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Постановка проблеми. Селекція вики ярої 
дає виробництву нові сорти, багато з яких за  
низкою характеристик, у визначеній мірі, відпо-
відають потребам сьогоднішнього дня. В резуль-
таті за останні роки посівні площі на насіння під 
цією культурою збільшились. Однак у селекції 
вики ще багато проблем, що потребують свого 
вирішення. Найважливіші – ранньостиглість та 
насіннєва продуктивність. Вика отримала широ-
ке визнання у виробництві, однак брак насіння, 
пов’язаний із невисокою насіннєвою продуктив-
ністю і пізньостиглістю сортів, у значній мірі 
ґальмують її подальше поширення. Для вирі-
шення поставлених завдань у селекції вики ярої, 
обов’язковим є наявність відповідного вихідного 
матеріалу, виділеного в конкретних ґрунтово-
кліматичних умовах. У зв’язку з цим вивчення 
господарсько цінних ознак і характеру успадку-
вання вихідного матеріалу набувають особливої 
актуальності. При цьому важливим є оцінка за-
гальної та специфічної комбінаційної здатності 
за ознаками кормової й насіннєвої продуктивно-
сті, включаючи показники якості зерна і зеленої 
маси. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Успадкування кількісних ознак гібридами F1 та 

F2 вики ярої маловивчене у вітчизняній та зару-
біжній літературі, а тому зустрічаються досить 
спірні дані з цього приводу [2, 5, 9]. 
Трансгресивна селекція, що базується на до-

борі найкращих особин у гібридній популяції, є 
одним із основних методів поліпшення самоза-
пильних культур [1, 4]. 
При розщепленні гібридів простежується значна 

мінливість ознак, прояв яких є відмінним від ба-
тьківських форм. Тому для практичної селекції 
на адаптивність суттєве значення мають пози-
тивні трансгресії, отримані в результаті появи 
рекомбінантів за різними господарсько цінними 
ознаками [3]. 
Мета і завдання досліджень. Метою дослі-

джень є вивчення особливостей формоутворення 
ознак високої насіннєвої продуктивності в гіб-
ридних популяціях вики ярої. 
Виходячи з мети досліджень, ставилися такі 

основні завдання: 
- виділення найбільш цінних зразків вики ярої 

за господарсько цінними ознаками для викорис-
тання в селекційних програмах; 

- вивчення комбінаційної здатності кращих 
сортів за елементами насіннєвої продуктивності;  

- вивчення успадкування ознак висоти рослин, 
тривалості веґетаційного періоду, елементів 
структури врожаю у гібридів F1 і F2 вики ярої. 
Матеріал і методика досліджень. Дослі-

дження проводили в Полтавському інституті аг-
ропромислового виробництва ім. М. І. Вавилова 
НААН України. Об’єктом досліджень було 
дев’ять сортозразків вики ярої різного еколого-
географічного походження: к-789, к-34712, Дро-
бинка, Білоцерківська 7, Мутант широколистий, 
Білоквіткова, добір із 332/2, Toplesa та Гібридна 
85 і 71 гібридна комбінація F1 та F2, отримані 
нами у результаті гібридизації за повною діале-
льною схемою схрещувань (третя модель Гріф-
фінга [8]). 
Аналізували по 30 рослин батьківських форм 

та гібридів F1, F2. 
Для вивчення характеру успадкування й рівня 

гетерозису визначали ступінь домінування hp, 

Наводяться результати вивчення успадкування 
ряду господарсько цінних кількісних ознак у гібри-
дів F1 та F2 вики ярої. В залежності від комбінацій 
схрещувань та умов вирощування спостерігали 
різний характер успадкування – від часткового 
негативного домінування до позитивного доміну-
вання чи наддомінування. Враховуючи широкий 
спектр успадкування по комбінаціях, виявлено 

кращі гібридні комбінації, які за ознаками насіннє-
вої продуктивності ( висота рослин, висота при-
кріплення нижнього боба, кількість пагонів, кіль-
кість продуктивних вузлів, кількість бобів, кіль-
кість насіння, вага насіння) мали гетерозисний 

характер домінування. 



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО  

№ 4 • 2011 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 51

який розраховували за формулою B. Griffinq [7]. 
hp = Fn-MP/HP-MP, де: 
hp – оцінка ступеню домінування; 
Fn – середня арифметична ознаки у рослин гі-

брида n-го покоління; 
MP – середня арифметична ознаки в обох ба-

тьківських форм; 
HP – значення ознаки у батька з максималь-

ним його проявом. 
Групування отриманих даних проводилося згід-

но з класифікацією G. M. Beil, R. E. Aktkins [3]. 
Результати досліджень. У дослідженнях 2010 

року висота рослин батьківських форм становила 
62,9–125,83 см. У комбінаціях гібридів F1 та F2 

