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Постановка проблеми. У процесі детального 
вивчення культури з’явилася необхідність у по-
кращанні існуючих сортів і отриманні нових 
форм методом гібридизації. Даний метод дає 
змогу об'єднати ознаки двох і більше сортів, 
уможливлює поліпшення нових сортів. Не див-
лячись на суттєві труднощі, що виникають у ході 
схрещування, селекціонери досить широко за-
стосовують гібридизацію для створення сортів і 
форм із комплексом корисних ознак. За сучасних 
умов виробництва гібридизація сільськогоспо-
дарських культур є головним методом селекції 
квасолі. Тому, щоб мати можливість у прогнозу-
ванні кінцевого результату гібридизації, необ-
хідно знати, як успадковуються ознаки за певних 
умов розвитку. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Теоретично формотворчий процес за внутріш-
ньовидової гібридизації, що ґрунтується на неза-

лежному комбінуванні генів, безмежний. Однак 
різні типи взаємодії генів, явище зчепленого ус-
падкування, генетичні й фізіологічні кореляції 
значною мірою обмежують потенційну можли-
вість перекомбінування ознак у гібридних орга-
нізмах [1].  
Вивчення кількісних ознак, що контролюються 

полімерними генами, досить ускладнюється вна-
слідок їх значної мінливості, що залежить від умов 
середовища [4], а загальна картина їх успадкуван-
ня й мінливість маскується модифікуючою дією 
гетерозису в першому поколінні. 
Ступінь фенотипового домінування як показ-

ник для оцінки селекційного матеріалу на ранніх 
етапах випробування використовується в бага-
тьох культурах. Дослідження за цим показником 
підтверджують можливість його використання 
для підбору пар для схрещування, а також для 
швидкої оцінки гібридних нащадків [3].  
Мета роботи: дослідити особливості успадку-

вання цінних господарських ознак у міжсортових 
гібридів першого покоління квасолі звичайної. 
Матеріал та методика досліджень. Дослі-

дження проведено на Устимівській дослідній  
станції рослинництва. Матеріалом для досліджень 
стали чотири сортозразки квасолі звичайної різно-
го еколого-географічного походження, зокрема 
Мавка (Україна), Порумбеца, Відбір з Ізмайловсь-
кої місцевої (Молдова) і Poroto «Groporo» (Арґен-
тина) та п'ять гібридних комбінацій, отриманих у 
результаті проведених міжсортових діалельних 
схрещувань. Схрещування проводилися рано вра-
нці до початку розтріскування пильників, із каст-
рацією материнських квіток і подальшим запилен-
ням батьківським пилком за методикою  
T. Buishand [7]. У дослідах сортозразки і гібриди 
висівалися в трьохкратній повторності з площею 
ділянки 1,35 м2. Спостереження й облік на дослід-
них посівах виконано у відповідності з методикою 
польового досліду Б. А. Доспєхова [2]. Під час ве-
ґетації проводили фенологічні спостереження гіб-
ридів та їх батьківських форм [5]. У лабораторних 
умовах проведено структурний аналіз 30 рослин у 

Доведено, що ступінь фенотипового домінування у 
гібридів F1 може варіювати від hp > +1 до hp < -1 
залежно від компонентів схрещування. Встанов-
лено, що переважна більшість гібридів F1 трива-
лість веґетаційного періоду та його міжфазних 
періодів успадковують за типами позитивного 

наддомінування та позитивним домінуванням. Ус-
падкування висоти рослин відбувається за типами 
позитивного домінування, проміжного успадку-
вання та за типом негативного домінування. Ха-
рактер успадкування висоти прикріплення ниж-
нього ярусу бобів у значній мірі визначається по-
єднанням батьківських компонентів. Так, у пер-
шому поколінні у гібридних комбінаціях спостері-
гається явище наддомінування. За ознаками уро-
жайності та її елементів (урожайність насіння, 
маса насіння з рослини, маса 1000 насінин, кіль-
кість бобів на рослині, кількість насінин із росли-
ни, кількість насінин у бобі) у всіх без виключення 

