
ISSN 1810-7834. Вісн. Óкр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2012, том 10, № 158

© Ì.Ю. ÌÀЗÓÐÀ, Ò.Â.×ÓÃÓÍÊÎÂÀ , Ð.Ê.ÌÀÒЯШÓÊ, 2012

Особливості формування пилку та ãібридизації сортів і видів канни (Canna L.) ...
М

.Ю
. М

аз
ур

а,
 Т

.В
.Ч

уã
ун

ко
ва

 , 
Р

.К
.М

ат
яш

ук

ÓÄÊ 575.2: 582.584:631.52:576(477.63)

ÎÑÎБЛИВÎÑÒ² ФÎРÌУВАННЯ ПИЛКУ ÒА Г²БРИДИÇАЦ²Ї 
ÑÎРÒ²В ² ВИД²В КАННИ (CANNA L.)  
В УÌÎВАХ КРИВÎР²ÇЬКÎГÎ БÎÒАН²ЧНÎГÎ ÑАДУ

Ì.Ю. ÌÀЗÓÐÀ1, Ò.Â.×ÓÃÓÍÊÎÂÀ2 , Ð.Ê.ÌÀÒЯШÓÊ1 
1Êривор³зький ботан³чний сад ÍÀÍ Óкраїни 
Óкраїна, 50089, Äн³пропетровська обл., ì. Êривий Ð³г, вул. Ìаршака, 50 
e-mail:KBGscience@rambler.ru 
2 Інститут ф³з³олог³ї рослин ³ генетики ÍÀÍ Óкраїни, 
Óкраїна, 03022, ì. Êиїв, вул. Âасильк³вська, 31/17

Мета. З метою створення нових форм і сортів канни садової з покращеними декоратив-
ними ознаками, адаптованих до вирощування в степових регіонах Óкраїни, досліджува-
ли особливості формування пилку та результати гібридизації різних сортів і видів канни. 
Методи. Цитологічне дослідження пилку та гібридизація сортів і інтродукованих видів 
канни. Результати. Досліджені особливості дозрівання пилку у сортів та інтродукованих 
видів канни в другу – третю фазу розвитку квітки, починаючи з фази нещільного бутону 
до повного розкриття квітки. Визначено життєздатність пилкових зерен та проведено 
штучну гібридизацію. Із 50 комбінацій схрещування лише 22 % були результативними. 
Ефективність зав’язування насіння становила від 6,6 % до 91,6 %. Висновки. Вперше 
в умовах дестабілізованого середовища промислового регіону Óкраїни проаналізова-
но фертильність пилку сортів та інтродукованих зразків канни на різних фазах розвитку 
квітки. Виявлено перспективні комбінації схрещування різних генотипів для збагачення 
вітчизняного сортименту канни.

Ключові слова: сорти і види канни (Canna L.), степові промислові регіони Óкраїни, жит-
тєздатність пилку, гібридизація.

Вñòуп. Êв³тково-декоративн³ культури є одниì ³з найвагоì³ших коìпонент³в 
у зеленоìу буд³вництв³. Â Óкраїн³ проблеìа покращення декоративного 

офорìлення сад³в ³ парк³в з використанняì в³тчизняного сад³вного ìатер³алу 
набуває особливої гостроти через в³дставання нашої держави в³д пров³дних 
країн св³ту за асортиìентоì кв³тникових культур. Àктуальн³сть ³ пр³оритет даної 
проблеìи зростає у зв’язку з необх³дн³стю збереження та збагачення ³снуючо-
го б³ор³зноìан³ття. Îсобливої уваги потребує питання розширення к³лькост³ ³ 
якост³ декоративних рослин в уìовах дестаб³л³зованого середовища про-
ìислових рег³он³в Óкраїни. 

