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Вступ
Селекційна робота з люцерною розпочалась услід за вивченням біології та 

агротехніки в регіонах із найбільшим ареалом поширення. Останніми роками про-
стежується тенденція до зменшення посівних площ під кормовими культурами, зо-
крема й люцерною, внаслідок стрімкого скорочення поголів’я тварин [27]. Однак, 
не тільки це спричинює зменшення посівних площ, зайнятих люцерною, а й дефі-
цит насіння. Низький рівень насіннєвої продуктивності існуючих сортів люцерни 
в умовах Лісостепу та Полісся є основною перешкодою в насінництві і, відповід-
но, поширення у виробництві. Ці зони більшою мірою забезпечені вологою й тому 
мають перевагу перед степовою зоною, де посухи стали постійним явищем [5, 6, 
12]. Надмірна розораність сільськогосподарських земель та зменшення асортимен-
ту культур, зокрема збільшення в сівозмінах частки посівів технічних наносить 
шкоду ентомофауні агроценозів внаслідок застосування інсектицидів. Це спричи-
нює зниження продуктивності насіння люцерни внаслідок зменшення популяцій 
комах-запилювачів [6, 8].

В основному селекційні програми спрямовані на підвищення насіннєвої про-
дуктивності, проте за роки досліджень виявилося, що існує тісна негативна кореля-
ція між кормовою та насіннєвою продуктивністю. На сьогодні до створення сортів 
люцерни ставиться основна вимога – поєднання високої кормової продуктивності 
з підвищеною насіннєвою продуктивністю [23]. 



Біологічні особливості запилення 
та формування насіння багаторічних 
представників роду Medicago L.

Система розмноження виду насінням, з одного боку, включає структурні, мор-
фологічні пристосування квітки до певного типу запилення, з іншого – залежить 
від функціональних особливостей біології квітки (гомогамія та дихогамія) та від 
генетичних механізмів (поліплоїдія, несумісність, стерильність). У системі роз-
множення виду як морфологічні, так і функціональні аспекти варто розглядати 
з позицій різноманіття екологічних факторів, які активно чинять вплив на процес 
запилення–запліднення [30].

Численні публікації на тему детального дослідження цвітіння та запилен-
ня багаторічної люцерни посівної в свій час детально розглянуті і підсумовані 
Пономаревим А. Н. (1954) [28]. За біологічними особливостями люцерна належить 
до факультативних перехреснозапильних культур ентомофільного типу з будовою 
квітки, яка перешкоджає вітрозапиленню та самозапиленню без відкриття квітки. 
Про це свідчать морфологія квітки, характер її розкриття та запилення, денний 
хід розпускання квіток і залежність насіннєвої продуктивності від навколишньо-
го ландшафтно-біоценотичного середовища. Всі види люцерни мають метеликові 
квітки ентомофільного типу, які приваблюють комах своїм забарвленням – жовтим 
або синім, що добре сприймаються бджолиними. На пелюстках виділяються жил-
ки більш темнішого забарвлення – вказівники нектару. Синьоквіткові види мають 
перевагу над жовтоквітковими в кількості відвідин комахами [10, 28].

Яковлєв І. В. (2015) [4] стверджує, що більшість дослідників вказують на пооди-
ноких бджіл і джмелів, як на основних запилювачів люцерни. Цю саму думку поді-
ляє й Пономарев А. Н. (1954) [28]. Башкірова Н. В. і Глибовець А. О. (2014) [4] зазна-
чають, що квітки люцерни запилюються тільки джмелями чи представниками диких 
видів бджіл, які можуть їх ефективно розкривати, дістаючи нектар і пилок. Жарінов 
В. І. (1980) [15] акцентує увагу на тому, що основними запилювачами люцерни є дикі 
бджоли. Фауна комах-запилювачів різниться залежно від ґрунтово-кліматичної зони 
[38]. Квіти люцерни також відвідують медоносні бджоли, проте, за результатами 
спеціальних спостережень, вони не відкривають квітки [21], а висмоктують нектар, 
розміщуючи хоботок між парусом і веслами, при цьому запилення не відбувається 
[4]. Загалом у запиленні люцерни беруть участь представники Apidae (Бджолиних) 
161 виду. У різних ґрунтово-кліматичних зонах вирощування люцерни основними 
запилювачами є 3–8 видів, решта – представники поодиноких особин [11]. 