гібридів першого покоління спостерігався 
гетерозис. 
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кожному повторенні. Для характеристики гібрид-
ного матеріалу визначали ступінь гетерозису за 
формулою:  

,%
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де: F1 – значення ознаки у гібрида; Pmax – най-
більше значення одного з батьків. 
Ступінь фенотипового домінування обчислю-

вали за формулою B. Griffing [8]: 
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де: hp – ступінь домінування; F1 – значення 
ознаки у гібрида; Mp – середнє значення обох 
батьків; Pmax – найбільше значення одного з ба-
тьків. 
Групування отриманих даних проводили відпо-

відно до класифікації G. M. Beil., R. E. Atkins [6]:  

Клас домінування Числове  
значення hp 

Гетерозис (наддомінування) hp > +1  
Часткове позитивне  

домінування +0,5 < hp ≤ +1  

Проміжне успадкування -0,5 ≤ hp ≤ 0,5  
Часткове від’ємне  
успадкування -1 ≤ hp < -0,5  

Депресія hp < -1  
 
Результати досліджень. Із метою створення 

різного вихідного матеріалу використано метод 
внутрішньовидової гібридизації з залученням 
кращих сортозразків квасолі звичайної – джерел 
господарсько цінних ознак, виділених у резуль-
таті трирічного вивчення.  

Успадкування тривалості міжфазних періодів 
та повного веґетаційного періоду. Вивчаючи 
закономірності успадкування міжфазних пері-
одів і повного веґетаційного періоду веґетації ми 
відмітили різні типи успадкування у гібридів F1 
(табл. 1). Встановлено, що успадкування періоду 
«сходи – цвітіння» гібридами першого поколін-
ня, в залежності від комбінації схрещування, 
відбувається за типом часткового позитивного 
домінування (Відбір з Ізмайловської місцевої / 
Порумбеца, Порумбеца / Відбір з Ізмайловської 
місцевої), негативне наддомінування (Порумбе-
ца / Poroto «Groporo») та за типом проміжного 
успадкування (Poroto «Groporo» / Відбір з Ізмай-
ловської місцевої, Poroto «Groporo» / Мавка). 
Другий міжфазний період («цвітіння – достиган-
ня») у гібридів F1 успадковується за типом частко-
вого позитивного домінування або вони перева-
жають за цим показником пізньостиглих батьків.  
Тривалість веґетаційного періоду у більшості 

випадків успадковувався за типом наддоміну-
вання, однак у гібридних комбінаціях Порумбе-
ца / Poroto «Groporo» та Poroto «Groporo» / Від-
бір з Ізмайловської місцевої цей період був на 
рівні одного з пізньостиглих батьків. Із наведе-
них показників ступеню домінування видно, що 
на скорочення тривалості веґетаційного періоду 
сильніше впливає період «сходи – цвітіння». 
Отже, успадкування тривалості веґетаційного 

періоду та його міжфазних періодів гібридами F1 
відбувається за всіма типами домінування, хоча 
переважає тип позитивного наддомінування. Це 
дає можливість відібрати в наступних поколін-
нях трансгресивні форми за даними ознаками. 

1. Успадкування тривалості веґетаційного періоду та його міжфазних періодів гібридами F1 
у різних комбінаціях схрещування 

Періоди 

«сходи – цвітіння»  «цвітіння –  
достигання»  «сходи – достигання» 

діб діб діб 
Гібридні комбінації 

P1 P2 F1 
Г, % hp P1 P2 F1

Г, % hp P1 P2 F1 
Г, % hp 

Порумбеца / Poroto «Groporo» 44 49 44 -10,2 -1,5 46 37 45 -2,2 +0,8 90 86 89 -1,1 -0,5 
Poroto «Groporo» / Відбір  
з Ізмайловської місцевої  49 45 46 -6,1 -0,5 37 47 45 -4,3 +0,6 86 92 91 -1,1 -1,1 