Ñеред орнаìентальних ³ красивокв³тучих рослин канна садова (Canna x 
hybrida hort.) пос³дає одне з пров³дних ì³сць. Ó садово-парковоìу господар-
ств³ р³д Canna L., який нал³чує за р³зниìи джерелаìи в³д 50 до 100 вид³в, вико-
ристовується вже б³льше 400 рок³в. Ñортов³ ознаки канни досить ст³йко збер³-
гаються, оск³льки це рослини, як³ розìножуються переважно вегетативно. 
Ó св³т³ нараховується приблизно 1000 сорт³в канни, але в практиц³ використо-
вують лише близько 200 сорт³в [1]. Â Óкраїн³ вирощування канни є достатньо 
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обìежениì, особливо в степов³й зон³, 
оск³льки ця культура ìало пристосована до 
ì³сцевих ґрунтово-кл³ìатичних уìов. Ó 
зв’язку з циì, актуальниì є розширення 
³снуючого сортиìенту канни, збагачення 
високодекоративниìи та адаптованиìи 
до ì³сцевих еколог³чних уìов культива-
раìи. 

Ãенофонд роду Canna L. ще дуже ìало 
використаний. Перший диплоїдний г³-
бридний вид С. x annaei hort. був отриìа-
ний в³д схрещування природних вид³в 
C. indica x C. glauca, другий г³бридний вид 
C. x ehemannii (C. iridiflora x C. warscewic-
zii) також був диплоїдниì та в³др³знявся в³д 
природних вид³в лише за декоративн³стю 
листя [2].

Â результат³ г³бридизац³ї C. indica x 
C. warscewiczii були отриìан³ г³бриди з 
п³двищеною декоративн³стю кв³тки за ра-
хунок зб³льшення її розì³р³в до 11–15 сì в 
д³аìетр³. При наступноìу схрещуванн³ цих 
г³брид³в ³з штучно отриìаниì видоì C. x 
ehemannii одержали триплоїдн³ сорти з 
яскравиì забарвленняì кв³тки, назван³ 
канна-Êроз³. Â Італ³ї на основ³ г³бридизац³ї 
канни-Êроз³ з п³вн³чно-аìериканськиìи 
видаìи, особливо з C. flaccida, були отри-
ìан³ переважно диплоїдн³ орх³дн³ канни. 
Âони називались г³гантськиìи ³ в³др³зня-
лись н³чниì цв³т³няì, як ³ використаний 
природний вид [3–5].

Ãенетичн³ й селекц³йн³ програìи спря-
ìовувались, переважно, на створення 
сорт³в з тривал³шиì цв³т³нняì, ст³йких до 
екстреìальних кл³ìатичних фактор³в. Óс-
п³шниìи виявились численн³ зворотн³ 
схрещування триплоїдних сорт³в ³з дип-
лоїдниìи сортаìи Êроз³ та з деякиìи дип-
лоїдниìи природниìи видаìи. Â резуль-
тат³ використання г³бридизац³ї та пол³-
плоїд³ї розì³р кв³тки було зб³льшено ìайже 
вдв³ч³. Îтриìано триплоїдний сорт «King 
Humbert», який вир³знявся крупн³стю кв³-
ток ³ п³двищеною ст³йк³стю до кл³ìатичних 
стрес³в. Òакож вже ³снують так зван³ «водн³ 

канни», створен³ в “Longwood Gardens” в 
ÑШÀ [6 – 8].

За цитогенетичниìи особливостяìи 
вс³ сорти канни д³ляться на дв³ синтетичн³ 
групи р³зного г³бридного походження: пер-
ша – це канна Êроз³ (або французьк³ глад³-
олусн³ канни), складається з плодовитих 
диплоїд³в ³ безпл³дних аутотриплоїдних 
сорт³в (к³льк³сть хроìосоì у диплоїдних 
рослин 2n=18, триплоїдних – 2n=27); дру-
га – ³тал³йськ³ орх³дн³ (чи ³рисопод³бн³) кан-
ни, складається з стерильних диплоїд³в ³ 
безпл³дних алотриплоїд³в [1, 5, 9, 10].

