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Наведено результати досліджень з визначення за селекційно-
генетичними параметрами цінних міжвидових гібридних комбінацій 
льону олійного. Перспективними для створення сортів зі зміненим 
габітусом рослин є комбінації першого покоління, у яких ефект 
гетерозису проявлявся одночасно за двома ознаками: висотою рослин 
і кількістю стебел на рослині (М 32/2 / L. hispanicum); висотою рослин і 
кількістю бічних пагонів на рослині (L. angustifolium / Л 6, Л 5 /  
L. angustifolium, L. hispanicum / Л 6, Л 6 / L. hispanicum). 
Цінними для селекції на підвищене галуження є комбінації другого 
покоління з високими коефіцієнтами успадковуваності за двома 
ознаками – кількістю стебел і кількістю бічних пагонів на рослині  
(L. hispanicum / М 32/2 і М 32/2 / L. hispanicum).  
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Вступ. Льон є цінною технічною та олійною культурою, яку вирощують 

у багатьох країнах світу. Його поширенню на ринку України багато в чому 

сприяє наявність високоврожайних, екологічно пластичних сортів, стійких до 

хвороб і шкідників, здатних забезпечити виробникам стабільний прибуток. 

Вирішення цього важливого завдання можливе за поглибленого й всебічного 

вивчення генетичних систем контролю кількісних ознак льону олійного, так як ці 

дані дозволяють розробляти науково обґрунтовані програми, спрямовані на 

максимальне використання генетичного потенціалу культури. 

Отримання селекційного матеріалу з поліпшеними показниками в значній 

мірі визначається його генетичним різноманіттям. У нашій селекційній роботі ми 

досягаємо цього за рахунок міжвидової гібридизації. Дикі однорічні гомостильні 

види льону, такі як L. angustifolium, L. hispanicum, L. bienne,  

L. crepitans, мають однакову з культурним льоном кількість хромосом (n=15), 

тому легко схрещуються з ним і є цінними генетичними джерелами для 

отримання форм з раннім дозріванням, великою кількістю стебел, бічних пагонів, 

коробочок на рослині, стійких проти хвороб (Jhala et al. 2008; Polyakova 2014). 

Наразі комерційні сорти льону олійного, впроваджені у виробництво, 

характеризуються невеликим галуженням – у середньому 1–3 штук стебел на 

рослині. Однак кількість стебел і пагонів істотно впливає на насіннєву 

продуктивність льону, існує позитивна кореляція між цими ознаками. Між 

кількістю коробочок на рослині та кількістю стебел на рослині й висотою рослин 

встановлено середню позитивну залежність (r=0,516 … 0,657 та r=0,431 … 0,486 

відповідно) (Tovstanovska 2016). Тому створення ліній з великою кількістю 
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бічних пагонів і стебел та висотою, придатною для культивування, є актуальною 

задачею, оскільки утворення додаткових коробочок на бічних гілках сприятиме 

збільшенню врожаю насіння (Kalinina, Lyakh 2008). Збільшенння вегетативної 

маси рослин сприятиме підвищенню його конкурентоспроможності проти 

бур’янів та зменшенню випаровування вологи з поверхні ґрунту 

(Polyakova 2019).  

Ефективно планувати й проводити селекційну роботу з даною культурою, 

цілеспрямовано підбирати батьківські пари у схрещуваннях, відбирати цінні 

генотипи, відбраковувати малоцінний матеріал на перших етапах селекції 

дозволяє застосування генетико-статистичних параметрів (Galkin 1986; 

Tovstanovskaya 2017). 

У самозапильних культур, до яких відноситься льон олійний, відбір 

високопродуктивних рослин найбільш імовірний у високогетерозисних гібридів 

(Galkin 1973; Yadav 2001). Результативність селекційної роботи також залежить 

від відбору рослин з високою успадковуваністю ознак. У гомозиготних рослин 

льону олійного зберігаються всі генні поєднання батьків завдяки відсутності 

перекомбінації в ряді поколінь. Тому при відборі рослин цілком можна 

застосовувати такий параметр як коефіцієнт успадковуваності (Н), який 

відображає частку генотипової мінливості в загальному фенотиповому 

варіюванні ознаки (Galkin 1986). 

У зв’язку з цим, метою даного дослідження було на основі визначених 

селекційно-генетичних параметрів виділити перспективні міжвидові гібридні 

комбінації для створення нового селекційного матеріалу багатостеблових і 

багатопагоневих форм.  

