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Наведено результати досліджень з успадкування ознак габітусу рослин 
у міжвидових і внутрішньовидових гібридів першого покоління льону 
олійного. Встановлено, що в успадкуванні висоти рослини у 
міжвидових гібридів переважало позитивне наддомінування (у 41,3%); 
у внутрішньовидових гібридів – проміжне успадкування (у 50,0%). В 
успадкуванні кількості стебел на рослині у міжвидових гібридів 
переважаючим було проміжне успадкування (у 47,4%); у 
внутрішньовидових гібридів 50% мали проміжне успадкування і 50% – 
негативне домінування. За ознакою «кількість бічних пагонів на 
рослині» у міжвидових гібридів переважаючим було проміжне 
успадкування (у 41,2%); у внутрішньовидових гібридів 50% мали 
позитивне наддомінування і 50% – проміжне успадкування. Цінними 
для створення сортів льону олійного з великим галуженням є гібридні 
комбінації М 32/2 / L. angustifolium і М 32/2 / L. hispanicum, у яких у роки 
досліджень проявлявся гетерозис за ознакою «кількість бічних пагонів 
на рослині». 

 
Ключові слова: льон олійний, міжвидовий гібрид, внутрішньовидовий гібрид, 

покоління F1, габітус, ступінь домінування. 

 

Вступ. У світовій селекційній практиці широко використовують дикі 

види рослин як джерела ознак для отримання нових гібридних форм, які 

об’єднують у своїй спадковості цінні якості батьківських компонентів. 

Ефективність селекції льону олійного також у значній мірі залежить від 

розширення генетичного різноманіття за рахунок залучення до гібридизації 

генетичних джерел диких видів з n=15, які легко схрещуються з культурним 
льоном, зокрема L. angustifolium, L. hispanicum, L. bienne, L. crepitans (Lyakh, 

Sоrоkа 2008; Jhala et al. 2008).  

Оскільки зі зміною клімату в бік потепління виникає потреба у 

просуванні льону олійного в регіони з більшою кількістю опадів, ніж на сході й 

півдні, де в основному вирощується льон олійний, застосування диких видів дає 

можливість отримання форм стійких проти хвороб, з раннім дозріванням, 

підвищеним галуженням. Ознаки габітусу рослин є значущими в селекції льону 

олійного на високу продуктивність. Оскільки льон олійний вирощується для 

одержання насіння, то висота стебла не має такого великого значення, як для 

льону-довгунця. Однак при висоті рослин менше 45 см занадто коротке стебло 

буде мати й коротке суцвіття, що знизить врожай, а також створить труднощі при 

механізованому збиранні та збільшить втрати насіння (Tovstanovska et al. 2019). 

У результаті комплексного вивчення протягом п’яти років дев’яти комерційних 

сортів льону олійного селекції Інституту олійних культур НААН за основними 
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господарсько-цінними ознаками встановлено, що для підвищення врожайності 

деякі ознаки, зокрема висота рослин і прикореневе галуження, потребують 

подальшого селекційного доопрацювання. Покращення ознак габітусу збільшить 

вегетативну масу рослин льону, що сприятиме підвищенню його 

конкурентоспроможності проти бур’янів і зменшенню випаровування вологи з 

поверхні ґрунту (Polyakova 2019). 

Для отримання якісно нового вихідного матеріалу, створеного за участю 

зародкової плазми диких видів, виникає потреба у генетичних дослідженнях 

кількісних ознак, важливих як для теоретичних узагальнень, так і для вирішення 

практичних задач селекції, оскільки плідність селекційної роботи значною мірою 

визначається повнотою інформації про генетичний контроль господарсько-

цінних ознак. Незважаючи на значну кількість досліджень по успадкуванню 

селекційних ознак у культури льону, в тому числі й ознак габітусу рослин, значні 

суперечності досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів (Kandyba 2006; 