Поширена зараз класиф³кац³я канни 
побудована переважно на декоративних 
ознаках кв³тки ³ не ґрунтується на їхн³х ци-
тогенетичних характеристиках. Âстанов-
лено, що для канни оптиìальною плоїдн³с-
тю, яка дозволяє проявитись ц³нниì орна-
ìентальниì ознакаì, найв³рог³дн³ше, є 
триплоїд³я [1]. Зокреìа, аутотриплоїдн³ 
канни ìають значно крупн³шу кв³тку, щ³ль-
н³шу оцв³тину ³ б³льше за розì³раìи листя, 
тривал³ше цв³т³ння. Îтриìан³ алотриплої-
ди, п³сля використання в г³бридизац³ї виду 
C. flaccida, вир³зняються принципово но-
виìи ознакаìи кв³тки, саìе вони є дуже 
ефектниìи за забарвленняì ³ найб³льш 
крупнокв³тковиìи сортаìи. Îднак ауто- ³ 
алотриплоїдн³ канни є повн³стю безпл³дни-
ìи, тоìу для отриìання сучасного сорто-
вого р³зноìан³ття їх використати не ìожна 
[1].

Завданняì даної роботи було цитоло-
г³чне вивчення пилку на р³зних стад³ях роз-
витку кв³тки, анал³з його фертильност³ та 
проведення г³бридизац³ї з використанняì 
³снуючого колекц³йного ìатер³алу канни, 
що дозволить розширити сортове р³зно-
ìан³ття ц³єї культури, створювати нов³ 
форì ³ сорти з високиìи декоративниìи 
якостяìи, адаптованиìи до вирощування 
в степових рег³онах Óкраїни за ³нтенсивно-
го впливу негативних еколог³чних фактор³в 
середовища.
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види, сорти та г³бриди канни, як³ вирощу-
вали на територ³ї Êривор³зького ботан³чно-
го саду ÍÀÍ Óкраїни ( “Îтблеск Заката”, 
“Andenken an Wilgelm Pfitzer”, “Âесёлые 
нотки”, “Шедевр”, “Richard Yolis”, 
“Êрыìские Зори”, “Престиж”, “Êапитан 
Ярош”, “Âосток-2”, “Ëюдìила”, “Suevia”, 
“Подарок Êрыìа”, C. coccinea L., C. iridi-
flora Ruiz et Pav., C. gigantea L., C. edulis 
Ker-Gawl., C. flaccida Salisd., C. indica L., 
C. warshewiczii A. Dietr та ³нш³). За кл³ìа-
тичниìи характеристикаìи д³лянка в³дно-
ситься до п³вденного посушливого агро-
кл³ìатичного району [11,12]. Êр³ì того, 
рег³он характеризується активниì впли-
воì екзогенного забруднення довк³лля по-
лютантаìи. Пилок збирали у фазу завер-
шення бутон³зац³ї рослин (фаза Б2) та на 
початку цв³т³ння (фаза Ö1). Öитолог³чний 
анал³з проводили за стандартною ìетоди-
кою, фертильн³сть визначали за йодною 
реакц³єю крохìалю пилку, використовую-
чи для забарвлення розчин Ëюголя [13, 
14]. Ã³бридизац³ю зд³йснювали з викорис-
танняì ³снуючих розробок для канни [9, 
15-18]. Ñтатистичну обробку одержаних 
даних проводили за загальноприйнятиìи 
ìетодикаìи [19].

Рåзуëüòàòè òà обãовоðåííя
Âс³ природн³ види роду Canna L. воло-

голюбив³, поширен³ по берегах р³чок ³ на 
ì³лководд³ в троп³ках П³вн³чної та П³вденної 
Àìерики, Àз³ї ³ Àфрики. Ñаìе ц³ особливос-
т³ еколого-кл³ìатичних уìов зони похо-
дження природних вид³в канни зуìовлю-
ють обìежене її використання для збага-
чення видової ³ сортової насиченост³ 
асортиìенту декоративних культур. Â Óк-
раїн³ ìаксиìально наближениìи до основ-
них центр³в походження природних вид³в 
канни є кл³ìатичн³ уìови Êриìу. Öе сприяє 
повнот³ реал³зац³ї генетично детерì³нова-
ної програìи розвитку отриìаних рослин ³ 

позначається на екотип³ сорт³в канни, ви-
ведених селекц³онераìи Í³к³тського бо-
тан³чного саду.

