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Одержано міжвидові реципрокні гібриди лунарії однорічної і 
багаторічної та вивчено характер успадковування ними деяких 
морфологічних ознак листків. Виявлено суттєві реципрокні 
відмінності в успадковуванні ознак «забарвлення листків», 
«форма верхівки листка», проміжне успадковування ознаки 
«довжина крила основи листка» та ефект гетерозису при 
успадковуванні ознак «довжина листка» та «ширина листка». 
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Вступ. Лунарія (Lunaria L.) - малодосліджена культура і 

лише нещодавно почала привертати увагу дослідників. Ця рослина 
відома завдяки своєму декоративному значенню. Вона широко 
використовується у якості сухоцвіту, застосовується як клумбова 
рослина, прикрашає собою міста та парки України [1]. Але не всі 
знають, що ця рослина може бути використана людиною й в інших 
галузях народного господарства. Особливо цінним є специфічний 
жирнокислотний склад олії, що можливо використати у 
фармакологічній промисловості для створення ліків. Тому є всі 
передумови для більш детального вивчення цієї культури та 
розширення її генетичної мінливості. Створення нових форм лунарії 
дозволить інтенсифікувати її використання в усіх галузях 
господарства.  

На цей час генетика цієї культури залишається не вивченою. 
Характер успадкування ознак лунарії раніше майже не 
досліджувався, також нічого не відомо про міжвидові гібриди 
лунарії. 

Метою роботи було одержати реципрокні міжвидові гібриди 
лунарій однорічної і багаторічної та вивчити успадковування ними 
окремих морфологічних ознак. 

Матеріали та методи дослідження. Матеріалом для 
міжвидового схрещування були рослини лунарії однорічної та 
багаторічної, що були вирощені в умовах фітотрону Запорізького 
національного університету.  

До схрещувань були залучені рослини багаторічного виду з 
фіолетовим забарвленням квітки та гібриди F1 однорічної лунарії від 
схрещувань рослин з білим та фіолетовим забарвленням квіток. 
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Проводилась попередня кастрація обраних квіток та примусове 
запилення пилком рослин іншого виду. У таблиці 1 наведені 
комбінації проведених схрещувань між рослинами. 

 
Таблиця 1 

Комбінації міжвидових схрещувань 

№ 
схрещування 

Комбінація схрещування 

1 
♀ Lunaria annua (біле забарвлення × 

фіолетове забарвлення) × ♂ Lunaria rediviva 

2 
♀ Lunaria rediviva × ♂ Lunaria annua (біле 

забарвлення × фіолетове забарвлення) 
 
Для порівняння гібридних рослин з батьківськими формами 

висівали одночасно насіння гібридів і насіння батьківських форм 
рослин.  

Морфологічні ознаки листків визначали у другої пари 
справжніх листків. Було проаналізовано наступні ознаки: 
«забарвлення листків», «форма верхівки та основи листка», «ширина 
листка» та «довжина листка». 

Ступінь домінування ознак у першому поколінні  гібридів 
визначали за формулою [2]: 

MPP

MPF
hp 


 1 , 

де F1 – середня арифметична ознаки для гібридів першого 
покоління; МР – середня арифметична ознак двох батьківських 
форм; Р – середня арифметична батьківської форми з більшим 
рівнем ознаки.  

Визначені за формулою показники інтерпретували 
наступним чином: 0 < hp < |1| – проміжне домінування 
(напівдомінування); hp  > |1| – наддомінування ознаки, яке може бути 
позитивним або негативним в залежності від знака показника;                   
hp  = |1| – повне домінування, тобто прояв ознаки у нащадків 
відповідає рівню ознаки однієї з батьківських форм; hp = 0 – 
проміжне успадковування. 

Справжній гетерозис (переважання гібридом кращої 
батьківської форми за даною ознакою) розраховували за формулою: 
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де 
1FX


 - середнє значення ознаки у гібриду F1; pHX


 - 

середнє значення ознаки у кращої батьківської форми [3].  
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Статистичну обробку даних проводили за стандартними 
методиками [4].  

Результати досліджень та їхнє обговорення. Лунарія 
однорічна (Lunaria annua L.) має прямостоячий трав’янистий пагін, 
що на поперековому зрізі округлий. Стебло та листки                     
вкриті виростами – трихомами. Листкорозташування – навхрест 
супротивне [5].  

Листки морфологічно різняться. Нижні дві пари листків 
завжди мають черешок, прості, широкояйцеподібні, 
жорстковолосисті, основа листка серцеподібна, а верхівка – гостра. 
Край листкової пластинки зубчастий, зубчики при основі листка 
досягають 3-4 мм довжини. 

