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Розглянуто прояв експресії маси коренеплодів і цукристості у топкросних ЧС гібридів, 
створених за участю ліній-запилювачів, виділених із груп доборів вихідних популяцій 
Ó752 та КМ2, що відрізнялися між собою різним поєднанням високих і низьких абсолют-
них значень ознак. Встановлено відповідність емпіричного і теоретичного розподілу ва-
ріант, а також кореляційні залежності між цими ознаками. Виділено комбінаційно здатні 
за урожайністю і цукристістю лінії, досліджена частота їхньої зустрічальності у вихідних 
форм уладівської селекції.
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Вñòуп. ó середин³ ìинулого стор³ччя, коли на ринку цукрових буряк³в були 
гетерогенн³ багатонас³нн³ сорти, у селекц³ї при їхньоìу створенн³ ³ пол³п-

шенн³ переважали ìетоди ìасового та ³ндив³дуального добор³в [1]. Якщо т³ 
сорти у генетичн³й форìул³ контролю к³льк³сних селекц³йно-значущих ознак 
ìали високу адитивну частку генотипової вар³анси, ìожна було спод³ватися на 
зрушення їхн³х значень у бажаний б³к. Проте тривал³ добори, як³ проводилися 
селекц³онераìи, знижували генетичну ì³нлив³сть всередин³ цих сорт³в, а їхня 
продуктивн³сть досягала “селекц³йного плато”. ãенетичне їх покращення стало 
ìожливиì при застосуванн³ ìетод³в коìб³нативної селекц³ї (пол³г³бриди, г³бри-
ди на основ³ використання явища цитоплазìатичної чолов³чої стерильност³), за 
якої г³бриди у першоìу покол³нн³ за господарсько ц³нниìи ознакаìи перевищу-
вали б не т³льки кращ³ батьк³вськ³ форìи, а ³ групов³ стандарти, до складу яких 
входили кращ³ зразки урожайного ³ цукристого напряì³в ³з в³тчизняного ³ за-
руб³жного генофонд³в [2]. Перех³д до створення г³брид³в цукрових буряк³в на 
стерильн³й основ³ (×ñ г³бриди) передбачав форìування ³ п³дб³р коìб³нац³йно 
ц³нних пар – коìпонент³в схрещування л³н³йної структури, що дозволяло конт-
ролювати як р³вень гетерозисного ефекту, так ³ константн³сть в³дтворення бать-
к³вських форì – пилкостерильних л³н³й та багатонас³нних запилювач³в до них.

Íа сьогодн³ багатонас³нн³ сорти-популяц³ї слугують джерелоì л³н³й, як³ за-
лучаються до г³бридизац³ї за певниìи систеìаìи контрольованих схрещувань 
з тестераìи для їхньої оц³нки ³ визначення коìб³нац³йної здатност³ [3]. Проте 
залишаються невир³шениìи питання про ефективн³сть ³ндив³дуальної поляри-
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зац³ї для добору за врожайн³стю ³ цукрис-
т³стю родоначальник³в, на яких заклада-
ються л³н³ї, в програìах гетерозисної (коì-
б³нативної) селекц³ї, а також взаєìозв’язок 
цих ознак у систеì³ кореляц³йного анал³зу, 
успадкування, вар³ювання ³ в³дпов³дност³ 
еìп³ричного ³ теоретичного розпод³лу зна-
чень елеìент³в, що визначають структуру 
продуктивност³ цукрових буряк³в.

ìета даної публ³кац³ї – визначити ха-
рактер прояву експрес³ї ознак урожайност³ 
³ цукристост³ у топкросних ×ñ г³брид³в, 
створених за участю л³н³й-запилювач³в, як³ 
були закладен³ на ран³ше в³д³браних пед³гр³ 
з груп добору кореляц³йної реш³тки з поєд-
нанняì р³зного ступеня вираженост³ оз-
нак, визначити їхню коìб³нац³йну здат-
н³сть, частоту зустр³чальност³ генетично 
ц³нних форì ³ в³д³брати кращ³ з них для по-
дальшого селекц³йного опрацювання з 
покращення ³снуючих багатонас³нних за-
пилювач³в.