З огляду на виражену в³дì³нн³сть уìов 
вирощування та враховуючи потребу зба-
гачення рег³ону новиìи видаìи та сортаìи 
ц³єї культури, яка в практиц³ озеленення 
Êривор³жжя використовується дуже обìе-
жено, наìи були розпочат³ досл³дження 
ì³нливост³ фенотип³чних ознак при виро-
щуванн³ ³нтродукованих сорт³в ³ вид³в цього 
роду [20].

З ìетою визначення перспективи за-
стосування ³нтродуцент³в колекц³йного 
фонду саду (23 сорти, 8 г³бридних форì, 
7 природних вид³в канни) для збагачення 
р³зноìан³ття ц³єї культури ³ отриìання 
адаптованих до уìов проìислового рег³о-
ну нових сорт³в ³ форì були досл³джен³ по-
казники життєздатност³ пилку та проведе-
на штучна г³бридизац³я.

Îск³льки особлив³стю цв³т³ння канни є 
розкриття пиляка в бутон³, для досл³джен-
ня в³дбирався пилок з рослин у другу – тре-
тю фазу розвитку кв³тки [5]. Äруга фаза – 
це фаза нещ³льного бутону (починається 
в³д появи стаì³нод³їв ³ триває до початку 
пил³ння), коли бутон завершив р³ст ³ набув 
забарвлення. Öя фаза характеризується 
активниì ростоì елеìент³в кв³тки, пе-
люсткопод³бна тичинка разоì з ростоì 
стаì³нод³їв видовжується, тичинка повн³с-
тю виходить з чашолистика, але виявля-
ється нижче прийìочки ìаточки. Òретя 
фаза починається з ìоìенту, коли пиляк 
розкривається, пилок випадає з нього, ³ 
триває до повного розкриття кв³тки (1–1,5 
доби). Пилок, що випав з пиляка, висипа-
ється на пелюсткопод³бну ìаточку нижче її 
основної прийìочки на 4 ìì. При цьоìу в³н 
опиняється в своєр³дн³й каìер³ бутону, за-
тиснутий ì³ж ìаточкою ³ розкритиì пиля-
коì. І лише впродовж 12 год п³сля розкрит-
тя пилкових гн³зд пилок дозр³ває в уìовах 
“вологої каìери” бутону.
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Пилков³ зерна канни сферичн³, вкрит³ 
шипуватою оболонкою [4,10]. Íа приклад³ 
цитолог³чного досл³дження сорту “Îтблеск 
Заката” ìожна простежити в³дì³нност³ ì³ж 
фертильниìи ³ стерильниìи пилковиìи 
Зернаìи, а також досл³дити динаì³ку фор-
ìування пилку в процес³ генеративного 
розвитку рослини (рис. 1).

 5 

Виявлено, що пилкові зерна різних видів і сортів відрізняються за діаметром та 

фертильністю. В окремих сортів і видів канни (“Престиж”, “Suevia”, C. сoccinea, C. 

warchawizii, C. еdulis) фертильний пилок мав найбільші розміри в фазу завершення 

бутонізації рослин (фаза Б2). В інших видів і сорту “Восток-2” зростання розмірів 

фертильних пилкових зерен спостерігали з початком цвітіння рослин. Тобто в 

інтродукованих сортів і видів канни в умовах Криворіжжя розмір пилку збільшувався 

навіть у фазу початку цвітіння.  
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Рис. 1. Пилкові зерна канни сорту “Отблеск Заката ” на стадії: (а) дозрілого бутону та (б) 

початку цвітіння. 1 – стерильні пилкові зерна, 2 – фертильні  

 

Кількість фертильних пилкових зерен вивчали в фазу бутонізації та в перший день 

квітування рослин (рис. 2). 