Матеріал та методи дослідження. Дослідження проводили в Інституті 

олійних культур НААН України в 2018-2020 рр. Матеріалом дослідження були 

гібриди F1 та F2, отримані в системі діалельних схрещувань за участю двох диких 

видів і трьох зразків культурного льону, всього 20 комбінацій. Дикі види  

L. angustifolium і L. hispanicum характеризувалися ранньостиглістю, більшою, ніж 

у культурного льону, облистяністю рослин, кількістю стебел, бічних пагонів, 

коробочок. Зразки культурного льону Л 6 (Індія), М 32/2 (ІОК НААН, Україна), 

Л 5 (Чехія), використані нами в схрещуваннях, були контрастними за ознаками 

габітусу.  

Гібриди першого покоління, отримані в 2018 і 2019 рр., вивчали в 

гібридному розсаднику F1 на однорядкових ділянках довжиною 1 м з шириною 

міжрядь 0,35 см блоками за схемою: материнська форма − прямий і зворотний 

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. 

Ступінь домінування hp ознак габітусу в першому поколінні гібридів 

визначали за формулою (Beil, Atkins 1965). Ступінь гетерозису – за формулою 

(Rasul et al 2002). 

Гібриди другого покоління, отримані в 2019 і 2020 рр., висівали в 

гібридному розсаднику F2 з різною площею ділянок в залежності від наявності 

насіння блоками по схемі: материнська форма – прямий і зворотний гібриди F2 – 

батьківська форма. Структурний аналіз кількісних ознак проводили на 150 

гібридних рослинах F2 і 20 рослинах батьківських форм. Коефіцієнт 

успадковуваності (Н) визначали за формулою (Ayala 1984) згідно градацї 
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(Ala 1976): високі коефіцієнти успадковуваності – 0,66–1,0; середні – 0,33–0,65; 

низькі – 0,00–0,32. 

Агрокліматичні умови вегетаційного періоду льону олійного 2018- 

2020 рр. були контрастними за основними гідротермічними показниками, що 

сприяло більш об’єктивній оцінці гібридного матеріалу.  

Результати дослідження та їхнє обговорення. У результаті двох років 

досліджень виявлено, що за висотою рослин у міжвидових гібридів F1 

переважаючим було позитивне наддомінування ознаки – 41,3 % комбінацій. 

Ефект гетерозису складав 0,25–13,76 %. Слід відмітити значний вплив 

агрокліматичних умов року на характер домінування висоти рослин. З 

літературних джерел відомо, що дана ознака у льону є полігенною і в значному 

ступені схильна до впливу навколишнього середовища (Kalinina, Lyakh 2009). Це 

твердження узгоджується з нашими даними. У сприятливому 2019 р. 

домінування кращої за ознакою батьківської форми було вищим, ніж у 

посушливому 2018 р.  

Виділено сім гетерозисних гібридних комбінацій першого покоління:  

L. angustifolium / Л 6 – 3,58 % й зворотна Л 6 / L. angustifolium – 7,41 %;  

L. angustifolium / Л 5 – 7,20 % й зворотна Л 5 / L. angustifolium – 12,79 %;  

L. hispanicum / Л 6 – 0,25 % й зворотна Л 6 / L. hispanicum – 5,62–13,76 %; 

Л 5 /  L. hispanicum – 4,01%. У міжвидової комбінації Л 6 / L. hispanicum за даною 

ознакою гетерозис проявлявся протягом двох років – 5,62–13,76 %. Виділені 

комбінації будуть використані в селекційному процесі для створення 

високорослих ліній. 

Наукові дані для ознак галуження стебла містять відомості про 

позитивний і негативний гетерозис, окремі випадки проміжного успадкування 

(Kalinina, Lyakh 2009). Нашими дослідженнями встановлено, що у міжвидових 

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

успадковувалася проміжно. Ефект гетерозису проявився у 2018 р. тільки у 

одного гібриду – М 32/2 / L. hispanicum і складав 35,77 %. Виділена комбінація 

буде використана в селекційному процесі для створення ліній з великою 

кількістю стебел на рослині. 

Результати вивчення характеру успадкування кількості бічних пагонів на 

рослині у міжвидових гібридів F1 свідчать про переважаюче проміжне 

успадкування – 41,2 % комбінацій. Також значна частина гібридів, а саме 

29,4 % і 23,5 %, ухилялися в бік батьківської форми з більшою кількістю 

бічних пагонів, відзначено позитивне домінування й позитивне 

наддомінування.  