Верхні пари листків сидячі, дещо більш витягнуті – 
овальнояйцеподібні, основа листка округла, верхівка гостра. Край 
листкової пластинки зубчастий, зубчики при основі листка 
складають 11-12 мм.  

Лунарія однорічна має актиноморфну квітку (двостороння 
симетрія). Двостатева рослина. Оцвітина подвійна та складається з 4 
вільних чашелистків, які розташовані в 2 кола, та 4  вільних 
пелюсток. Забарвлення квіток біле, бузкове, фіолетове.  

Андроцей складається з 6 тичинок, дві з яких є високими, а 
чотири мають меншу висоту. Гінецей представлений однією 
маточкою з однією приймочкою, що складається з двох 
плодолистків, що зрослись між собою, зав’язь – верхня. Гінецей 
паракарпний. Середня перетинка утворена не стінками плодолистків, 
а являє собою виріст плацентарних бороздок та називається 
несправжньою перетинкою. 

Формула квітки: × Са 2+2 Со4 А4+2 G(2). Кількість хромосом 
2n=30 [6]. Плід – стручечок, майже округлої форми, має носик та 
плодоніжку. Насінини прикріплюються до середньої перетинки з 
обох її боків. Розміри сформованих стручечків складають: довжина – 
4,0 ± 0,04 см; ширина – 2,96 ± 0,043 см (за умов вирощування рослин 
у фітотроні). Середня кількість насінин, що формуються у одному 
стручечку, складає 5 ± 0,08 шт. [5].  

Лунарія багаторічна (Lunaria rediviva L.) відрізняється                        
від однорічної забарвленням пагону та листків, вона                                 
темніша від однорічної форми. Має прямостоячий трав’янистий 
пагін, що на поперековому зрізі округлий. Стебло та листки                         
також вкриті трихомами. Листкорозташування – навхрест 
супротивне [5]. Всі листки мають черешки. Листки прості, 
овальнояйцеподібні, верхівка листка округла, основа листка 
серцеподібна (крила при основі листка дуже розвинені та чітко 
виражені). Край листкової пластини зубчастий, але зубчики більш 
округлі.  
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Лунарія багаторічна має актиноморфну квітку (двостороння 
симетрія). Двостатева рослина.  Оцвітина  подвійна та складається з 
4 вільних чашелистків, які розташовані в 2 кола, та 4  вільних 
пелюсток. Забарвлення квіток бузкове, фіолетове. Андроцей також 
складається з 6 тичинок, дві з яких є високими, а чотири мають 
меншу висоту. Гінецей представлений однією маточкою з однією 
приймочкою, що складається з двох плодолистків, що зрослись між 
собою, зав’язь верхня. Гінецей паракарпний. Формула квітки: 
× Са 2+2 Со4 А4+2 G(2). Кількість хромосом 2n=30 [6]. Плід – 
стручечок, видовженої форми, має носик та плодоніжку. Насінини 
прикріплюються до середньої перетинки з обох її боків.  

 
Таблиця 2 

Фенотиповий прояв деяких морфологічних ознак листків  
у лунарій однорічної та багаторічної  
і реципрокних гібридів між ними 

 

Генотип 
Забарв-
лення 
листка 

Верхівка 
листка 

Довжина 
крила 
основи 
листка 

Ширина 
листка 

Довжина 
листка 

Lunaria 
annua 

Світло-
зелене 

Гостра 1 ± 0.06 10,2 ± 0.22 9,5 ± 0.14 

Lunaria 
rediviva 

Темно-
зелене 

Округла 2 ± 0.12 11,4 ± 0.14 9,0 ± 0.12 

♀ Lunaria 
annua × ♂ 
Lunaria 
rediviva 

Світло-
зелене 

Загострена 1,5 ± 0a,b 13,5 ± 0.30a,b 10,5 ± 0.22a,b 

♀ Lunaria 
rediviva × ♂ 
Lunaria 
annua 

Зелене 
Загост-
рено-
округла 

1,5 ± 0a,b 12,5 ± 0.12a,b 10,0 ± 0.24b 

Примітка: a,b – відмінності від батьківських форм                 
(а – однорічного виду, b – багаторічного виду) суттєві при Р < 0,05.  