 
Рис. 2. Фертильність ( %) сортів і видів канни залежно від фази розвитку: 1- “Отблеск 

Заката”, 2- “Andenken an Wilgelm Pfitzer”, 3- “Весёлые нотки”, 4- “Шедевр”, 5- “Richard 

Yolis”, 6- “Крымские Зори”, 7- “Престиж”, 8- “Капитан Ярош”, 9- “Восток-2”, 10- 

“Людмила”, 11- “Suevia”, 12- “Подарок Крыма”, 13- C. coccinea L., 14- C. iridiflora Ruiz et 
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Рèñ. 1. Пилков³ зерна канни сорту “Îтблеск Заката” 
на стад³ї: (а) дозр³лого бутону та (б) початку цв³т³ння. 
1 – стерильн³ пилков³ зерна, 2 – фертильн³ 

Âиявлено, що пилков³ зерна р³зних ви-
д³в ³ сорт³в в³др³зняються за д³аìетроì та 
фертильн³стю. Â окреìих сорт³в ³ вид³в 
канни (“Престиж”, “Suevia”, C. сoccinea, 

C. warchawizii, C. еdulis) фертильний пи-
лок ìав найб³льш³ розì³ри в фазу завер-
шення бутон³зац³ї рослин (фаза Б2). Â ³н-
ших вид³в ³ сорту “Âосток-2” зростання 
розì³р³в фертильних пилкових зерен спо-
стер³гали з початкоì цв³т³ння рослин. Òоб-
то в ³нтродукованих сорт³в ³ вид³в канни в 
уìовах Êривор³жжя розì³р пилку зб³льшу-
вався нав³ть у фазу початку цв³т³ння. 

Ê³льк³сть фертильних пилкових зерен 
вивчали в фазу бутон³зац³ї та в перший 
день кв³тування рослин (рис. 2).

Âстановлено, що в окреìих сорт³в ³ ви-
д³в ìаксиìальна фертильн³сть пилку спо-
стер³гається у фазу дозр³лого бутону 
(“Richard Yolis”, “Êрыìские Зори”, “Êапи-
тан Ярош”, “Suevia”, C. gigantea L., 
C. flaccida Salisd.), в ³нших досл³джених 
зразк³в життєздатн³сть пилку зростає у 
фазу цв³т³ння (“Îтблеск Заката”, “Anden-
ken an Wilgelm Pfitzer”, “Âесёлые нотки” та 
³нш³). Показники життєздатност³ пилкових 
зерен сорту “Ëюдìила” залишались не-
зì³нниìи з розвиткоì генеративної части-
ни рослин. Ñл³д зазначити, що часто жит-
тєздатн³сть пилку у сорт³в закордонної се-

Рèñ. 2. Фертильн³сть ( %) сорт³в ³ вид³в канни залежно в³д фази розвитку: 1 – “Îтблеск Заката”, 2 – “Andenken an 
Wilgelm Pfitzer”, 3 – “Âесёлые нотки”, 4 – “Шедевр”, 5 – “Richard Yolis”, 6 – “Êрыìские Зори”, 7 – “Престиж”, 8 – “Êа-
питан Ярош”, 9 – “Âосток-2”, 10 – “Ëюдìила”, 11 – “Suevia”, 12 – “Подарок Êрыìа”, 13 – C. coccinea L., 14 – C. iridi-
flora Ruiz et Pav., 15 – C. gigantea L., 16 – C. edulis Ker-Gawl., 17 – C. flaccida Salisd., 18 – C. indica L., 19 – C. war-
shewiczii A. Dietr; а – фаза бутон³зац³ї, б – фаза цв³т³ння
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Òàбëèця. Ðезультативн³сть штучної г³бридизац³ї сорт³в ³ вид³в канни

№ п\п Комбінація схрещувань
Частота зав’язування 

насіння, %
M ± m

1. C. coccinea Mill. х “Richard Yolis” 91,6±1,2
2. C. flaccida Salisd х “Престиж” 90,3±1,3
3. “Подарок Крыма” х “Richard Yolis” 88,8±1,4
4. C. coccinea Mill. х “Маэстро” 88,8±1,4
5. “Маэстро” х “Людмила” 73,3±2,0
6. C. flaccida Salisd х “The Preziden” 58,3±2,2
7. “Хамелеон” х “Крымские Зори” 33,3±2,1
8. “Сapter” х “Шедевр” 8,3±1,2
9. “Отблеск Заката” х C. coccinea Mill. 6,6±1,1

10. “Крымские Зори” х “Престиж” 6,6±1,1
11. “Шедевр” х “Престиж” 6,6±1,1

лекц³ї та ³нтродукованих природних вид³в з 
розкриттяì кв³тки втрачалась, що важливо 
враховувати при залученн³ їх до схеì г³бри-
дизац³ї як батьк³вську форìу. 

