50
Ліліана/Спутниця 7,62 3,00 -0,17 0 0,24 -7,00
Спутниця/Ліліана 7,98 1,00 -1,00 4,00 3,48 9,00
Білоц. 96/ Спутниця 0,51 2,00 24,00 16,50 7,11 2,00
Спутниця/Білоц. 96 0,04 0 -5,00 5,50 4,63 1,33
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Отримані результати вивчення успадкування кількості 
бобів, насінин на рослині та маси насінин з рослини, осно-
вних ознак насіннєвої продуктивності свідчать про появу ге-
терозисного ефекту у 65-70% гібридних популяцій F1. Ступінь 
фенотипового домінування за кількістю бобів на рослині дося-
гала 83,00, кількості насінин на рослині – 61,33, маси насіння 
з рослини – 28,00.

Характеризуючи гібриди F1 горошку посівного за ступе-
нем домінування, слід виділити такі: Прибузька 19/Ірина, 
Спутниця/Прибузька 19 та Спутниця/Ірина, де встановлено 
позитивне наддомінування за всіма абсолютними показника-
ми продуктивності.

Позитивне наддомінування за більшістю абсолютних по-
казників ознак насіннєвої продуктивності, окрім окремих 
ознак, за якими спостерігали негативне домінування, відміче-
но у гібридних комбінаціях Білоцерківська 96/Прибузька 19, 
Прибузька 19/Спутниця, Ліліана/Ірина, Білоцерківська 96/
Ірина, Білоцерківська 96/Ліліана, Білоцерківська 96/Спутниця.

Прояв істинного гетерозису у гібридів F1 встановлено у гі-
бридних комбінацій Прибузька 19/Ірина, Спутниця/Прибузь-
ка 19, Білоцерківська 96/Ірина та Спутниця/Ірина за всіма 
абсолютними показниками кількісних ознак.

Показники ступеня істинного гетерозиса за окремими 
ознаками склали: висота рослин 1,64-14,69%, кількість гі-
лок 4,35-9,09%, кількість продуктивних вузлів 5,88-24,83%, 
кількість бобів 10,70-36,32%, кількість насінин з рослини 
11,41-35,5%, маса насіння 8,62-56,45%. Найбільший прояв іс-
тинного гетерозиса за показниками ознак продуктивності був 
визначений у гібридній популяції Спутниця/Прибузька 19.

У таких комбінаціях схрещування, як Прибузька 19/Спут-
ниця та Ліліана/Ірина ефект істинного гетерозиса відмічено 
за більшістю ознак продуктивності окрім кількості гілок, а у гі-
бридній популяції Білоцерківська 96/Спутниця – окрім висоти 
рослин. За ознаками кількості бобів, кількості насіння з рос-
лини, маси насіння з рослини істинний гетерозис проявився у 
гібридних популяціях Білоцерківська 96/Прибузька19, Ліліа-
на/Білоцерківська 96, Білоцерківська 96/Ліліана, Спутниця/
Ліліана, Спутниця/Білоцерківська 96.
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Не виявлено гібридних популяцій, у яких був відсутній 
ефект істинного гетерозиса, абсолютно за усіма ознаками про-
дуктивності. Високий ефект за проявом істинного гетерозиса 
у комбінаціях схрещування за участю сорту Ірина прослідко-
вували при його залученні в якості батьківської форми, а при 
використанні в якості материнської форми прояв істинного 
гетерозиса за різними ознаками продуктивності був або від-
сутнім, або незначним (табл. 3).

Таблиця 3
Прояв істинного гетерозиса у гібридів F1 горошку посівного, %

Комбінації 
схрещування

Прибузька 19/Ірина 1,64 8,70 9,80 10,70 11,41 20,69
Ірина/Прибузька 19 19,36 -4,35 1,96 0,01 2,33 -22,40
Прибузька 19/Ліліана 10,00 0 -4,40 -3,70 -3,03 1,67
Ліліана x Прибузька 19 16,36 -4,35 -6,29 -12,17 -11,78 -15,00
Прибузька 19/Білоц. 96 7,82 -4,35 -10,74 -4,28 -3,49 -8,78
Білоц.96/Прибузька 19 0,41 0 20,81 43,85 37,50 47,37
Прибузька 19/Спутниця 12,42 -4,35 11,41 7,89 6,26 19,35
Спутниця/Прибузька 19 14,69 4,35 24,83 36,32 35,55 56,45
Ірина/Ліліана 10,91 -4,55 -13,21 -4,76 -7,41 15,00
Ліліана/Ірина 6,64 0 3,14 14,81 23,91 26,67
Ірина/Білоц. 96 -3,29 4,55 -12,42 -10,22 -12,33 -13,79
Білоц. 96/Ірина 4,03 9,09 13,07 17,74 11,65 8,62
Ірина/Спутниця 4,11 0 -9,15 -6,84 -21,11 -12,19
Спутниця/Ірина 6,67 4,55 5,88 11,58 16,77 17,74
Ліліана/Білоц. 96 -2,47 0 -1,89 15,87 14,81 10,10
Білоц. 96/Ліліана -1,73 4,55 0,01 34,39 30,47 15,00
Ліліана/Спутниця 13,55 4,76 -4,40 -0,53 -1,77 -9,68
Спутниця/Ліліана 14,27 0 -7,55 1,58 5,78 12,90
Білоц. 96/Спутниця -3,21 4,55 15,65 16,32 17,17 4,84
Спутниця/Білоц. 96 -6,34 -4,55 -4,08 4,74 10,19 1,61