Ефект гетерозису за даною ознакою проявився у шести міжвидових 

гібридів, а саме: L. angustifolium / Л 6 – 6,25 %; М 32/2 / L. angustifolium – 43,79–

8,10%; Л 5 / L. angustifolium – 5,79 %; L. hispanicum / Л 6 – 5,68 % й зворотної Л 6 

/ L. hispanicum – 12,79 %; М 32/2 / L. hispanicum – 34,74–30,92 %.  

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

М 32/2 /  L. hispanicum, у яких гетерозис за даною ознакою проявлявся протягом 

двох років. Виділені комбінації є цінними для відбору форм з великою кількістю 

бічних пагонів на рослині. 

Найбільшу цінність мають гібридні комбінації, у яких ефект гетерозису 

проявлявся одночасно за двома ознаками габітусу:  
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– висотою рослин і кількістю бічних пагонів на рослині – комбінації  

L. angustifolium / Л 6, Л 5 / L. angustifolium, L. hispanicum / Л 6, Л 6 /  

L. hispanicum; 

– висотою рослин і кількістю стебел на рослині – комбінації М 32/2 /  

L. hispanicum (табл. 1). 

У результаті досліджень успадковуваності ознак габітусу у міжвидових 

гібридів F2 нами встановлений середній рівень даного параметру за висотою 

рослин (0,59 у 2019 р. і 0,63 у 2020 р.), тобто висота рослин у середньому ступені 

контролювалася генотипом – на 59 % і 63 % відповідно, що свідчить про різний 

ступінь ефективності добору за комбінаціями схрещування. За даними 

(Kalinina, Lyakh 2008) коефіцієнт успадковуваності в широкому розумінні (H2) 

складав 0,97, що свідчить про високий вплив генотипу. Дослідженнями 

(Galkin 1986) встановлено, що висота рослин мала відносно високі коефіцієнти 

успадковуваності по материнській лінії, тому при селекції на цю ознаку 

необхідно приділяти особливу увагу підбору материнських форм у 

схрещуваннях.  

У таблиці 2 представлені міжвидові гібридні комбінації другого 

покоління з високими коефіцієнтами успадкованості – Н > 0,66. 

За висотою рослин було виділено чотири комбінації з диким видом  

L. angustifolium, такі як: L. angustifolium / Л 6 – 0,81 й зворотна Л 6 /  

L. angustifolium – 0,87; L. angustifolium / Л 5 – 0,67–0,80 й зворотна Л 5 /  

L. angustifolium – 0,68-0,72. Високий ступінь генетичної обумовленості у 

виділених комбінаціях свідчить про ефективність відбору рослин з необхідною 

висотою, починаючи з поколінь F2 і F3. 

За ознакою «кількість стебел на рослині» показники коефіцієнтів 

успадковуваності мали середній рівень і становили 0,53 в 2019 р. і 0,65 в 2020 р. 

Даними (Kalinina, Lyakh 2008) встановлено високий коефіцієнт успадковуваності 

для даної ознаки – 0,94.  

Для селекційного поліпшення ознаки в бік збільшення кількості стебел на 

рослині перспективними є шість комбінацій з диким видом L. hispanicum, а саме: 

L. hispanicum / Л 6 – 0,69–0,78 й зворотна Л 6 / L. hispanicum – 0,66–0,81;  

L. hispanicum / М 32/2 – 0,78 й зворотна М 32/2 / L. hispanicum – 0,81;  

L. hispanicum / Л 5 – 0,78 й зворотна Л 5 / L. hispanicum – 0,72.  

За ознакою «кількість бічних пагонів на рослині» нашими даними 

виявлено нижчий рівень успадковуваності (0,49-0,59) порівняно з показниками Н 

за висотою рослин і кількістю стебел на рослині. Це свідчить про більший вплив 

на дану ознаку факторів зовнішнього середовища й більш низьку частку 

генотипової мінливості в загальному фенотиповому варіюванні ознаки. Даними 

(Kalinina, Lyakh 2008) встановлено високий вплив генотипу на рівень прояву 

ознаки «кількість бічних пагонів» і суттєву долю генів з неадитивними ефектами 

взаємодії в її контролі.  

З високими показниками коефіцієнтів успадковуваності для створення 

форм з підвищеним галуженням у процесі подальших відборів виділено чотири 

комбінації: L. angustifolium / М 32/2 – 0,66 й зворотна М 32/2 / L. аngustifolium – 

0,72; L. hispanicum / М 32/2 – 0,68 й зворотна М 32/2 / L. hispanicum – 0,70–0,71.  
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Міжвидові комбінації (пряма й зворотна) L. hispanicum / М 32/2 і М 32/2 / 

L. hispanicum виділилися високими показниками коефіцієнтів успадковуваності 

за двома ознаками – кількістю стебел і кількістю бічних пагонів на рослині. 