Ìàòåð³àëè ³ ìåòодè
äо досл³ду, як³ проводили на óладово-

ëюлинецьк³й досл³дно-селекц³йн³й станц³ї 
у 2003–2005 рр., було залучено дв³ попу-
ляц³ї ì³сцевої селекц³ї: ó752 – урожайного 
напряìу ³ êì2 – цукристого напряìу до-
бор³в. П³сля ³ндив³дуальної поляризац³ї ко-
ренеплод³в експериìентальн³ дан³ були 
занесен³ на кореляц³йну реш³тку, яку уìов-
но розбили на чотири квадранти. Зазви-
чай, у подальшу роботу в³дбирали коре-
неплоди третього квадранта (права нижня 
частина) – пед³гр³, як³ поєднують у соб³ ви-
соку цукрист³сть ³з високою ìасою коре-
неплод³в (група SE-Ped) [4] ³ з яких у по-
дальшоìу форìували суперел³ту. öя група 
була контролеì для пор³вняння. ó верхню 
праву частину потрапляли коренеплоди, 
що характеризувалися високою цукрист³с-
тю з низькиìи значенняìи за ìасою (група 
низька урожайн³сть – висока цукрист³сть –
Íóâö), у л³ву нижню – коренеплоди з висо-
киìи значенняìи ìаси коренеплоду ³ в³д-

носно пониженою цукрист³стю – група 
âóÍö) [2]. Íа основ³ коренеплод³в ³з кож-
ної ³з в³д³браних груп створювали л³н³ї ³з за-
стосуванняì саìозапилення. Пот³ì ц³ л³н³ї 
(по 15 з кожної групи) схрещували за ти-
поì топкрос ³з пилкостерильниì тестероì 
³ за ×ñ г³бридаìи п³сля сортовипробування 
[5] оц³нювали основн³ генетико-статистич-
н³ параìетри та в³дпов³дн³сть еìп³ричного 
розпод³лу значень ìаси коренеплоду ³ 
цукристост³ теоретичноìу з використан-
няì пакета програìи STATISTICA-6 [6], 
загальну коìб³нац³йну здатн³сть (ЗêЗ) [7] ³ 
частоту коìб³нац³йно ц³нних л³н³й.

Рåзуëüòàòè òà обãовоðåííя
àнал³з експериìентальних даних пока-

зав, що л³н³ї, одержан³ з популяц³й саìоза-
пиленняì, у топкросних ×ñ г³бридах, п³д-
твердили напряì попередн³х добор³в цих 
популяц³й. ñереднє значення ìаси коре-
неплоду у груп³ Íóâö було вищиì у л³н³й, 
в³д³браних з популяц³ї урожайного напряìу 
ó 752 (583 г проти 503), а цукрист³сть була 
вищою у л³н³й, вид³лених з популяц³ї 
цукристого напряìу êì2 (19,4 проти 
16,1 %) (табл.1). 

ó груп³ âóÍö, а також у контрольн³й 
груп³ спостер³гали аналог³чну тенденц³ю. 
êоеф³ц³єнт вар³ац³ї за ìасою коренеплод³в 
у груп³ âóÍö ³ в контрольноìу вар³ант³ у ×ñ 
г³брид³в на основ³ л³н³й-запилювач³в з по-
пуляц³ї ó752 був ìайже удв³ч³ вищиì, н³ж у 
×ñ г³брид³в на основ³ л³н³й з популяц³ї êì2. 
ó груп³ Íóâö вар³абельн³сть за ìасою ко-
ренеплод³в була вищою у г³брид³в на основ³ 
запилювач³в ³з високоврожайного вих³дно-
го зразка. За ознакою цукристост³ б³льшою 
вар³абельн³стю характеризувалися г³бри-
ди, запилювач³ яких походили з групи 
âóÍö ³ контролю (популяц³я ó752), пор³в-
няно ³з такиìи ж групаìи з популяц³ї êì2. 
êоеф³ц³єнт вар³ац³ї ³ становив в³дпов³дно 
8,1 та 8,5 проти 3,5 та 7,0 %. ìодальний 
клас за ìасою коренеплоду в ус³х групах 
добору був вищиì у ×ñ г³брид³в, створених 
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на л³н³ях, вид³лених з популяц³ї ó752, у той 
час коли ìодальний клас за значенняìи 
цукристост³ був вищиì у ×ñ г³брид³в, що 
сфорìован³ на основ³ л³н³й ³з популяц³ї 
êì2.

ãраф³чна ³нтерпретац³я еìп³ричних ³ те-
оретичних частот значень ìаси коре-
неплоду ³ цукристост³ у р³зних групах двох 
досл³джуваних популяц³й подана на 
рис.1–4.