проявлявся різний характер успадкування за до-
сліджуваною ознакою. Суттєвий гетерозисний 
ефект (hр=1,39–11,04) був у гібридів F1 – к-789 х 
Мутант широколистий (hр=5,52), Дробинка х Му-
тант широколистий (hр=7,19), Мутант широколис-
тий х Toplesa (hр=1,34), Білоцерківська 7 х Мутант 
широколистий (hр=1,62), Білоцерківська 7 х 
Toplesa (hр=2,88), Toplesa х к-34712 (hр=11,04), 
Toplesa х Гібридна 85 (hр=4,14). У гібридів F2 
ефект гетерозису відмічено у гібридів Дробинка х 
Мутант широколистий (hр=1,7), Білоцерківська 7 х 
Toplesа (hр=1,15), Мутант х добір 332/2 (hр=1,42) 
та Toplesa х Гібридна 85 (hр=3,88) (табл. 1). 

1. Успадкування ознак насіннєвої продуктивності на 1 рослину гібридами F1 та F2  
в окремих зразків колекції вики ярої (2010 р.) 

Ознака гібридів F1 і F2 ♀ ♂ F1 hp Характер 
успадкування F2 hp Характер 

успадкування 
Дробинка х Білоцерківська 7 

Висота рослин, см 103,0 82,1 95,25 0,26 час. поз.  
наддомін.1 98,0 0,52 час. поз.  

наддомін.1 
Висота прикріплення 
нижнього боба, см 57,8 51,87 58,17 1,13 гетерозис 61,23 2,16 гетерозис 

Кількість пагонів, шт. 1,28 1,7 1,5 0,05 час.поз.наддомін.1 1,8 1,48 гетерозис 
Кількість продуктивних 

вузлів, шт. 6,32 6,87 8,08 5,48 гетерозис 7,93 4,93 гетерозис 

Кількість бобів, шт. 7,84 9,7 11,96 3,43 гетерозис 10,8 2,18 гетерозис 
Кількість насінин, шт. 50,24 61,23 60,13 0,8 час.поз.наддомін.1 65,63 1,8 гетерозис 

Вага насіння, г 2,59 3,28 3,95 2,97 гетерозис 3,91 2,85 гетерозис 
Білоцерківська 7 х Мутант широколистий 

Висота рослин, см 82,1 105,17 112,29 1,62 гетерозис 99,9 0,54 час.поз.  
наддомін.1 

Висота прикріплення 
нижнього боба, см 51,87 57,27 58,93 1,61 гетерозис 58,37 1,41 гетерозис 

Кількість пагонів, шт 1,7 1,53 1,71 1,13 гетерозис 1,83 2,63 гетерозис 
Кількість продуктивних 

вузлів, шт. 6,87 6,67 11,64 48,7 гетерозис 8,53 17,6 гетерозис 

Кількість бобів, шт. 9,7 8,57 16,36 12,89 гетерозис 11,27 3,8 гетерозис 
Кількість насінин, шт. 61,23 52,7 81,57 5,77 гетерозис 62,07 1,2 гетерозис 

Вага насіння , г 3,28 2,98 5,26 14,2 гетерозис 3,69 3,73 гетерозис 
Мутант широколистий х добір 332/2 

Висота рослин, см 105,17 92,2 107,71 1,39 гетерозис 107,9 1,42 гетерозис 

Висота прикріплення 
нижнього боба, см 57,27 54,33 55,88 0,05 

час. поз.  
наддомін.1 

 
60,73 3,35 гетерозис 

Кількість пагонів, шт. 1,53 1,73 1,82 1,9 гетерозис 1,83 2,0 гетерозис 
Кількість продуктивних 

вузлів, шт. 6,67 8,0 9,8 3,73 гетерозис 10,2 4,33 гетерозис 

Кількість бобів, шт. 8,57 11,6 12,88 1,84 гетерозис 13,9 2,51 гетерозис 
Кількість насінин, шт. 52,7 56,6 64,88 5,25 гетерозис 74,0 9,92 гетерозис 

Вага насіння, г 2,98 2,93 4,08 56,0 гетерозис 4,36 70,0 гетерозис 

Примітка: 1– часткове позитивне наддомінування 
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При схрещуванні сортозразків із різною висо-
тою прикріплення нижнього боба гібриди мають 
відхилення в сторону як гіршого, так і кращого 
батька. Гетерозис у гібридів F1 та F2 проявився в 
межах (hр=1,02–30,12). Кращими є гібридні комбі-
нації к-789 х Мутант широколистий (hр=2,83; 
6,35), к-789 х доб. 332/2 (hр=12,38; 11,78), Дробин-
ка х к-789 (hр=5,38; 4,34), Дробинка х Білоцерків-
ська 7 (hр=1,13; 2,16), Дробинка х Мутант широ-
колистий (hр=29,88;30,12), Білоцерківська 7 х 
Мутант широколистий (hр=1,61; 1,41), Білоцер-
ківська 7 х Білоквіткова (hр=1,87; 4,43), Білоцер-
ківська 7 х Гібридна 85 (hр=3,77; 1,99), Мутант 
широколистий х Toplesa (hр=1,4; 3,08), доб. 
332/2 х Мутант широколистий (hр=1,06; 1,56).  
Основна кількість гібридів F1 за ознакою «кіль-