Kalinina, Lyakh 2009; Adugna, Labuschagne 2002; Bogdan et al. 2013; Brach, 

Porokhovinova 2005; Tovstanovska 2016; Fu Y.-Bi et al. 2002) вказують на 

необхідність ретельного їх вивчення в конкретному регіоні на конкретному 

селекційному матеріалі. Господарські ознаки, як правило, в значній мірі схильні 

до впливу навколишнього середовища й успадковуються полігенно. Генетичний 

контроль кількісних ознак габітусу до теперішнього часу залишається 

недостатньо вивченим. Щодо особливостей генетичної детермінації кількісних 

ознак у міжвидових схрещуваннях, то наукова інформація у цьому напрямку 

майже відсутня. У зв’язку з цим, вивчення особливостей успадкування ознак 

габітусу рослин у міжвидових та внутрішньовидових схрещуваннях льону 

олійного є актуальним і потребує подальшого дослідження. 

Метою наших досліджень було встановлення особливостей успадкування 

міжвидовими та внутрішньовидовими гібридами першого покоління кількісних 

ознак габітусу рослин, які є важливими господарськими ознаками для створення 

цінного вихідного матеріалу та використання його в селекційних програмах з 

льоном олійним. 

 

Матеріал та методи досліджень. Дослідження проведено в Інституті 

олійних культур НААН у 2018-2019 рр. Для встановлення характеру 

успадкування ознак габітусу рослин льону олійного було проведено 20 

міжвидових та внутрішньовидових комбінацій схрещувань за повною 

діалельною схемою та отримано гібриди першого покоління. 

Гібридизацію здійснювали за загальноприйнятою методикою (Lyakh, 

Polyakova 2008). Запилювали по 30 квіток кожної комбінації схрещування. 

Батьківськими формами були два диких види льону і три зразки культурного 
льону. Дикі види L. angustifolium і L. hispanicum відносяться до однорічних 

гомостильних видів і мають однакову з культурним льоном кількість хромосом 
(n=15), тому легко схрещуються з ним. Вони характеризуються більшою, ніж у 

культурного льону облистяністю рослин і низкорослістю. Коробочки 

розтріскуються, насіння дрібне коричневе, забарвлення квітки світло-блакитне. 

Три зразки культурного льону, використані нами у схрещуваннях, були 

контрастними за ознаками габітусу, а саме за висотою рослин, кількістю стебел 

на рослині, кількістю бічних пагонів на рослині. Зразок Л 6 (Індія) 

характеризується ранньостиглістю, низькорослістю, низькою олійністю. Має 

велике коричневе насіння, фіолетово-блакитну квітку. Зразок М 32/2 (ІОК 
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НААН) за тривалістю вегетаційного періоду дуже пізній. Високорослий, 

олійність висока. Має середнього розміру жовте насіння, білу квітку. Зразок Л 5 

(Чехія) – стрибунець, коробочка розтріскується при дозріванні. Насіння середнє 

коричневе, квітка блакитна. 

Гібриди першого покоління вивчали в гібридному розсаднику F1 на 

однорядкових ділянках довжиною 1 м з шириною міжрядь 0,15 см блоками за 

схемою: материнська форма − прямий і зворотній гібриди F1− батьківська форма 

згідно з методичними рекомендаціями (Lyakh, Polyakova 2008). Структурний 

аналіз здійснювали на 10 рослинах батьківських компонентів і на всіх рослинах 

гібридів першого покоління.  

Агрокліматичні умови вегетаційного періоду льону олійного 2018 та 2019 

років були контрастними за основними гідротермічними показниками. Погодні 

умови 2018 року були посушливими. Високий температурний режим, недостатня 

кількість опадів створили екстремальні умови для росту рослин льону. Погодні 

умови 2019 року, а саме, помірний температурний режим, достатня кількість і 

рівномірність випадіння опадів, сприяли росту й розвитку гібридів першого 

покоління. 

Характер домінування кількісних ознак у першому поколінні гібридів 

визначали за показником ступеня домінування за формулою (Beil, Atkins 1965): 

 

де F1 − середня арифметична ознаки для гібридів першого 

покоління; 

MP − середня арифметична ознак двох батьківських форм; 

P − середня арифметична батьківської форми з більшим 

рівнем ознаки. 