ãенетико-статистичний анал³з показав, 
що в ус³х групах добору в популяц³ях ×ñ г³б-
рид³в за ознакою ìаса коренеплоду спос-
тер³гається правостороння асиìетр³я, яка 
була найб³льшою у груп³ Íóâö (2,1 – попу-
ляц³я ó752 ³ 1,55 – популяц³я êì2). ó конт-
рольн³й груп³ зì³щення вправо за ц³єю оз-
накою б³льше було виражено у ×ñ г³брид³в, 
коìпонентаìи-запилювачаìи яких були 
л³н³ї з високоцукристої популяц³ї êì2 
(рис. 1, 3). За ознакою цукристост³ у топ-

Òàбëèöя 1. ãенетико-статистичн³ параìетри топкросних ×ñ г³брид³в, створених за участю л³н³й-
запилювач³в, вид³лених з популяц³й улад³вської селекц³ї

Параметри
Н У В Ц В У Н Ц SE-Ped (контроль)

маса коре-
неплоду цукристість маса коре-

неплоду цукристість маса коре-
неплоду цукристість

Лінії з популяції У752
Середнє, г, % 583 16,1 670 14,7 630 14,.7
Довірчий інтервал: від...
до

477
689

15,6
16,6

560
780

14,0
15,3

524
736

14,0
15,4

Медіана 500 15,6 701 14,5 602 14,6
Мода 500 15,6 750 15,8 500 15,6
Мінімум 400 15,0 450 13,1 400 13,3

Максимум 880 17,0 880 16,4 810 17,8
Варіанса 36667 0,9 39571 1,4 36357 1,5
Стандартне відхилення 191 0,3 199 0,3 119 0,4
Коефіцієнт
варіації, %

32,8 5,9 29,7 8,1 30,3 8,5

Асиметрія 2,1 0,5 1,0 0 1,1 1,0
Ексцес 5,0 -1,3 0,9 -1,6 1,4 1,2

Лінії з популяції КМ2
Середнє, г,% 507 19,4 620 18,.6 458 19,9
Довірчий інтервал: від...
до

405
608

18,8
20,1

563
672

17,7
18,4

414
463

19,3
20,7

Медіана 400 19,.0 600 17,9 400 20,1
Мода 400 19,2 600 19,4 400 20,9
Мінімум 400 18,1 500 17,3 400 18,0
Максимум 900 22,1 800 19,7 85.0 23,4
Варіанса 33524 1,4 8857 1,4 5167 1,9
Стандартне
відхилення

183 0,2 0,9 0,2 0,7 0,3

Коефіцієнт варіації, % 36,0 6,1 15,0 3,5 16,0 7,0
Асиметрія 1,55 0,90 0,74 0,99 1,53 0,86
Ексцес 0,77 0,10 0,16 3,22 2,75 1,29
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кросних г³брид³в з груп Íóâö ³ âóÍö попу-
ляц³ї ó752 виявлено в³д’єìн³ значення екс-
цесу (в³дпов³дно –1,3 та –1,6) , у вс³х ³нших 
групах добору ³ у контрольних вар³антах ек-
сцес був позитивниì, хоча ³ з р³зниì ступе-
неì виваженост³ (рис.2, 4).

âивчення взаєìозв’язку ознак ìаси ко-
ренеплоду ³ цукристост³ показало, що у вс³х 
групах добору ³ у контрольноìу вар³ант³ в³н 
описується л³н³йниì р³внянняì регрес³ї з 
коеф³ц³єнтоì byx , що зì³нюється в³д неви-
соких в³д’єìних до невисоких позитивних 
значень (рис.5-7).

Залежн³сть ì³ж циìи ознакаìи у груп³ 
Íóâö популяц³ї ó752 була слабкою пози-
тивною, а у популяц³ї êì2 – слабкою нега-
тивною â урожайної популяц³ї ó752 коре-
ляц³йний зв’язок на контрол³ був позитив-
ниì слабкиì (r=0,10), а у груп³ âóÍö в³н 
був в³дсутн³ì (r=0,03), у той час як у попу-
ляц³ї êì2 у цих групах в³н був слабкиì 
в³д’єìниì (в³дпов³дно –0,22 та –0,30).òа-
киì чиноì, в ц³лоìу у топкросних ×ñ г³б-
рид³в, створених на основ³ л³н³й-запилюва-
ч³в ³з популяц³ї êì2 , п³двищення ìаси ко-
ренеплоду призводило до зниження 
цукристост³, а в г³бридах на основ³ запилю-