Poroto «Groporo» / Мавка 49 40 44 -10,2 -0,3 37 44 54 +22,7 +4,3 86 84 98 +14,0 +13,0
Відбір з Ізмайловської  
місцевої / Порумбеца 45 44 46 +2,2 +1,0 47 46 52 +10,6 +6,0 92 90 98 +6,5 +6,0

Порумбеца / Відбір  
з Ізмайловської місцевої  44 45 46 +2,2 +1,0 46 47 48 +2,1 +2,0 90 92 94 +2,2 +3,0

Примітка: Р1 – материнська форма, P2 – батьківська форма, F1 – гібрид, Г – ступінь гетерозису,  
hp – ступінь домінування 
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Успадкування ознак, що характеризують при-
датність квасолі до механізованого вирощуван-
ня. Для створення сортів, придатних до механі-
зованого вирощування, отримано п’ять гібрид-
них комбінацій. В усіх отриманих комбінаціях із 
сортозразками, що володіють різним типом куща 
з різною стійкістю до полягання, в F1 домінували 
індетермінантний тип рослин і полягання. Успад-
кування висоти рослин у гібридних комбінаціях 
відбувається за типом позитивного домінування 
(Порумбеца / Poroto «Groporo», Poroto «Groporo» 
/ Мавка), проміжне успадкування (Poroto «Groporo» 
/ Відбір з Ізмайловської місцевої, Відбір з Ізмай-
ловської місцевої / Порумбеца) та за типом нега-
тивного домінування (Порумбеца / Відбір з Із-

майловської місцевої ) (табл. 2). Чіткої законо-
мірності в успадкуванні висоти рослин нами не 
встановлено.  
У наших дослідах характер успадкування висо-

ти прикріплення нижнього ярусу бобів у значній 
мірі визначається поєднанням батьківських ком-
понентів. Так, у першому поколінні у гібридних 
комбінаціях Poroto «Groporo» / Мавка, Poroto 
«Groporo» / Відбір з Ізмайловської місцевої, Від-
бір з Ізмайловської місцевої / Порумбеца, Пору-
мбеца / Відбір з Ізмайловської місцевої спостері-
гається явище наддомінування. В комбінації По-
румбеца / Poroto «Groporo» успадкування відбу-
вається за типом позитивного домінування.  

2. Успадкування ознак придатності до механізованого вирощування гібридами F1 
Ознаки 

висота рослин висота прикріплення  
нижнього ярусу бобів 

см см 
Гібридні комбінації 

P1 P2 F1 
Г, % hp P1 P2 F1 

Г, % hp 

Порумбеца / Poroto «Groporo» 106 96 105 -0,9 +0,8 10 9 10 0,0 +1,0
Poroto «Groporo» / Відбір  
з Ізмайловської місцевої  96 131 110 -16,0 -0,03 9 11 12 +9,1 +2,0

Poroto «Groporo» / Мавка 96 60 95 -1,0 +0,9 9 8 11 +22,2 +5,0
Відбір з Ізмайловської місцевої  

/ Порумбеца 131 106 115 -12,2 -0,3 11 10 13 +18,2 +5,0

Порумбеца / Відбір з Ізмайловської  
місцевої  106 131 102 -3,8 -1,3 10 11 12 +9,1 +3,0

Примітка: Р1 – материнська форма, P2 – батьківська форма, F1 – гібрид, Г – ступінь гетерозису, hp – 
ступінь домінування 