Характер успадкування визначали згідно градації: 

hp > +1,0 – позитивне наддомінування (гетерозис); 

+0,5 < hp ≤ +1,0 – позитивне домінування; 

-0,5 ≤ hp ≤ +0,5 – проміжне успадкування; 

-1,0 ≤ hp < -0,5 – негативне домінування; 

hp < -1,0 – негативне наддомінування (депресія). 

Коефіцієнти домінування не визначали у випадку, коли різниця між 
батьківськими формами (Р1 і Р2) за t-критерієм Стьюдента була несуттєвою. 

Характер успадкування ознак габітусу рослин вивчали, аналізуючи 

окремо ступені домінування у міжвидових і внутрішньовидових гібридів F1. 

 

Результати досліджень та їхнє обговорення 

Висота рослини. У міжвидових гібридів F1 за висотою рослини 

показники батьківських форм були контрастними й варіювали від 24,3 см до 47,7 

см у посушливому 2018 році та від 32,8 до 52,1 см у сприятливому 2019 році. 

В умовах 2018 року спостерігалося два типа успадкування ознаки: у 40% 

гібридів проявилося проміжне успадкування зі значенням коефіцієнта 

домінування hp = -0,11 … 0,24 й у 60,0% гібридів показники висоти рослин були 

нижчими за низькорослу батьківську форму, тобто проявилося негативне 

наддомінування ознаки (hp = -1,38 … -1,22). В умовах 2019 року спостерігався 

високий рівень домінування кращої за ознакою батьківської форми у переважної 

більшості гібридних комбінацій: 58,3% мали позитивне наддомінування 

(гетерозис), ступінь якого варіював від hp = 1,04 до 3,23. Дещо менша частина 

гібридів (25,0%) ухилялися в бік батьківської форми з більшою висотою  

рослин і мали позитивне домінування – hp = 0,53 … 0,98. У 16,7% комбінацій 

MP P 

MP     F 
h 

p  

 
 1 
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відзначено проміжне успадкування зі значенням коефіцієнта домінування 0,04 

… 0,36. 

У внутрішньовидових гібридів висота рослин батьківських 

компонентів у посушливому 2018 р. складала 28,8-45,6 см й була нижчою, ніж 

у сприятливому 2019 р., висота яких варіювала від 35,4 до 52,1 см. Характер 

успадкування висоти рослин внутрішньовидових гібридів 2018 і 2019 років 

був дуже подібним: спостерігалося позитивне домінування, проміжне 

успадкування і негативне успадкування за батьківською формою з меншою 

висотою. Схожість характеру успадкування свідчить про те, що умови року 

для внутрішньовидових гібридів не мали такого впливу на успадкування 

ознаки «висота рослини», як у міжвидових гібридів (табл. 1). 

З літературних джерел відомо, що ознака «висота рослини» у льону є 

полігенною і в значному ступені схильна до впливу навколишнього середовища 

Умови вирощування можуть нівелювати відмінності між генотипами й 

змінювати характер прояву успадкування ознаки (Kalinina, Lyakh 2009; Brach, 

Porokhovinova 2005; Adugna, Labuschagne 2002). Це твердження узгоджується з 

нашими даними. Зміна характеру домінування ознаки може пояснюватися 

«включенням» або «виключенням» окремих алелів, які  відповідають за 

кількісну ознаку за різних умов року (Pashina 1991), або особливостями взаємодії 

різних генотипів із середовищем (Brach, Porokhovinova 2005; Pashina 1991). Для 

даної ознаки більшість авторів відзначає ефекти наддомінування і 

домінування (Kandyba 2006; Pashina 1991), інші дослідники встановили провідну 

роль адитивних і неаддитивних генних ефектів (Bogdan et al. 2013; Fu Y-Bi et al. 

2002). Оскільки в успадкуванні висоти рослин беруть участь різні генетичні 

системи, для високої ефективності добору слід враховувати характер 

домінування в кожному конкретному випадку.  

Узагальнюючи результати вивчення за два роки досліджень характеру 

успадкування висоти рослин у міжвидових гібридів F1 встановлено, що 

переважаючим було позитивне наддомінування ознаки (гетерозис) – 41,3% 

комбінацій. Дещо менша, але все ж значна частина міжвидових гібридів F1, а 

саме 23,5%, мали проміжне успадкування ознаки. У незначної частини 

міжвидових гібридів проявилося позитивне домінування  ознаки (17,6%) й 

негативне наддомінування (17,6%) (рис. 1). 