Рèñ. 1. â³дпов³дн³сть еìп³ричного ³ теоретичного 
розпод³лу частот значень ìаси коренеплоду у ×ñ г³-
брид³в на основ³ запилювач³в популяц³ї ó752: 1 – 
Íóâö, 2 – âóÍö, 3 – контроль 

Рèñ. 3. â³дпов³дн³сть еìп³ричного ³ теоретично-
го розпод³лу частот значень ìаси коренеплоду у ×ñ 
г³брид³в на основ³ запилювач³в популяц³ї êì2: 1 – 
Íóâö, 2 – âóÍö, 3 – контроль

Рèñ. 2. â³дпов³дн³сть еìп³ричного ³ теоретичного 
розпод³лу частот значень цукристост³ у ×ñ г³брид³в 
на основ³ запилювач³в популяц³ї ó752: 1 – Íóâö, 2 – 
âóÍö, 3 – контроль

Рèñ. 4. â³дпов³дн³сть еìп³ричного ³ теоретичного 
розпод³лу частот значень цукристост³ у ×ñ г³брид³в 
на основ³ запилювач³в популяц³ї êì2: 1 – Íóâö, 2 – 
âóÍö, 3 – контроль



ISSN 1810-7834. Вісн. Óкр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2010, том 8, № 2 233

М³íëèв³ñòü озíàк мàñà коðеíепëоду ³ цукðèñò³ñòü у òопкðоñíèх ЧС ã³бðèд³в ³ комб³íàц³йíà ...

Рèñ. 5. Залежн³сть ì³ж ìасою коренеплоду та цук-
рист³стю топкросних ×ñ г³брид³в, створених на осно-
в³ групи добору Íóâö: а – популяц³я ó752; б – попу-
ляц³я êì2

Рèñ. 6. Залежн³сть ì³ж ìасою коренеплоду та цук-
рист³стю топкросних ×ñ г³брид³в, створених на осно-
в³ групи добору âóÍö: а – популяц³я ó752; б – попу-
ляц³я êì2

вач³в ³з популяц³ї ó752 такої залежност³ не 
виявлено.

ë³н³ї-запилювач³, створен³ ³з в³д³браних 
коренеплод³в р³зних груп добору, у топ-
кросних схрещуваннях були оц³нен³ за коì-
б³нац³йною здатн³стю. àнал³з ефект³в ЗêЗ 
за урожайн³стю ³ цукрист³стю л³н³й з попу-
ляц³ї ó752 показав, що к³льк³сть коìб³на-
ц³йно здатних л³н³й, вид³лених ³з групи 
Íóâö, була однаковою з контрольною гру-
пою – по 20,0% (табл.2).

ó ц³й груп³ л³н³я ó752/5 характеризува-
лась ³стотно високиìи ефектаìи ЗêЗ за 
двоìа ознакаìи одночасно: за урожайн³с-
тю gj = 1,67, за цукрист³стю gj = 1,1 (табл.3). 
ë³н³я ó752/29 була коìб³нац³йно-здатною 
за цукрист³стю, проте ìала високий 
в³д’єìний ефект за врожайн³стю. За озна-
кою цукристост³ як коìб³нац³йно ц³нн³ вид³-
лилися л³н³ї ó752/16 та ó752/18, проте їхня 

Òàбëèöя 2. ×астота зустр³чальност³ 
коìб³нац³йно-ц³нних л³н³й, вид³лених ³з груп до-
бору популяц³й улад³вської селекц³ї з контраст-
ниì поєднанняì високих ³ низьких значень уро-
жайност³ ³ цукристост³, %

Групи добору

З популяції У752 З популяціі КМ2

урожай-
ність

цукрис-
тість

урожай-
ність

цукрис-
тість

Н У В Ц 20,0 33,3 20,0 33,3
В У Н Ц 13,3 40,0 13,3 13,3
SE-Ped 

(контроль)
20,0 33,3 6,6 40,0

урожайн³сть у ×ñ г³бридах не в³др³знялася 
в³д середньопопуляц³йної у ц³й груп³. ×ас-
тота зустр³чальност³ генетично ц³нних за 
урожайн³стю л³н³й у груп³ Íóâö, вид³лених 
³з популяц³ї êì2, втрич³ перевищувала 
контроль (20,0 проти 6,6 %), а за цукрис-
т³стю у 1,5 раза була нижчою в³д контролю 