3. Успадкування елементів структури врожаю гібридами F1 
Урожай-
ність  
насіння 

Маса насін-
ня з росли-

ни 
Маса 1000 
насінин 

Кількість 
бобів  

на рослині

Кількість 
насінин  

із рослини 

Кількість 
насінин  
у бобі 

Гібридні комбінації 
hp 

тип 
успад
ку-
вання 

hp 
тип 
успа-
дку-
вання

hp 

тип 
успад
ку-
вання

hp 

тип 
успад
ку-
вання

hp 
тип 
успа-
дку-
вання 

hp 

тип 
успад
ку-
вання

Порумбеца /  
Poroto «Groporo» +10,3 Г +25,0 Г -0,2 П +33,0 Г +10,0 Г +0,8 ПД 

Poroto «Groporo» / 
Відбір з Ізмайловської 

місцевої  
+3,3 Г +1,4 Г -0,4 П +0,1 ПД +1,0 ПД +8,2 Г 

Poroto «Groporo» /  
Мавка +5,0 Г +6,9 Г +8,7 Г +2,1 Г +15,2 Г +0,4 П 

Відбір з Ізмайловської 
місцевої / Порумбеца +5,2 Г +6,3 Г -6,0 Д +1,9 Г +4,2 Г +4,0 Г 

Порумбеца / Відбір з 
Ізмайловської місцевої +3,6 Г +4,8 Г -3,5 Д +0,7 ПД +2,1 Г +3,0 Г 

Примітка: hp – ступінь домінування, Г – гетерозис (наддомінування), ПД – часткове позитивне 
домінування, П – проміжне успадкування 
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Успадкування елементів структури врожаю. 
В своїх дослідах ми вивчали ступінь домінуван-
ня елементів структури урожаю, щоб простежи-
ти загальні закономірності успадкування даних 
ознак. Встановлено, що в усіх п’яти комбінаціях 
проявився гетерозисний ефект за урожайністю 
насіння та масою насіння з рослини (табл. 3). 
Ступінь домінування маси 1000 насінин у бі-

льшості гібридів F1 від’ємна (тобто, направлена в 
сторону дрібнонасінності), лише у гібридної 
комбінації Poroto «Groporo» / Мавка спостеріга-
ли гетерозисний ефект. Це пояснюється тим, що 
за поєднання дрібнонасінних батьківських ком-
понентів проявляється гетерозис. Успадкування 
кількості бобів на рослині відбувається за типа-
ми наддомінування та позитивним домінуван-
ням.  
За кількістю насінин із рослини практично в 

усіх комбінаціях схрещування проявився гетеро-
зис, лише в комбінації Poroto «Groporo» / Відбір 
з Ізмайловської місцевої успадкування відбува-
ється за типом позитивного домінування. Аналіз 
показав, що успадкування за кількістю насінин у 
бобі в гібридів квасолі різний. Так, гетерозис за 
даною ознакою спостерігається у комбінацій 
Poroto «Groporo» / Відбір з Ізмайловської місце-
вої, Відбір з Ізмайловської місцевої / Порумбеца, 
Порумбеца / Відбір з Ізмайловської місцевої, по-
зитивне домінування відмічено у гібридній ком-

бінації Порумбеца / Poroto «Groporo» і проміжне 
успадкування спостерігається у гібридної комбі-
нації Poroto «Groporo» / Мавка. 
Таким чином, проведені дослідження показа-

ли, що за внутрішньовидової гібридизації гете-
розис за елементами урожайності проявляється 
досить часто.  
Висновки: 1. Встановлено, що переважна бі-

льшість гібридів F1 тривалість веґетаційного пе-
ріоду та його міжфазних періодів успадковують 
за типами позитивного наддомінування та пози-
тивним домінуванням. Це дасть нам змогу віді-
брати в наступних поколіннях трансгресивні  
форми за цими ознаками.  

2. Гібриди F1 успадковують висоту рослини за 
типами позитивного домінування, проміжного 
успадкування та за типом негативного доміну-
вання. Характер успадкування висоти прикріп-
лення нижнього ярусу бобів у значній мірі ви-
значається поєднанням батьківських компонен-
тів. Так, у першому поколінні у гібридних ком-
бінаціях спостерігається явище наддомінування.  

3. За ознаками урожайності та її елементів 
(урожайність насіння, маса насіння з рослини, 
маса 1000 насінин, кількість бобів на рослині, 
кількість насінин із рослини, кількість насінин у 
бобі) в усіх без винятку гібридів першого поко-
ління спостерігався гетерозис. 
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