 
Гібриди F1 від схрещувань у комбінації 1 (див. табл. 1) 

мають забарвлення листків значно світліше від рослин                      
багаторічного виду, але разом з тим дещо темніше від                         
батьківської однорічної рослини. Верхівка листової пластинки 
загострена на відміну від округлої та гострої в батьківських форм. У 
гібридів даної комбінації схрещування розмір крил листка мав 
середнє значення у порівнянні з батьківськими формами, що 
свідчить про проміжне успадкування ознаки «довжина крила 
листка» (табл. 2).  
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Що ж стосується ширини та довжини листків, то 
відбувалось наддомінування ознак більшої ширини і                                
більшої довжини листка, тобто спостерігався позитивний                        
гетерозис (табл 3). При цьому переважання гібридом кращої 
батьківської форми (справжній гетерозис) за ознакою «ширина 
листка» складало 18,4 %, а за ознакою «довжина листка» – 10,5 %. 
Завдяки цьому гібридні рослини були значно міцніші за обидві 
батьківські форми. 

 
Таблиця 3 

Ступені домінування деяких морфологічних ознак  
листка у лунарії 

 

Комбінація схрещування 

Ступінь домінування (hp) 
Довжина 
крила 
основи 
листка 

Ширина 
листка 

Довжина 
листка 

♀ Lunaria annua × ♂ Lunaria 
rediviva 

0 4,5 5 

♀ Lunaria rediviva × ♂ Lunaria 
annua 

0 2,8 3 

 
Гібриди F1, одержані від схрещування за комбінацією 2 (див. 

табл. 1), мають темне забарвлення листків, яке однак є світлішим від 
вихідної батьківської форми, та відрізняється за інтенсивністю 
забарвлення також і від гібридів F1 отриманих у комбінації 
схрещування № 1 (табл. 1). Верхівка листка гібридів комбінації 2 
також виявилась дещо загостреною, але менше ніж у                              
гібридів від комбінації схрещування № 1 (табл. 2). Проміжне 
успадковування ознаки «довжина крила основи листка»                                 
було характерним і для гібридів комбінації № 2 (табл. 3).                                  
У гібридів цієї комбінації за шириною і довжиною листків,                              
також, як і у зворотній комбінації схрещування,                          
спостерігався позитивний гетерозис. Справжній гетерозис для 
ознаки «довжина листка» склав 5,3 %, а для ознаки «ширина                 
листка» - 9,6 %.  

Стосовно забарвлення листків слід зазначити, що                                    
у обох гібридних комбінаціях спостерігається суттєвий                              
вплив на прояв даної ознаки материнського                                       
компонента схрещування. Суттєві реципрокні відмінності                         
вказують на наявність у даному випадку цитоплазматичної 
успадковуваності. 
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Материнський компонент значно впливає на прояв у 
гібридів ознаки «верхівка листка». Це добре видно після аналізу 
ступеня загостреності верхівки листка у досліджуваного матеріалу, 
розташувавши його у наступній послідовності: 

гостра – загострена – загострено-округла – округла 
annua – annua×rediviva – rediviva×annua – rediviva 
В подальшому планується визначення кількості                                    

та співвідношення хлорофілів у реципрокних гібридів                                       
для більш точного встановлення характеру успадковування                                  
ними ознаки «забарвлення листків». Відомо, що вихідні                            
батьківські форми різняться між собою за вмістом хлорофілів                       
«a» та «b» [7]. 

Висновки. Виявлено суттєві реципрокні відмінності в 
успадковуванні міжвидовими гібридами лунарії однорічної та 
багаторічної ознак «забарвлення листків» та «форма верхівки листа», 
що вказує на наявність материнського ефекту і цитоплазматичної 
успадковуваності.  

Відмічено за ознакою „довжина крила основи листка” 
проміжне успадковування у прямого і зворотнього гібридів лунарії 
однорічної і багаторічної. 

Реципрокні міжвидові гібриди виявляють ефект гетерозису 
при успадковуванні ознак „ширина листка” та „довжина листка”. 
Справжній гетерозис варіює від 5,3 % до 18,4 %. 
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ПЕРВЫЕ МЕЖВИДОВЫЕ ГИБРИДЫ ЛУНАРИИ 

Е.А. Бойкая, В.А. Лях 

Получены межвидовые реципрокные гибриды лунарии однолетней и многолетней 
и изучен характер наследования ними некоторых морфологических признаков 
листьев. Выявлены существенные реципрокные отличия в наследовании 
признаков «окраска листьев», «форма верхушки листа», промежуточное 
наследование признака «длина крыла основания листа» и эфект гетерозиса при 
наследовании признаков «длина листа» и «ширина листа». 
 

THE FIRST INTERSPECIFIC HYBRIDS OF LUNARIA 
H. Boykaya, V. Lyakh 

The interspecific reciprocal  hybrids of Lunaria are developed and inheritance pattern of 
some morphological traits of leaf is studied. Substantial reciprocal differences in the 
inheritance of some traits were revealed such as intermediate inheritance and heterosis 
effects. 
 
Рецензент: А.І. Сорока, к.б.н., зав. сектору біотехнології ІОК УААН 
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