Квітки містять пилок та нектар [30]. Усі види люцерни мають суцвіття бага-
токвіткова китиця [34]. Винятково вагомий вплив на формування врожаю насіння 
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люцерни має будова квітки [10], яка є досить складною для проникнення в неї ко-
мах та самозапилення. Тому процеси цвітіння та плодоутворення, які визначають 
величину врожаю, відбуваються досить складно [34]. 

Будова квітки. У свій час Н. Н. Благовєщенская (1968) [5] досить ретельно ви-
вчала будову квітки. Як і в інших бобових культур, віночок квітки люцерни склада-
ється з п’яти яскраво забарвлених пелюсток. Найбільша верхня пелюстка утворює 
вітрило або парус, дві вільні бокові пелюстки мають назву весла, між якими знахо-
диться човник – зрослі між собою дві нижні пелюстки. Всередині закритого чов-
ника знаходиться колонка квітки, яка складається з десяти тичинок, дев’ять з яких 
зрослися основами тичинкових ниток, утворюючи жолобок з верхніми краями, що 
не зрослися. У жолобку розміщується тоненька маточка, а десята вільна тичинка 
прикриває щілину між краями [5, 10, 16, 34]. 

Особливістю будови квітки люцерни є те, що тичинкова трубка знаходиться 
у дуже напруженому стані. Така напруженість та згин тичинкової трубки пояс-
нюється асиметричністю її будови. Нижня частина колонки товста та м’ясиста, 
вона складається з багатьох шарів паренхімної тканини, доверху (до черевної ча-
стини) краї трубки поступово тоншають і з самого верху складаються з двох епі-
дермісів, де-не-де скріплених одношаровими перетинками основної паренхіми. 
Напруженість тичинкової трубки забезпечується високим осмотичним тиском 
клітинного соку, який сягає 32 атм. Тому сильне напруження нижньої сторони ти-
чинкової трубки нічим не врівноважене з протилежної верхньої сторони і колонка 
намагається вигнутися в сторону вітрила. У нерозкритій квітці колонка утримуєть-
ся всередині човника спеціальним апаратом, основною частиною якого є виступи, 
розташовані на внутрішній поверхні країв пелюсток човника. Ці виступи, впираю-
чись в тіло тичинкової трубки, утримують колонку в човнику в напруженому стані. 
Із зовнішньої сторони човника виступи схожі на заглиблення, в які досить щіль-
но входять особливі рогові відростки весел, що допомагає утримати колонку при 
нерозкритій квітці в горизонтальному положенні. Човник намагається розсунути 
вільні краї пелюсток, однак цьому перешкоджає тиск колонки на виступи. Крім 
рогоподібних відростків, які ще називають замковим апаратом, весла квітки лю-
церни утворюють два дещо вигнутих відростки, які притиснуті до верхньої сто-
рони колонки й опускаються до її основи. Своїми кінцями вони впираються один 
в одного в одній точці. Внаслідок вказаних особливостей будови нерозкрита квітка 
постійно знаходиться в напруженому стані. Якщо виступи човника розсунуті в сто-
рони, відбувається розкривання квітки, при якому колонка викидається з човника 
й притискається до вітрила [10, 22]. Найістотнішою особливістю квітки люцерни 
є взаємне розташування тичинок і маточки в колонці. Тичинки різного розміру: 
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нижні (при горизонтальному положенні квітки) довгі, а верхні – короткі. Десята, 
найкоротша, тичинка розміщена з самого верху і вільна по всій довжині. Вивчаючи 
будову приймочки маточки Благовєщенская Н. Н. (1968) [5] звернула увагу на те, 
що в разі відкриття квітки, з попереднім видаленням вітрила, звільнена колонка 
матиме випуклу, подібну до дзьоба, приймочку за рахунок секрету, який в неї пе-
рейде. Його роль полягає в тому, щоб захистити приймочку від зовнішніх впливів, 
крім того, за наявності пилку секрет запобігає його проростанню. Воно виконує 
сигнальну функцію, заманюючи комах; латеральні пелюстки (крила) слугують по-
садковим майданчиком і частково атрактивним засобом; човник є надійним захи-
стом від дрібних неспеціалізованих запилювачів. Іншими словами, метеликовий 
віночок є «біологічним замком», який охороняє пилок і нектар від малоефективних 
запилювачів [10, 30]. 