Кількість комбінацій схрещування, у яких проявився іс-
тинний гетерозис за ознакою висота рослин, становила 70%, 
кількість гілок та кількість продуктивних вузлів – по 45%, 
кількість бобів – 60%, кількість насінин на рослині – 65%, маса 
насіння з рослини – 70%.
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Висновки. 1. У результаті гібридологічного аналізу гібри-
дів F1 горошку посівного залежно від комбінацій схрещування 
встановлено різний характер успадкування – від позитивного 
наддомінування до депресії.

2. Виявлено гібридні популяції з найбільшими показни-
ками позитивного наддомінування та ступенем істинного ге-
терозиса за усіма ознаками продуктивності: Прибузька 19/
Ірина, Спутниця/Прибузька 19, Спутниця/Ірина.

3. Максимальним прояв гетерозиса за основною ознакою 
насіннєвої продуктивності масою насіння з рослини з коефі-
цієнтом істинного гетерозиса від 20,69 до 56,4 визначено у 
гібридних популяцій Спутниця/Прибузька 19, Білоцерків-
ська 96/Прибузька 19, Ліліана/Ірина та Прибузька 19/Ірина.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають вимогам 

ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у за-
гальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається ав-
тор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним об-
ґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження 
і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

З метою дотримання вищезазначених вимог до наукової стат-
ті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка 
проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад осно-
вного матеріалу, висновки і перспективи подальших досліджень.

Статті, які не відповідають вимогам ДАК України, до друку не 
приймаються.

Обсяг статті – до 10 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 20 мм, 
праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 рядків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редактора 
Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через інтервал 
1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (до 10 слів), адекватно відби-
вати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При 
цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження пи-
тання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не від-
бито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) набирати 
курсивом 12 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і 
точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні конструк-
ції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», «Розглянуто…», 
«Установлено…» (наприклад, «Досліджено генетичні мінливості… 
Отримано задовільні результати…»).

Анотація статті англійською мовою (від 250 до 300 слів) та клю-
чові слова англійською мовою (від 5 до 10 слів). Треба надати профе-
сійний переклад анотації статті англійською мовою (завірений печат-
кою бюро перекладів або відділу кадрів підпис викладача кафедри 
іноземних мов вашого ВНЗ). Бажано надати цю розширену анотацію 
українською (російською) мовою.

Анотація англійською мовою повинна бути структурованою (слі-
дувати логіці опису результатів у статті), інформативною (не містити 
загальних слів); оригінальною (не може бути калькою російськомов-
ної анотації); змістовною (відображати основний зміст статті та ре-
зультати досліджень).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, напри-
клад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера 
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джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (напри-
клад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер 
через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Ві-
сника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело і 
конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках без-
посередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки 
мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці по-
винні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту. 
Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб 
редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення. У 
разі використання інших програм для створення рисунків надавати 
редакції на кожний рисунок окремий файл фотмату TIFF (незжатий – 
uncompressed) або формату JPG (найкращої якості – best quality).

Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна займати не біль-
ше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці не менш 
ніж 12 кегль.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульному 
редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої термінології 
(див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних тощо) 

ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також скорочен-

ня млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без крапки.
Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому 

згадуванні.
Література, що приводиться наприкінці публікації, повинна 

розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й 
бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Номер у списку 
літератури має відповідати лише одному джерелу.

Список використаних джерел повинен містити не менше 10 по-
силань, з яких не менше 7 на зарубіжні видання. Самоцитування – не 
більше 30%.

Обов’язкова наявність списку літератури англійською мовою (не 
виключає списку літератури мовою статті). Літературу не обов’язково 
перекладати англійською мовою. Її можна транслітерувати. Офіційна 
транслітерація українського алфавіту латиницею регламентується по-
становою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55. Офіцій-
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ний трансліт онлайн – http://translit.kh.ua/?passport. Транслітерація
російського алфавіту латиницею онлайн – http://www.translitor.net/.

До редакційної колегії подається примірник тексту статті, під-
писаний авторами, надрукований на папері форматом А4 (див. Зра-
зок оформлення статті), завірений примірник розширеної англійської 
анотації, а також їх електронна версія на CD. Обов’язково подається: 
рецензія доктора наук; квитанція про оплату, відомості про автора.

На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий пріз-
вищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною англійською 
анотацією (Анотація_Прізвище) та, при необхідності, файли з рисун-
ками, графіками тощо.

Редакційна колегія залишає 
за собою право на редакційні виправлення.
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