У внутрішньовидових гібридів F1 переважаючим в успадкуванні висоти 

рослин було проміжне успадкування – 50,0%. У 25,0% спостерігалося позитивне 

домінування ознаки. У незначної частини внутрішньовидових гібридів у рівних 

частинах (по 12,5%) відзначено негативне домінування й негативне 

наддомінування (рис. 2). 

Кількість стебел на рослині. У міжвидових гібридів першого покоління 

показники батьківських форм за кількістю стебел на рослині суттєво різнилися й 

варіювали від 3,7 шт. до 14,7 шт. у 2018 році й від 1,5 шт. до 6,5 шт. у 2019 році. 

При генетичному аналізі кількості стебел на рослині у міжвидових 

гібридів F1 2018 року спостерігалися всі типи успадкування (крім негативного 

наддомінування), які розподілилися майже в рівних частках: 28,6% гібридів мали 

позитивне наддомінування (hp = 1,07 … 2,08); 14,2% – позитивне домінування 

(hp = 0,93), 28,6% – проміжне успадкування (hp = -0,44 … 0,27), 28,6% – 

негативне домінування (hp = -0,59 … -0,65). В умовах 2019 року ознака кількості 

стебел на рослині у більшості гібридів першого покоління (58,3%) 

успадковувалася проміжно – hp = -0,44 … 0,27. Також значна частина гібридів 
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(25,0%) мала негативне домінування ознаки – hp = -0,67 … -1,00. У прямих 
комбінаціях з L. angustifolium відмічена вища частота успадкування (4:1) за 

більшим галуженням, ніж у комбінаціях з L. hispanicum. 

 

  

Рис. 1.  Розподіл міжвидових 

гібридів  F1  льону  олійного  за 

типами  успадкування  висоти 

рослин 

Рис. 2. Розподіл внутрішньо-

видових гібридів F1 льону 

олійного за типами успадкування 

висоти рослин 

 

 

 

У внутрішньовидових гібридів першого покоління в умовах 2018 року 
різниця між кількістю стебел на рослині батьківських форм Р1 і Р2 за t-критерієм 

Стьюдента була несуттєвою, тому коефіцієнт домінування не розраховували. 

У 2019 р. кількість стебел на рослині батьківських компонентів варіювала 

від 1,5 шт. до 4,4 шт. У внутрішньовидових гібридів F1 у прямих схрещуваннях 

успадкування йшло за типом батьківської форми з більшим галуженням: у 

половини гібридних комбінацій виявлено позитивне домінування зі значенням hp 

0,91 … 0,92. У зворотніх схрещуваннях ознака успадковувалася проміжно: у 

половини гібридів hp складав -0,31… 0,18, тобто в даному випадку спостерігався 

реципрокний ефект (табл. 2). 

У літературних джерелах для даної ознаки описана можливість 

реципрокних відмінностей, наявність яких як за різних умов року, так і в ряді 

генерацій не постійна (Pashina 1991). Достовірний вплив умов середовища на 

характер домінування ознаки «кількість бічних стебел» у гібридів першого 

покоління, а також вплив генотипу гібрида і суттєву взаємодію «гібрид×рік» у 

своїх дослідженнях встановила Калініна О.Ю. (Kalinina, Lyakh 2009). 

Наукові дані для ознак галуження стебла містять відомості про 

позитивний і негативний гетерозис, окремі випадки проміжного успадкування 

(Kalinina, Lyakh 2009). Дослідами Пашиної Л.В. встановлено, що генетичний 

контроль стебла здійснюється адитивно-домінантною системою генів з 

переважанням домінантних факторів (Pashina 1991).  