Квітки утворюють велику кількість нектару, нектарники розташовані в глибині 
квітки, біля чашечки [4]. Взаємне розташування пелюсток також суворо адаптивне. 
Всі пелюстки, завдяки системі вушок, зубців та виростів, поєднані один з одним 
і діють, як єдина система, забезпечуючи вибухове розкриття квітки – триппінг [30, 
31]. Голобородько С. П. (1998) [10] зазначає, що особливістю будови квітки лю-
церни є те, що після її розпускання тичинки та приймочка залишаються закритими 
частиною оцвітини, тому запиленню й заплідненню повинно передувати примусо-
ве розкриття човника. Приймочка під час удару об вітрило, приймає ввігнуту, по-
дібну до блюдця форму за рахунок руйнування захисного слизу, при цьому пилок 
отримує можливість проростати на ньому. Коли приймочка маточки у відкритій 
квітці своєю ввігнутою поверхнею притискається до вітрила, між нею та останнім 
утворюється нібито волога камера, в якій створюються сприятливі умови для про-
ростання пилку, а через 1,5-2 год. й сам парус огортається навколо колонки. Таким 
чином, приймочка відкритої квітки після викиду колонки та руйнування секрету 
на ньому, без перенесення пилку ззовні, вже не може отримати пилок, а отже й не 
можуть створюватися умови для його проростання. 

Особливості запилення люцерни. Завдяки тому, що приймочка маточки ви-
глядає з тичинкової трубки у вигляді дзьоба й завжди розташована нижче її пи-
ляків, забезпечується можливість як комахозапилення, так і самозапилення. Тому 
в люцерни розрізняють закрите цвітіння, коли колонка прихована у замкнутому 
човнику, та відкрите – коли човник відкритий, а колонка дугоподібно вигнута 
й притиснута до вітрила. Енергійне викидання колонки з човника, а також роз-
криття (триппінг) квітки супроводжується ударом її об вітрило або грудинку ко-
махи, в результаті якого порушується слизова плівка приймочки, що є необхідною 
умовою для проростання на ній пилку. Отже, запилення відбувається в момент 
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розкриття квітки, коли приймочка стовпчика стикається з пилком на черевці ко-
махи [27]. Звільнившись від важкості тільця бджоли, колонка з силою вдаряється 
об вітрило квітки, й усією поверхнею щільно притискається до нього. У відкритій 
квітці приймочки не видно, оскільки вона згори й знизу закрита, відповідно, довги-
ми та короткими тичинками. Тобто, у відкритій квітці приймочка не може піддава-
тися будь-якому впливу ззовні, навіть упродовж тих двох годин, доки парус ще не 
встигає обернутися навколо колонки. Ці особливості будови квітки й забезпечують 
її запилення саме в момент розкриття [9]. Своєрідністю запилення квіток люцерни 
є те, що за життєвий цикл квітку люцерни комаха-запилювач відвідує лише один 
раз – коли відкриває квітку (триппінгує) та запилює. Відкриті квітки комахи пов-
торно не відвідують, на відміну від інших ентомофільно запильних культур (еспар-
цет, гречка та ін.) [21].