Âраховуючи ³снуюч³ рекоìендац³ї щодо 
обìеженого часу проведення штучних 
схрещувань канни через швидке висихан-
ня пилкових зерен та встановлену в наш³й 
робот³ тенденц³ю до зìеншення розì³р³в 
пилку з розкриттяì бутону на почату цв³т³н-
ня у багатьох природних вид³в ³ сорт³в (C. 
coccinea, C. warchawiczii, C. edulis, 
“Suevia”, “Престиж”), для б³льшої ефек-
тивност³ в г³бридизац³йн³й робот³ в цих 
зразк³в використовували дозр³лий пилок ³з 
закритого бутону. Ðешту колекц³йних зраз-
к³в, виходячи ³з особливостей форìування 
та дозр³вання пилку, доц³льно було вико-
ристовувати для проведення г³бридизац³ї 
на початку цв³т³ння рослин.

Äля залучення у програìу г³бридизац³ї 
були в³д³бран³ ³нтродукован³ форìи з висо-
кою фертильн³стю пилку в пер³од завер-
шення бутон³зац³ї, як³ усп³шно адаптували-
ся до особливостей вирощування в кл³ìа-
тичних та еколог³чних уìовах рег³ону ³ 
збер³гали ц³нн³ декоративн³ ознаки. Зага-
лоì за р³к проведено 50 пар схрещувань, з 
яких лише 22 % були результативниìи 

(табл.). Íайвищий в³дсоток зав’язування 
нас³ння забезпечили так³ коìб³нац³ї схре-
щування: C. coccinea Mill. х “Richard Yolis” 
(91,6 %), C. flaccida Salisd х “Престиж” 
(90,3 %), “Подарок Êрыìа” х “Richard Yo-
lis” (88,8 %), C. coccinea Mill. х “Ìаэстро” 
(88,8 %). Ì³н³ìальна результативн³сть 
штучної г³бридизац³ї (6–8 %) була при 
схрещуванн³ батьк³вських пар “Îтблеск 
Заката” х C. coccinea Mill., “Êрыìские 
Зори” х “Престиж”, “Шедевр” х “Престиж”, 
“Capter” x “Шедевр”.

Â³доìо, що сорти ³ л³н³ї при вирощуван-
н³ в р³зних ґрунтово-кл³ìатичних уìовах 
ìожуть зì³нювати свої ознаки ³ властивос-
т³, зокреìа, тривал³сть вегетац³йного пер³-
оду ³ окреìих фаз розвитку, втрачати ви-
р³внян³сть ознак. Îсновн³ законоì³рност³ 
та ìехан³зìи форìування онтогенетичної 
адаптац³ї рослин ґрунтуються на генетич-
н³й, ìутац³йн³й ì³нливост³, еп³генетичних 
зì³нах у ìежах генетично обуìовленої 
норìи реакц³ї рослин, яка виявляється в 
ì³нливост³ ознак, що пов’язан³ з процеса-
ìи росту, розвитку. Ö³ зì³ни вважаються 
виявоì над³йност³ б³олог³чних систеì та 
реал³зац³єю їхнього адаптац³йного потен-
ц³алу [21].
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Âиходячи з цього, результати проведе-
них наìи цитолог³чних досл³джень та г³б-
ридизац³ї сорт³в ³ вид³в канни ìожуть бути 
пояснен³ генетичниìи особливостяìи 
адаптованих та ³нтродукованих форì кан-
ни та, певною ì³рою, впливоì еколого-кл³-
ìатичних уìов степового рег³ону Óкраїни, 
як³ є в³дì³нниìи в³д зони походження ц³єї 
кв³тниково-декоративної культури.