Потенційні можливості виділених комбінацій будуть використані в подальшому 

селекційному процесі на підвищене галуження (табл. 2). 

Таким чином, у результаті досліджень виділено за селекційно-

генетичними параметрами (ефектом гетерозису й коефіцієнтом 

успадковуваності) міжвидові гібридні комбінації, з яких буде проводитися 

індивідуальний добір рослин зі збільшеною висотою, кількістю прикореневих 

стебел та бічних пагонів. 

Таблиця 2 

Міжвидові гібриди другого покоління льону олійного з високими 

коефіцієнтами успадковуваності ознак габітусу 

(2019–2020 рр.) 

Комбінація 

схрещування 

Висота рослини 
Кількість стебел на 

рослині 

Кількість бічних 

пагонів на рослині 

2019 р. 2020 р. 2019 р. 2020 р. 2019 р. 2020 р. 

L. angustifolium / Л 6 - 0,81 - 0,48 - 0,62 

Л 6 / L. angustifolium - 0,87 - 0,54 - 0,32 

L. angustifolium / М 32/2 0,58 0,54 0,63 0,58 0,62 0,66 

М 32/2 / L. angustifolium 0,57 0,49 0,57 0,65 0,45 0,72 

L. angustifolium / Л 5 0,80 0,67 0,24 0,52 0,61 0,61 

Л 5 / L. angustifolium 0,72 0,68 0,32 0,46 0,23 0,61 

L. hispanicum / Л 6 0,42 0,56 0,78 0,69 0,39 0,32 

Л 6 / L. hispanicum 0,45 0,63 0,66 0,81 0,43 0,62 

L. hispanicum / М 32/2 - 0,64 - 0,78 - 0,68 

М 32/2 / L. hispanicum 0,59 0,61 0,46 0,81 0,71 0,70 

L. hispanicum / Л 5 - 0,52 - 0,78 - 0,64 

Л 5 / L. hispanicum - 0,57 - 0,72 - 0,65 

Примітка. Жирний шрифт – комбінації схрещування з високими коефіцієнтами 

успадковуваності. 

 

Створений різноманітний вихідний матеріал буде застосовуватися для 

селекції нових високопродуктивних сортів зі зміненим габітусом рослин. 

Висновки 

Виділено міжвидові гібридні комбінації, перспективні для отримання 

рослин зі зміненим габітусом: 

– з ефектом гетерозису: за висотою рослин – сім комбінацій F1 (Ht=3,58-

13,76 %); кількістю стебел на рослині – одна (Ht=35,77 %); кількістю бічних 

пагонів – шість (Ht=5,68-43,79 %). Найціннішими є комбінації, у яких ефект 

гетерозису проявлявся одночасно за двома ознаками – висотою рослин і 

кількістю бічних пагонів на рослині – L. angustifolium / Л 6, Л 5 / L. angustifolium, 

L. hispanicum / Л 6, Л 6 / L. hispanicum; висотою рослин і кількістю стебел на 

рослині – М 32/2 / L. hispanicum. 

– з високими коефіцієнтами успадковуваності: за висотою рослин – 

чотири комбінації F2 (Н=0,67-0,87); кількістю стебел на рослині – шість (Н=0,66-

0,81); кількістю бічних пагонів – чотири (Н=0,66-0,72). Міжвидові комбінації  

L. hispanicum / М 32/2 і М 32/2 / L. hispanicum виділилися високими показниками 

коефіцієнтів успадковуваності за двома ознаками – кількістю стебел і кількістю 
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бічних пагонів на рослині. Потенційні можливості виділених комбінацій будуть 

