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У статті наведено рівень господарсько-цінних ознак тетраплоїдних ліній буряка цукрового,
створених на Білоцерківській дослідно-селекційній станції. На їхній основі сформовано колекцію високоврожайних і високоцукристих ліній, гібридизацією з якими одержано триплоїдні
ЧС-гібриди з достовірним перевищенням групового стандарту за збором цукру на 15…28%.
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Вступ. У Державному реєстрі
сортів рослин України знач
не місце посідають ЧС-гібриди
буряка цукрового, створені за
участю тетраплоїдних запилювачів. Серед них Білоцерківський ЧС 57, Олександрія, Каверось, КВ-Марта, а гібриди нового покоління Кварта та Злука за
рівнем продуктивності перевищують стандарти на 0,095–0,123
т/га і є конкурентоспроможними
не лише на вітчизняному, але й
на світовому ринках [1].
Відомо, що у формуванні високої продуктивності гібридів на ЧС-основі важлива
роль належить батьківському
компоненту-запилювачу [2–4],
причому тип запилювача (тобто направленість добору за
господарсько-цінними
ознаками) переважно втілюється у
продуктивність гібридів [5]. При
створенні сортів-популяцій вирішальне значення має власна
продуктивність, при створенні
гібридів – комбінаційна цінність
батьківських компонентів. Проте, як зазначали деякі вітчизняні
вчені, компоненти гібридизації (лінії) повинні мати певний
рівень значень господарськоцінних ознак (не нижче 90% від
стандарту), тобто не мають бути
надмірно депресивними, оскільки лише за таких умов у гібридів
32

можна очікувати не лише істинний гетерозис як перевищення
кращої батьківської форми, але
і гетерозис конкурсний – перевищення групового стандарту,
до якого входять кращі сорти та
гібриди різних напрямів доборів
вітчизняної і зарубіжної селекції
[6, 7].
Метою нашої роботи було
оцінити рівень господарськоцінних ознак тетраплоїдних лі
ній-запилювачів буряка цукрового білоцерківської селекції та
відібрати кращі з них для формування експериментальних триплоїдних гібридів на їх основі.
Матеріали та методи досліджень. Досліди проводили
на Білоцерківській ДСС у 2009–
2011 рр. Об’єктом досліджень
слугували 48 тетраплоїдних ліній, попередньо стабілізованих
за рівнем плоїдності. У цих ліній
та гібридів на їхній основі визначали рівень таких господарськоцінних ознак як енергія проростання, схожість насіння, цукристість і врожайність. Посівні
якості насіння визначали за
продуктивністю – у станційному
сортовипробуванні за методикою [8–10]. Статистичну обробку даних проводили з використанням Statistica 6,0 [11].
Результати досліджень та їх
обговорення. На Білоцерків-
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ській ДСС упродовж тривалого
часу проводиться селекційне
опрацювання тетраплоїдних ліній за ознакою енергія проростання насіння. Ця ознака характеризує дружність появи сходів,
важливість її покращення зумовлена тим, що лінії з високим її показником мають подов
жений вегетаційний період, що
впливає на накопичення цукру
та збільшення маси коренеплоду цукрових буряків. За даними
вітчизняних авторів, сила початкового росту є одним з біологічних показників, який найповніше характеризує життєздатність
рослини і значно залежить від
якості насіння. Крім того, дослідженнями встановлена його
кореляція з кінцевою врожайністю [12]. Як показали дослідження, енергія проростання
насіння у 48 тетраплоїдних ліній
коливалася в межах 55…80% із
середнім значенням 71%, а також модальним класом 70…75%
(рис. 1). Коефіцієнт асиметрії
(As) становив 0,39 і свідчив про
незначне зміщення вліво вершини вибіркової середньої відносно вершини нормального
розподілу. Коефіцієнт ексцесу
(E) був від’ємним і становив 1,07.
Лінії були відносно вирівняними, оскільки коефіцієнт варіації
(V = 8,7%) вказував на незначне
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межах 108…121% до групового
стандарту. Таку високу продуктивність можна було отримати завдяки цілеспрямованим
індивідуально-родинним реку-

рентним доборам у тетраплоїдних популяціях запилювачів.
Дослідження розподілу 48
тетраплоїдних ліній за урожайністю і цукристістю показало,
що серед них зустрічалися як
високоврожайні (13 шт.), так і
високоцукристі форми (13 шт.)
(рис. 3 і 4). Середнє значення
врожайності становило 41 т/га з
незначним варіюванням по лініях (V = 4,8%) і незначними коефіцієнтами зміщення (As = 0,67,
E = 0,59). Цукристість ліній була
у межах 14,3…17,8 з невисоким
варіюванням по лініях (V = 6,9%)
і більш вираженим порівняно з
ознакою врожайності їх зміщенням відносно кривої нормального розподілу (As = 0,75, E =
0,87).
Кращі тетраплоїдні лінії-запи
лювачі слугували компонентами
триплоїдних ЧС-гібридів цукрових буряків. У станційному сортовипробуванні 2011 р. із 54 гібридних комбінацій 30 гібридів

Рис. 1. Відповідність емпіричного розподілу значень енергії проростання насіння теоретичному у тетраплоїдних ліній
буряка цукрового, 2009–2011рр.