ISSN 1810-7834. Вісн. Óкр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2010, том 8, № 2234

М.Î. Коðíєєвà, Л.В. Фàëàòюк 

(табл.2). öе св³дчить про в³дсутн³сть 
зв’язку ì³ж характеристикою родоначаль-
ник³в ³ коìб³нац³йною здатн³стю л³н³й, от-
риìаних на їхн³й основ³. êращ³ за урожай-
н³стю л³н³ї êì2/9 та êì2/10 з ц³єї ж групи 
добору з достов³рниìи ефектаìи за уро-
жайн³стю (в³дпов³дно +2,93 та +3,93) ха-
рактеризувалися цукрист³стю, що була у 
×ñ г³бридах за їхньої участ³ на р³вн³ серед-
ньої по груп³ (табл.3). ë³н³я êì2/12 була 
коìб³нац³йно ц³нною за урожайн³стю, але 
за цукрист³стю ìала в³д’єìний ефект ЗêЗ.

ó контрольн³й груп³ добору популяц³ї 
êì2 лише одна л³н³я визнана як коìб³на-
ц³йно ц³нна, проте ш³сть л³н³й за цукрист³с-
тю (40,0%) успадковували її висок³ значен-
ня у топкросних г³бридах, створених за їх-
ньою участю. åфекти ЗêЗ у цих шести л³н³й 
були ³стотно високиìи ³ коливалися в ìе-
жах 0,0…3,5%.

ó груп³ âóÍö за однакової частоти коìб³-
нац³йно здатних л³н³й за урожайн³стю в обох 
популяц³й (13,3%) генетично ц³нних за 
цукрист³стю л³н³й було вид³лено втрич³ б³ль-
ше у популяц³ї ó752 пор³вняно з популяц³єю 
êì2 (табл. 2). äв³ л³н³ї ó752/55 та ó752/56, а 
також одна л³н³я êì2/34, ìаючи висок³ до-
стов³рн³ ефекти ЗêЗ за цукрист³стю, були не-
коìб³нац³йно здатниìи за урожайн³стю, по-
нижуючи значення ознаки у г³бридах, а л³н³ї 
ó752/34 та êì2/31 за посередньої урожай-
ност³ в³др³знялися ³стотно високиìи ефекта-
ìи ЗêЗ за цукрист³стю.

Із контрольної групи добору вид³лено 
п’ять цукристих л³н³й з популяц³ї ó752 ³ ш³сть 
л³н³й з популяц³ї êì2, проте з останньої попу-
ляц³ї коìб³нац³йно здатною за урожайн³стю 
була лише одна л³н³я êì2/80 (gj = 1,97). â ц³-
лоìу з популяц³ї ó752 урожайного напряìу 
добору вид³лено 8 кращих л³н³й за ц³єю ж оз-
накою ³ 15 кращих л³н³й за цукрист³стю, як³ 
п³двищують значення ознаки у г³бридах. ó 
популяц³ї êì2, яка тривалий час зазнавала 
добору на п³двищення абсолютних значень 
цукристост³, коìб³нац³йно здатних за вро-
жайн³стю вид³лено 12 л³н³й ³ коìб³нац³йно 
здатних за цукрист³стю – 6 л³н³й. òобто, нез-
важаючи на напряì добору, з обох популяц³й 
суìарно б³льше вид³лено л³н³й генетично ц³н-
них за цукрист³стю, н³ж за урожайн³стю (27 
проти 14). öе св³дчить про те, що доб³р гено-
тип³в ³з вих³дних популяц³й за високиìи аб-
солютниìи значенняìи ознаки з коìб³нац³й-
ною ц³нн³стю за циìи ознакаìи не 
пов’язаний. öе добре узгоджується з дани-
ìи автор³в [8], що вивчали ц³ залежност³ на 
ìатер³алах генплазì ³ншого походження. Íа 
подальше селекц³йне опрацювання залуче-
но 23 л³н³ї, що походять з популяц³ї ó752 ³ 18 – 
з популяц³ї êì2.

òакиì чиноì, вид³лен³ генетично ц³нн³ 
за урожайн³стю ³ цукрист³стю л³н³ї будуть 
введен³ у схрещування для створення 
пол³пшеного синтетика-запилювача – 
коì понента високопродуктивних ×ñ г³б-
рид³в цукрових буряк³в.