використані в подальшому селекційному процесі на підвищене галуження. 
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Эффективно планировать и проводить селекционную работу по льну 
масличному, целенаправленно подбирать родительские пары в 
скрещиваниях, отбирать ценные генотипы, отбраковывать малоценный 
материал на первых этапах селекции позволяет применение генетико-
статистических параметров. 
Цель данного исследования – на основе селекционно-генетических 
параметров выделить перспективные межвидовые гибридные 
комбинации для создания нового материала многостебельных и 
многопобеговых форм. 
Исследования проводились в Институте масличных культур 
Национальной академии аграрних наук Украины в 2018–2020 гг. 
Материалом исследования были гибриды F1 и F2, полученные в 
системе диалельних скрещиваний с участием двух диких видов 
(L. angustifolium и L. hispanicum) и трех образцов культурного льна – Л 6 
(Индия), М 32/2 (ИМК НААН, Украина), Л 5 (Чехия). 
Степень доминирования признаков у гибридов первого поколения 
определяли по формуле (Beil, Atkins 1965). Степень гетерозиса – по 
формуле (Rasul et al 2002). Коэффициент наследуемости у гибридов 
второго поколения – по формуле (Ayala 1984). 
В результате исследований выделены межвидовые гибридные 
комбинации, перспективные для получения селекционного материала с 
измененным габитусом: 
– с эффектом гетерозиса: по высоте растений – семь комбинаций 
F1 (Ht = 3,58-13,76%); количеству стеблей на растении – одна (Ht = 
35,77%); количеству боковых побегов – шесть (Ht = 5,68-43,79%). 
Самыми ценными являются комбинации, в которых эффект гетерозиса 
проявлялся одновременно по двум признакам: высоте растений и 
количеству боковых побегов на растении – L. angustifolium / Л 6, Л 5 / L. 
angustifolium, L. hispanicum / Л 6, Л 6 / L. hispanicum; высоте растений и 
количеству стеблей на растении – М 32/2 / L. hispanicum;  
– с высокими коэффициентами наследуемости: по высоте растений – 
четыре комбинации F2 (Н = 0,67-0,87); количеству стеблей на растении – 
шесть (Н = 0,66-0,81); количеству боковых побегов – четыре (Н = 0,66-
0,72). 
Межвидовые комбинации L. hispanicum / М 32/2 и М 32/2 /  
L. hispanicum выделились высокими показателями коэффициентов 
наследуемости по двум признакам – количеству стеблей и количеству 
боковых побегов на растении. Потенциальные возможности 
выделенных комбинаций будут использованы в дальнейшем 
селекционном процессе на повышенное ветвление. 
 

Ключевые слова: лен масличный, признак габитуса, гибрид первого поколения, 

гибрид второго поколения, степень гетерозиса, коэффициент наследуемости. 
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The creation of a selection material for oil flax with a large number of stems, 
side shoots and an optimal height for cultivation is an urgent task, since the 
formation of additional bolls on the side shoots will increase the yield of 
seeds, and an increase in the vegetative mass of plants will increase its 
competitiveness against weeds and reduce moisture evaporation. from the 
soil surface. 
The use of genetic and statistical parameters allows to efficiently plan and 
carry out breeding work for oil flax, purposefully select parental pairs in 
crosses, select valuable genotypes, and reject low-value material at the first 
stages of breeding. 
The purpose of this study is to identify promising interspecific hybrid 
combinations based on breeding and genetic parameters for creating a new 
breeding material for multi-stem and multi-shoot forms. 
The studies were carried out at the Institute of Oilseeds NAАS of Ukraine in 
2018-2020. The material of the research was F1 and F2 hybrids obtained in a 
system of dialle crosses with the participation of two wild species (L. 
angustifolium and L. hispanicum) and three samples of cultivated flax – L 6 
(India), M 32/2 (Ukraine), L 5 (Czech Republic). 
The degree of dominance of traits in hybrids of the first generation was 
determined by the formula (Beil, Atkins 1965). The degree of heterosis is 
according to the formula (Rasul et al 2002). The coefficient of heritability in 
hybrids of the second generation – according to the formula (Ayala 1984). 
As a result of the research, interspecific hybrid combinations have been 
identified that are promising for obtaining breeding material with a modified 
habit: 
– with the effect of heterosis: by plant height – seven combinations of F1 (Ht 
= 3,58-13,76%); the number of stems per plant – one (Ht = 35,77%); the 
number of side shoots is six (Ht = 5,68-43,79%). The most valuable are 
combinations in which the effect of heterosis manifested itself 
simultaneously on two grounds – the height of the plants and the number of 
lateral shoots on the plant – L. angustifolium / L 6, L 5 / L. angustifolium,  
L. hispanicum / L 6, L 6 / L. hispanicum; plant height and number of stems 
per plant – M 32/2 / L. hispanicum; 
– with high coefficients of heritability: by plant height – four combinations of 
F2 (H = 0,67-0,87); the number of stems per plant – six (H = 0,66-0,81); the 
number of side shoots is four (H = 0,66-0,72). 
Interspecific combinations of L. hispanicum / M 32/2 and M 32/2 /  
L. hispanicum were distinguished by high rates of heritability by two 
characteristics – the number of stems and the number of lateral shoots on 
the plant. The potential of the selected combinations will be used in the 
further breeding process for increased branching. 
 

Key words: oil flax, habit sign, hybrid of the first generation, hybrid of the second 

generation, degree of heterosis, coefficient of heritability. 

 
 