Рис. 3. Відповідність емпіричного розподілу значень урожайності теоретичному
у тетраплоїдних ліній буряка цукрового,
2009–2011рр.

Рис. 2. Відповідність емпіричного розподілу значень схожості насіння теоретичному у тетраплоїдних ліній буряка
цукрового, 2009–2011рр.

Рис. 4. Відповідність емпіричного розподілу значень цукристості теоретичному
у тетраплоїдних ліній буряка цукрового,
2009–2011рр.
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Таблиця 1
Рівень господарсько-цінних
ознак триплоїдних ЧС-гібридів,
створених за участю тетраплоїдних запилювачів білоцерківської селекції, 2009–2011 рр.
Енергія проростання,%

варіювання показника між лініями. Коефіцієнт кореляції між
енергією проростання насіння
і врожайністю становив + 0,35,
а між енергією проростання та
цукристістю корелятивна залежність була достовірною, але
слабкою (r = 0,29).
За ознакою схожості модальний клас припадав на значення 80…85%, зміщення вершини
вибіркової середньої відносно
вершини нормального розподілу було більш вираженим порівняно з ознакою енергія проростання насіння (As = 0,85), а
значення ексцесу було незначним і додатнім (Е = 0,15) (рис.
2). Загальновизнаним є той факт,
що тетраплоїдні лінії мають понижену схожість насіння. Класична концепція щодо причини
пониженої плодовитості ґрунтується на даних з цитології мейоза в аутополіплоїдів, на основі
якої встановлена мультивалентна асоціація гомологічних хромосом, унаслідок чого виникають гамети з незбалансованим
набором хромосом. Проте поряд з цитологічними причинами
зниження схожості може бути
спричинено і генетичними факторами, оскільки перехід на тетраплоїдний рівень може бути
пов’язаним з порушеннями різного типу генного балансу [13].
Проте, як показує селекційна
практика, тривалими доборами можна підвищити значення
ознаки. Так, 18 ліній (або 37,5%
від усіх, що були залучені в експеримент) мали високу схожість –
від 85 до 90%.
У таблиці 1 наведено кращі
ЧС-гібридні комбінації за участю тетраплоїдних ліній, що характеризувалися
одночасно
високими показниками енергії
проростання і схожості насіння,
а також високими продуктивними властивостями.
Збір цукру у кращих гібридних комбінацій коливався в
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Таблиця 2
Продуктивність триплоїдних ЧС–гібридів буряка цукрового,
рекомендованих до державного сортовипробування, 2011 р.
Гібридні
комбінації

% до групового
стандарту
урожай- цукрис- збір урожай- цукрис- збір
ність, тість, цукру, ність,
тість, цукру,
т/га
%
т/га
т/га
%
т/га
Абсолютні показники

1536ЧС Іван. 25796/Зап. 1038(4х)
41,2
16,3
6,7
1398 ЧС Іван. 26405/Зап. 1038 (4х) 41,2
16,9
7,0
1534 ЧС Улад. 20784/Зап. 1066 (4х) 42,8
16,4
7,0
1532 ЧС 02460/2х/Зап.1006 (4х)
45,2
16,2
7,3
НІР05			
4,26
0,34 0,74

(55,5%) показали врожайність,
що перевищувала 105% до групового стандарту. Виділено 26
(48,1%) триплоїдних ЧС-гібридів
з високою цукристістю в межах
101…105% до стандарту, а також
15 (або 27,8% від усіх досліджуваних), які перевищували стан-

116
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121
128

101
104
102
100

117
115
123
128

дарт більше, ніж на 105%. Чотири
гібридних комбінацій, які пройшли через екологічне сортовипробування, було рекомендовано для державного. Їх оцінки у
станційному сортовипробуванні
2011 р. наведено у табл. 2.
Із табл. 2 видно, що завдяки

використанню тетраплоїдних ліній на основі специфічного підбору батьківських пар для гібридизації отримано гібриди, у яких
збір цукру становить 6,7…7,3 т/га
і на 15…28% перевищує груповий стандарт.
Висновки. На Білоцерківській дослідно-селекційній станції створено колекцію тетра
плоїдних ліній буряка цукрового урожайного та цукристого
напрямів добору. На їх основі
створено експериментальні гібриди, які достовірно перевищують стандарт як за елементами продуктивності, так і за інтегральним показником – збором
цукру. Кращі гібриди передано
до екологічного та державного
сортовипробування.
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