позитивне наддомінування (hp˃+1)

позитивне домінування (+0,5 h˃p≤+1,0)

проміжне успадкування (-0,5≤hp≤+0,5)

позитивне домінування (+0,5 h˂p≤+1,0)
проміжне успадкування (-0,5≤hp≤+0,5)
негативне домінування (-1≤hp -˂0,5)
негативне наддомінування (hp -˂1)
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Узагальнюючи результати вивчення характеру успадкування кількості 

стебел на рослині за два роки досліджень встановлено, що у міжвидових 

гібридів F1 дана ознака у переважної більшості гібридних комбінацій  (47,4%) 

успадковувалася проміжно. У 26,3% комбінацій відзначено успадкування за 

типом батьківської форми з меншим галуженням, тобто негативне 

домінування. У незначної частини міжвидових гібридів (10,5%) проявилося 

позитивне наддомінування і в 15,8% – позитивне домінування (рис. 3). 

У внутрішньовидових гібридів F1 ознака «кількість стебел на рослині» 

успадковувалася в рівних частках – 50% гібридів мали проміжне успадкування 

і 50% – негативне домінування ознаки (рис. 4). 

 
 

Рис. 3. Розподіл міжвидових 

гібридів F1 льону олійного за 

типами успадкування кількості 

стебел на рослині 

Рис. 4. Розподіл внутрішньо-

видових гібридів F1 льону 

олійного за типами успадкування 

кількості стебел на рослині 

 

Кількість бічних пагонів на рослині у міжвидових гібридів першого 

покоління була контрастною й варіювала у 2018 р. від 15,9 шт. до 25,9 шт., у 

2019 р. – від 7,2 до 19,4 шт. При визначенні характеру успадкування ознаки в 

2018 р. виявлено три типи успадкування: 40% гібридів мали позитивне 

наддомінування (hp = 3,19…3,28); 40% – позитивне домінування (hp = 

0,64…0,90) і 20% – негативне домінування ознаки. В умовах 2019 року в 

більшості комбінацій (58,3%) виявлено проміжне успадкування (hp = -0,42 … 

0,44), а також позитивне наддомінування і позитивне домінування, тобто 

кількість бічних пагонів успадковувалася за типом батьківської форми з більшим 

проявом ознаки. 
Слід відзначити комбінації М 32/2 / L. angustifolium і М 32/2 / L. 

hispanicum, у яких протягом двох років проявлявся гетерозис за даною ознакою.  

У внутрішньовидових гібридів першого покоління в умовах 2018 року 
різниця між батьківськими компонентами Р1 і Р2 за t-критерієм Стьюдента була 

несуттєвою, тому коефіцієнт домінування не розраховували. У 2019 р. кількість 

бічних пагонів різнилася й складала 7,7-18,7 штук на рослині. В умовах 2019 

року ознака «кількість бічних пагонів на рослині» успадковувалася в рівних 

частках – 50% гібридів мали позитивне наддомінування (гетерозис) зі 

значенням hp 2,07 … 3,0 і 50% – проміжне успадкування (hp = 0,13 … -0,36), що 

узгоджується з даними Калініної О.Ю. (Kalinina, Lyakh 2009) (табл. 3). 

позитивне наддомінування (hp˂+1)
позитивне домінування (+0,5 h˂p≤+1,0)
проміжне успадкування (-0,5≤hp≤+0,5)
негативне домінування (-1≤hp -˂0,5)

позитивне домінування (+0,5<hp≤+1,0)

проміжне успадкування (-0,5≤hp≤+0,5)
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Узагальнюючи результати вивчення характеру успадкування кількості 

бічних пагонів на рослині у міжвидових гібридів F1 за два роки досліджень 

встановлено, що переважаючим було проміжне успадкування ознаки – 41,2% 

комбінацій. Також значна частина міжвидових гібридів F1, а саме 29,4% і 

23,5%, ухилялися в бік батьківської форми з більшою кількістю бічних 

пагонів, відзначено позитивне наддомінування (гетерозис) і позитивне 

домінування відповідно. У 5,9% гібридів відзначено негативне домінування 

ознаки (рис. 5).  

У внутрішньовидових гібридів F1  ознака «кількість бічних пагонів на 

рослині» успадковувалася в рівних частках: у 50% гібридів проявилося 

позитивне наддомінування і в 50% – проміжне успадкування ознаки (рис. 6).  