Вèñíовкè
Âиявлено особливост³ дозр³вання пил-

ку у сорт³в та ³нтродукованих генотип³в кан-
ни залежно в³д фази розвитку кв³тки. Âиз-
начена життєздатн³сть пилкових зерен та 
пер³од їх ìаксиìальної придатност³ для 
г³бридизац³ї. Íа основ³ результат³в цитоло-
г³чного вивчення пилку сорт³в ³ вид³в канни 
вид³лен³ перспективн³ генотипи з високою 
фертильн³стю пилку в пер³од завершення 
бутон³зац³ї (до розкриття бутону в перший 
день цв³т³ння, коли рекоìендується прово-
дити штучне запилення канни). Íа основ³ 
проведеної штучної г³бридизац³ї форì кан-
ни, перспективних для степової зони ³ про-
ìислового рег³ону Óкраїни, визначено 
найрезультативн³ш³ коìб³нац³ї схрещувань 
з ефективн³стю зав’язування нас³ння б³ль-
ше 50 %.
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ÎÑÎБÅÍÍÎÑÒÈ ФÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈЯ ПЫËÜÖЫ 
È ÃÈБÐÈÄÈЗÀÖÈÈ ÑÎÐÒÎÂ È ÂÈÄÎÂ 
ÊÀÍÍЫ (CANNA L.) Â ÓÑËÎÂÈЯÕ ÊÐÈÂÎ-
ÐÎЖÑÊÎÃÎ БÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ
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Цåëü. Ñ целью создания новых форì и сортов 
канны садовой с улучшенныìи декоративныìи 
признакаìи, адаптированных к выращиванию 
в степных регионах Óкраины, исследова-
ли особенности форìирования пыльцы и 
результаты гибридизации разных сортов и 
видов канны. Ìåòоды. Öитологические ис-
следования пыльцы и гибридизация сортов 
интродуцированных видов канны. Рåзуëüòàòы. 
Èсследованы особенности созревания пыльцы 
у сортов и интродуцированных видов канны во 
вторую – третью фазу развития цветка, начиная 
с фазы неплотного бутона до полного раскрытия 
цветка. Îпределена жизнеспособность 
пыльцевых зерен и проведена искусст венная 
гибридизация. Èз 50 коìбинаций скрещива-
ния лишь 22% оказались результативныìи. 
Эффективность завязывания сеìян состави-
ла от 6,6 до 91,6 %. Выводы. Âпервые про-
анализирована фертильность пыльцы сортов и 
интродуцированных образцов канны на разных 
фазах развития цветка в условиях дестабили-
зированной среды проìышленных регионов 
Óкраины. Âыявлены перспективные коìбина-
ции скрещивания разных генотипов для обога-
щения отечественного сортиìента канны.

Кëючåвыå ñëовà: сорта и виды канны (Canna 
L.), степные проìышленные регионы Óкраины, 
жизнеспособность пыльцы, гибридизация. 

THE FEATURES OF POLLEN FORMING AND 
HIBRIDIZATION OF SPECIES AND VARIETIES 
OF CANNES (CANNA L.) IN THE KRIVIJ RIH 
BOTANICAL GARDEN
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Aim. With the purpose of creating of new forms 
and varieties of garden cannes with improved 
ornamental signs, adapted to growth in the 
steppe regions of Ukraine, the peculiarities of the 
pollen formation and the results of hybridization 
of different species and varieties of cannes were 
studied. Methods. The cytological researches 
of pollen and the hybridization of varieties of 
introduced species of cannes. Results. The 
features of pollen maturation in varieties and 
exotic species of Cannes in the second – the 
third phases of a flower development – from 
bud stage to full loose flower opening were 
investigated. The viability of pollen grains was 
determined and an artificial hybridization was 
conducted. Of the 50 combinations of crosses 
the 22 % proved to be effective. The efficiency 
of seed stringing was from 6,6 to 91,6 %. 
Conclusions. For first time the flower pollen 
fertility of varieties and introduced samples of 
cannes at various stages of development under a 
destabilized environment of industrial regions of 
Ukraine was analysed. Promising combinations 
of crossing of different cannes genotypes with 
a view to enrich domestic assortment were 
identified.

Key words: species and varieties of canna, the 
steppe industrial regions of Ukraine, the fertility 
of pollen, hybridization.