Рèñ. 7. Залежн³сть ì³ж ìасою коренеплоду та цук-
рист³стю топкросних ×ñ г³брид³в,створених на основ³ 
групи добору SE-Ped (контроль) : а – популяц³я ó752; 
б – популяц³я êì2
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Òàбëèöя 3. åфекти ЗêЗ за врожайн³стю ³ цукрист³стю запилювач³в, вид³лених з популяц³й ó752 ³ êì2 
улад³вської селекц³ї

Н У В Ц В У Н Ц SE-Ped (контроль)
Номер

лінії
Урожай-

ність
Цукрис-

тість
Номер

лінії
Урожай-

ність
Цукрис-

тість
Номер

лінії
Урожай-

ність
Цукрис-

тість
Лінії з популяції У752

У752/1 -5,67* -0,6 У752/32 0,79 -1,6 У752/61 -0,33 3,1*
У752/5 1,67* 1,1* У752/33 0,81 -0,7 У752/63 -2,25 -0,9
У752/6 -1,83 -0,6 У752/34 0,81 1,1* У752/64 -0,25 -0,1
У752/9 -1,33 -0,4 У752/38 -2,21 -0,4 У752/67 1,7* 0,7*
У752/10 -0,84 -0,5 У752/42 4,81* -0,2 У752/69 0,81 0,8*
У752/11 -0,84 -1,1 У752/43 -1,02 -1,2 У752/73 -1,25 -0,7
У752/14 -0,85 -0,2 У752/50 -1,38 -1,4 У752/74 0,69 1,2*
У752/16 -0,33 1,2* У752/51 0,89 -0,7 У752/75 -2,31 0
У752/17 1,67* 0,1 У752/52 0,71 0,1 У752/79 -1,31 -1,4
У752/18 -0,83 0,9* У752/53 -2,11 -1,4 У752/80 -1,38 1,4
У752/19 -0,33 -0,5 У752/55 -1,69 1,3* У752/83 -0,24 1,2*
У752/24 1,17 -1,0 У752/56 -1,61 1,2* У752/84 2,70* -1,0
У752/29 -1,83 1,7* У752/57 -1,80 1,7* У752/87 4,70* -0,5
У752/30 -0,82 -1,1 У752/58 2,80* 1,1* У752/89 0,16 0,3
У752/31 -0,34 1,2* У752/59 0,31 1,1* У752/90 -1,30 -1,1

Лінії з популяції КМ2
КМ2/2 -1,09 1,5* КМ2/27 -0,24 -0,3 КМ2/55 0,.50 -1,7
КМ2/3 -1,05 -1,2 КМ2/30 -1,71 -0,4 КМ2/57 0,41 -1,3
КМ2/4 -1,07 1,3* КМ2/31 -0,40 1,6* КМ2/59 0,47 -1,4
КМ2/5 -1,07 0,4 КМ2/32 -0,21 -0,4 КМ2/64 -0,53 1,0*
КМ2/6 0,43 -0,4 КМ2/33 0,83 0,2 КМ2/65 -0,50 -0,4
КМ2/7 -1,01 -0,2 КМ2/34 -1,20 1,3* КМ2/65 -0,56 0,8*
КМ2/8 -1,13 2,7* КМ2/36 1,7* -0,5 КМ2/66 -0,49 1,0*
КМ2/9 2,93* -0,4 КМ2/38 1,8* -0,1 КМ2/68 -0,57 3,5*
КМ2/10 3,93* -0,2 КМ2/39 0,69 -0,2 КМ2/71 -0,52 0,7*
КМ2/11 -1,05 -1,1 КМ2/41 -0,10 0 КМ2/73 -0,54 -1,0
КМ2/12 3,43* -1,2 КМ2/43 -1,21 -0,2 КМ2/74 -0,04 0,2
КМ2/13 -0,59 1,3* КМ2/44 -0,41 0,1 КМ2/75 0,46 1,0*
КМ2/17 -1,09 -0,6 КМ2/46 0,12 -0,2 КМ2/78 -0,53 -1,5
КМ2/20 -0,20 -1,1 КМ2/47 0,64 -0,5 КМ2/79 0,47 -1,1
КМ2/24 -1,07 -0,6 КМ2/48 -0,3 -0,4 КМ2/80 1,97* 0,2

П р и ì ³ т к а. * – достов³рно висок³ на 5% р³вн³ значущост³ ефекти загальної коìб³нац³йної здатност³ л³н³й.