кості пагонів на рослину» проявили гетерозис і 
часткове позитивне наддомінування. Кращими за 
проявом гетерозису є Дробинка х к-789 (hр=19,0), 
Білоцерківська 7 х Дробинка (hр=24,3), Білоцер-
ківська 7 х Білоквіткова (hр=11,0), Білоквіткова х 
к-789 (hр=4,83), Білоквіткова х Гібридна 85 
(hр=75,0) та всі гібридні комбінації, в яких мате-
ринською формою виступають Toplesa та Гібри-
дна 85. Гібриди F2 мають дещо інший характер 
успадкування, хоча гетерозис проявився в тих же 
комбінаціях, що і в гібридів F1.  
Аналіз характеру успадкування ознаки «кіль-

кість продуктивних вузлів» у гібридів F1 та F2 
дав змогу виявити кращі комбінації, з-поміж 
яких – Дробинка х Білоцерківська 7 (hр=5,48; 
4,93), Дробинка х Гібридна 85 (hр=2,05; 1,68), 
Білоцерківська 7 х Дробинка (hр=73,45; 8,0), Бі-
лоцерківська 7 х Мутант широколистий 
(hр=48,7; 17,6), Мутант широколистий х доб. 
332/2 (hр=3,73; 4,33), Білоквіткова х к-789 
(hр=18,8; 8,6), Білоквіткова х к-34712 (hр=17,0; 
3,0). Незначний гетерозис і часткове позитивне 
наддомінування відмічено в гібридів, у яких за 
материнську форму взято зразок Toplesa та сорт 
власної селекції – Гібридна 85.  
У ході вивчення ступеню фенотипового домі-

нування ознаки «кількість бобів на 1 рослину» у 
гібридів F1 та F2 виявлено значний гетерозисний 
характер успадкування в комбінаціях: Дробинка 
х Білоцерківська 7 (hр=3,43; 2,18), Дробин-

ка х Гібридна 85 (hр=35,8; 36,38), Білоцерківська 
7 х Дробинка (hр=10,15; 2,23), Білоцерківська 7 х 
Мутант широколистий (hр=12,89; 3,8), Білоквіт-
кова х к-789 (hр=17,36; 6,85), Білоквіткова х  
к-34712 (hр=18,52; 7,22), Toplesa х Гібридна 85 
(hр=7,36; 4,6). Гетерозис виявлено і у гібридних 
комбінаціях, де материнською формою є сорт 
Гібридна 85, особливо у Гібридна 85 х Білоквіт-
кова (hр=30,77; 15,38).  
Прояв гетерозису у гібридів першого і другого 

поколінь за ознакою «кількість насіння на 1 рос-
лину», в основному, був відмічений у комбінаці-
ях гібридів к-789 х к-34712 (hр=5,57; 3,57), Дро-
бинка х Toplesa (hр=8,59; 1,52), Дробинка х Гіб-
ридна 85 (hр=11,78; 14,8), Білоцерківська 7 х 
Дробинка (hр=6,85; 2,05), Білоцерківська 7 х 
Мутант широколистий (hр=5,77; 1,2), Білоцер-
ківська 7 х добір 332/2 (hр=4,2; 4,09), Мутант 
широколистий х добір 332/2 (hр=5,25; 9,92), Бі-
локвіткова х к-789 (hр=17,05;7,02), Білоквіткова 
х к-34712 (hр=6,91;4,62), Гібридна 85 х к-34712 
(hр=12,16; 1,91) і Гібридна 85 х Білоквіткова 
(hр=311,0;141,6).  
У гібридних комбінаціях за ознакою «вага на-

сіння на 1 рослину», як і за попередніми ознака-
ми, відмічений різний характер успадкування.  
У гібридів F1 прояв гетерозису коливався в ме-
жах (hр=1,84 – 56,0), а у гібридів F2 – (hр=1,03 – 
70,0). Кращими є к-34712 х Білоквіткова, Дроби-
нка х Білоцерківська 7, Дробинка х Гібридна 85, 
Білоцерківська 7 х Мутант широколистий, Му-
тант широколистий х доб.332/2, Білоквіткова х 
к-789, Білоквіткова х к-34712, Гібридна 85 х  
к-34712. 
Висновки. Таким чином, враховуючи широ-

кий спектр успадкування ознак по комбінаціях, 
виділено гібриди F1 та F2, які за ознаками, що 
вивчалися (висота рослин, висота прикріплення 
нижнього боба, кількість пагонів, кількість про-
дуктивних вузлів, кількість бобів, кількість на-
сіння, вага насіння), мали гетерозисний або  
частково позитивний характер домінування, а 
саме: Дробинка х Білоцерківська 7, Білоцерків-
ська 7 х Мутант широколистий та Мутант широ-
колистий х добір 332/2. 
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