 

 

Рис. 5. Розподіл міжвидових 

гібридів  F1  льону  олійного  за 

типами успадкування кількості 

бічних пагонів на рослині 

Рис. 6. Розподіл внутрішньо-

видових  гібридів  F1  льону 

олійного за типами успадкування 

кількості бічних пагонів на 

рослині 

Таким чином, проведені нами дослідження дозволяють зробити висновок 

про залежність характеру успадкування ознак габітусу рослин льону олійного від 

ряду факторів: генетичних особливостей експериментального матеріалу, 

досліджуваної ознаки, умов року, типу схрещування (міжвидові або 

внутрішньовидові). Отримані наукові дані й генетичний матеріал мають як 

теоретичне, так і практичне значення. Створений різноманітний вихідний 

матеріал буде застосовуватися в селекції нових високопродуктивних сортів з 

великим галуженням. 

 

Висновки 

За ознакою «висота рослини» у більшості (41,3%) міжвидових гібридів 

F1 встановлено позитивне наддомінування (гетерозис); у більшості (50,0%) 

внутрішньовидових гібридів – проміжне успадкування. 

За ознакою «кількість стебел на рослині» у переважної більшості 

міжвидових гібридних комбінацій (47,4%) виявлено проміжне успадкування; у 

внутрішньовидових гібридів дана ознака успадковувалася в рівних частках – 

50% гібридів мали проміжне успадкування і 50% – негативне домінування. 

За ознакою «кількість бічних пагонів на рослині» у міжвидових гібридів 

F1 переважаючим було проміжне успадкування (у 41,2%); у внутрішньовидових 

позитивне наддомінування (hp˂+1)

позитивне домінування (+0,5 h˂p≤+1,0)

проміжне успадкування (-0,5≤hp≤+0,5)

негативне домінування (-1≤hp -˂0,5)

позитивне наддомінування (hp>+1)

проміжне успадкування (-0,5≤hp≤+0,5)
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гібридів ознака успадковувалася в рівних частках: у 50% відзначено 

позитивне наддомінування і в 50% – проміжне успадкування. 

Визначено високогетерозисні за ознакою «кількість бічних пагонів на 
рослині» гібридні комбінації М 32/2 / L. angustifolium і М 32/2 / L. hispanicum, які 

є цінними для селекції на створення сортів льону олійного з великим 

галуженням. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ ГАБИТУСА РАСТЕНИЙ У 

МЕЖВИДОВЫХ И ВНУТРИВИДОВЫХ ГИБРИДОВ F1 ЛЬНА 

МАСЛИЧНОГО 
 

Т.Г. Товстановская, В.А. Лях 

 
Институт масличных культур НААН 

 
Эффективность селекции льна масличного в значительной 

степени зависит от расширения генетического разнообразия за счет 
привлечения в гибридизацию генетических источников диких видов с n 
= 15, которые легко скрещиваются с культурным льном, в частности, L. 
angustifolium, L. hispanicum, bienne, L. crepitans.  

Целью работы было установление особенностей наследования 
межвидовыми и внутривидовыми гибридами первого поколения 
количественных признаков габитуса растений, которые являются 
важными хозяйственными признаками для создания ценного исходного 
материала и использования его в селекционных программах со льном 
масличным. 

Материалом исследования служили межвидовые и 
внутривидовые гибриды первого поколения, полученные в результате 
скрещивания по полной диаллельной схеме двух диких однолетних 
гомостильных видов L. angustifolium, L. hispanicum и трех образцов 
культурного льна М 32/2 (ИМК НААН), Л 5 (Чехия), Л 6 (Индия), 
контрастных по признакам габитуса (высоте, количеству стеблей и 
боковых побегов). 

Исследования проводили в Институте масличных культур 
НААН в 2017-2018 гг. Гибриды изучали в гибридном питомнике F1 
блоками по схеме: материнская форма – прямой и обратный гибриды 
F1 – отцовская форма. Структурный анализ осуществляли на 10 
растениях родительских компонентов и на всех растениях F1. Характер 
наследования признаков габитуса в первом поколении гибридов 
определяли по показателю степени доминирования (Beil, Atkins 1965). 