Вèñíовкè
ë³н³ї, одержан³ з популяц³й улад³вської 

генплазìи – високоурожайного сорту 
ó752 та високоцукристого селекц³йного 
ноìера êì2, з використанняì саìозапи-
лення, у топкросних ×ñ г³бридах, п³дтвер-
дили напряì попередн³х добор³в цих попу-
ляц³й.

åìп³ричний розпод³л частот значень 
ìаси коренеплод³в характеризується пра-
восторонньою асиìетр³єю з позитивниì 
ексцесоì, а значень цукристост³ – ìенш 
вираженою правосторонньою асиìетр³єю 
з в³д’єìниì ексцесоì у вих³дних групах ³з 
контрастниì поєднанняì утил³тарних 
 ознак.
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ó топкросних ×ñ г³брид³в, створених на 
основ³ л³н³й-запилювач³в ³з популяц³ї êì2, 
п³двищення ìаси коренеплоду призводи-
ло до зниження цукристост³, а в г³бридах на 
основ³ запилювач³в ³з популяц³ї ó752 такої 
залежност³ не виявлено.

За результатаìи ³ндив³дуальної поля-
ризац³ї доб³р кращих генотип³в за високи-
ìи абсолютниìи показникаìи утил³тарних 
ознак ³з вих³дних популяц³й у р³зних за їхн³ì 
поєднанняì контрастних групах ³з коìб³-
нац³йною ц³нн³стю за циìи ознакаìи не 
пов’язаний, тоìу для форìування синте-
тик³в ³з покращениìи властивостяìи 
в³д³бран³ коренеплоди сл³д вводити у тес-
терн³ схрещування без попереднього 
 їхнього вивчення за базисниìи параìет-
раìи.

Із популяц³ї ó752 урожайного напряìу 
добору вид³лено 8 генетично ц³нних л³н³й 
за ц³єю ж ознакою ³ 15 – за цукрист³стю, з 
популяц³ї êì2, яка тривалий час зазнавала 
добору на п³двищення абсолютних значень 
цукристост³, коìб³нац³йно здатних за вро-
жайн³стю вид³лено 12 л³н³й ³ коìб³нац³йно 
здатних за цукрист³стю – 6 л³н³й, як³ п³дви-
щують значення ознаки у ×ñ г³бридах. Íа 
їхн³й основ³ ìожна форìувати покращений 
синтетик – коìпонент запилювача до ×ñ 
форì, який у г³бридах виявить високу про-
дуктивн³сть.
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â статье рассìатривается проявление 
экспрессии ìассы корнеплодов и сахарис-
тости у топкроссных ìñ гибридов, созданных 
с участиеì линий-опылителей, выделенных 
из групп отборов исходных популяций ó752 и 
êì2, отличающихся ìежду собой различныì 
сочетаниеì высоких и низких значений призна-
ков. óстановлено соответствие эìпирического 
и теоретического распределения вариант, а 
также корелляционные зависиìости ìежду 
этиìи признакаìи. âыделены коìбинационно-
ценные по урожайности и сахаристости ли-
нии, исследована их частота встречаеìости у 
исходных форì уладовской селекции.

Ключевые слова: линии-опылители, топкроссные 
ìñ гибриды, коìбинационная способность, ìас-
са корнеплодов, сахаристость.
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VARIATION OF TRAITS ROOT MASS  
AND SUGAR CONTENT IN TOP-CROSS MS 
HYBRIDS AND COMBINING ABILITY  
IN LINES-POLLINATORS OF ULADOVSKA 
BREEDING

M.O. Korneyeva, L.V. Falatiuk 

Institute of sugar beet NAAS of Ukraine 
Ukraine, 03110, Klinicheskaya Str., 25 
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Expression manifestation of mass storage roots 
and sugar content in top-cross MS hybrids de-
veloped to involve lines-pollinators to be sepa-
rated out from the groups of donors for starting 

populations, Ó752 and КМ2, that distinguished 
with various combinations of high and low ab-
solute values of traits, was considered. Coinci-
dence between empiric and theoretical value 
distribution as well as correlation relationship 
between them was found. Lines showing com-
bining ability by productivity and sugar content 
were identified, their frequency of occurrence 
in the original forms of Uladovska breeding was 
studied.

Key words: lines-pollinators, top-cross MS hy-
brids, combining ability, root mass, sugar con-
tent.