В результате исследований установлено, что в наследовании 
высоты растений у межвидовых гибридов преобладало положительное 
сверхдоминирование (у 41,3%); у внутривидовых гибридов – 
промежуточное наследование (у 50,0%). В наследовании количества 
стеблей на растении у межвидовых гибридов преобладающим было 
промежуточное наследование (у 47,4%); у внутривидовых гибридов 
50% имели промежуточное наследование и 50% – отрицательное 
доминирование. По признаку «количество боковых побегов на 
растении» у межвидовых гибридов преобладающим было 
промежуточное наследование (у 41,2%); у внутривидовых гибридов 
50% имели положительное сверхдоминирование и 50% – 
промежуточное наследование. 

Степень доминирования признаков габитуса растений зависела 
от условий года, генетических особенностей экспериментального 
материала, исследуемого признака, типа скрещивания (межвидовые 
или внутривидовые). Для высокой эффективности отбора следует 
учитывать характер наследования в каждом конкретном случае. 

Ценными для создания сортов льна масличного с большим 
ветвлением являются гибридные комбинации М 32/2 / L. angustifolium и 
М 32/2 / L. hispanicum, у которых в годы исследований проявлялся 
гетерозис по признаку «количество боковых побегов на растении».  

 

Ключевые слова: лен масличный, межвидовой гибрид, внутривидовой гибрид, 

поколение F1, габитус, степень доминирования. 
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INHERITANCE OF PLANT HABITUS TRAITS IN F1 INTER- 

AND INTRA-SPECIES HYBRIDS OF OIL FLAX 

 
T.G. Tovstanovska, V.O. Lyakh 

 

Institute of Oilseed Crops NAAS 

 
The effectiveness of the selection of oil flax is largely dependent on 

the expansion of genetic diversity due to the attraction of hybrid sources of 
wild species with n = 15, which easily interbreed with cultivated flax, in 
particular L. angustifolium, L. hispanicum, bienne, L. crepitans. 

The aim of the work was to establish the inheritance characteristics 
of interspecific and intraspecific hybrids of the first generation of 
quantitative traits of plant habit, which are important economic traits for 
creating valuable source material and using it in breeding programs with 
oilseed. 

The material of the study was the interspecific and intraspecific 
hybrids of the first generation, obtained by crossing two wild annual 
homostilous species L. angustifolium, L. hispanicum and three samples of 
cultivated flax M 32/2 (IOC NAAS), L 5 (Czech Republic) according to the full 
diallel pattern L 6 (India), contrasting in terms of habitus (height, number of 
stems and lateral shoots). 

Studies were carried out at the Institute of Oilseed Crops NAAS in 
2017-2018. Hybrids were studied in an F1 hybrid nursery in blocks according 
to the scheme: maternal form – direct and reverse hybrids F1 – paternal 
form. Structural analysis was carried out on 10 plants of the parent 
components and on all F1 plants. The nature of inheritance of habit 
characters in the first generation of hybrids was determined by the degree of 
dominance (Beil, Atkins 1965). 

As a result of studies, it was found that in the inheritance of plant 
height in interspecific hybrids positive overdomination prevailed (in 41,3%); 
in intraspecific hybrids – intermediate inheritance (in 50,0%). In the 
inheritance of the number of stems per plant in interspecific hybrids, 
intermediate inheritance was predominant (in 47,4%); in intraspecific 
hybrids, 50% had intermediate inheritance and 50% had negative 
dominance. According to the trait ―number of lateral shoots per plant‖ in 
interspecific hybrids, intermediate inheritance was predominant (in 41,2%); 
in intraspecific hybrids, 50% had positive overdomination and 50% had 
intermediate inheritance. 

The degree of dominance of the signs of plant habit depended on 
the conditions of the year, the genetic characteristics of the experimental 
material, the trait under study, and the type of crossing (interspecific or 
intraspecific). For high selection efficiency, the nature of inheritance in each 
case should be taken into account. 

Hybrid combinations of M 32/2 / L. angustifolium and M 32/2 /  
L. hispanicum, which showed heterosis during the years of research on the 
basis of the number of lateral shoots per plant, are valuable for creating 
varieties of oil flax with large branching. 

 

Key words: oil flax, interspecific hybrid, intraspecific hybrid, F1 generation, habit, 

degree of dominance. 

 

 