Ембріональний період онтогенезу люцерни. Біологічні особливості люцерни 
сприяють формуванню на рослині великої кількості суцвіть, квіток у китиці та на-
сінних зачатків в одній зав’язі. Однак, незважаючи на біологічні задатки до високої 
насіннєвої продуктивності, за ряду причин простежується досить низький її рівень. 
Боби та насіння утворюються далеко не завжди навіть за умов оптимального запи-
лення. Спостерігається відмирання насінних зачатків люцерни як до розкривання 
квітки в процесі запилення, так і після запліднення. Аномалії репродуктивних про-
цесів, поряд із недостатньою кількістю комах-запилювачів, є однією із основних 
причин, які зумовлюють зниження насіннєвої продуктивності люцерни [24–26, 39, 
41–43]. Разом із тим, зниження насіннєвої продуктивності спричинюють ще й такі 
явища, як: недостатня кількість пилкових трубок, які ростуть на одну зав’язь; опа-
дання зав’язей; опадання бутонів, квіток і зав’язей у результаті порушення фізіоло-
гічного балансу між об’ємом вегетативних і генеративних органів. Відмирання на-
сінних зачатків у міру розвитку зав’язі є біологічною особливістю люцерни. Тільки 
близько третини насінних зачатків, за сприятливих умов запилення, розвиваються 
в насінину. Спостерігається відмирання частини насінних зачатків зав’язі до за-
пилення, в яких зародкові мішки не утворюються, внаслідок дегенерації клітини 
на ранніх фазах розвитку [30, 33, 40–42]. Вони менші за величиною від тих, які 
розвиваються в насінину [13]. Очевидно, що значна кількість аномалій у розвитку 
репродуктивних органів люцерни може бути пов’язана з гібридним походженням 
сортів тетраплоїдної люцерни (Medicago sativa L., Medicago varia Mart.). Це свід-
чить про те, що в селекційному процесі цієї культури не проводився цілеспрямова-
ний добір за зазначеними ознаками. Припускають, що гібридне походження також 
могло вплинути на морфологію квітки та призвести до порушення всієї системи 
запилення [33].
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Чинники, що впливають 
на насіннєву продуктивність

На формування насіннєвої продуктивності люцерни впливає багато чинників, 
зокрема: погодно-кліматичні та ґрунтові умови, освітленість посіву, сортові особли-
вості й т. д. Зокрема, у період цвітіння–плодоутворення істотний вплив на процес 
запилення та плодоутворення мають сумарна кількість тепла, середня температура 
та відносна вологість повітря, сума опадів і кількість ясних сонячних днів. Варто 
зазначити, що, як за нашими спостереженнями, так і на думку інших авторів, всі ці 
фактори діють не окремо, а в комплексі. Вони мають вплив на інтенсивність запилен-
ня та рівень зав’язування бобів, на кількість насіння, що зав’язалося, на один біб [14, 
15, 32]. Помічено, якщо в період цвітіння–плодоутворення за невисокої відносної 
вологості повітря й інтенсивного сонячного випромінювання спостерігалася жарка 
сонячна погода, то запилення квіток і зав’язування бобів відбувалося задовільно. 
І навпаки, за наявності атмосферних опадів, пониженої температури та відносної 
вологості повітря – погіршувалося. Яковлєв І. В. (2015) [38], на основі власних спо-
стережень, дійшов висновку, що добова динаміка чисельності бджолиних залежить 
від погодних умов, часу доби та змін у виділенні нектару рослинами люцерни. 

Шляхи підвищення насіннєвої 
продуктивності сортів люцерни

За сучасними вимогами новостворені сорти люцерни повинні бути стійкими 
до несприятливих чинників середовища, зокрема, ґрунтово-кліматичних умов, 
шкідників і хвороб, добре реагувати на внесення добрив та зрошення, а також за-
безпечувати високі врожаї зеленої маси в поєднанні зі стабільною насіннєвою про-
дуктивністю [4]. Для вирішення цих та інших завдань при створенні сортів засто-
совують методи гетерозисної, адаптивної селекції, віддалену та внутрішньовидову 
гібридизацію. Вихідний матеріал створюється методами автотриппінгу, генетичної 
самосумісності й самонесумісності [29]. 

Використання явища самонесумісності й автотриппінгу є одним із шляхів підви-
щення насіннєвої продуктивності сортів люцерни. Введення в синтетичну популяцію 
генотипів люцерни з такими ознаками сприятиме підвищенню насіннєвої продуктив-
ності за рахунок утворення насіння на самосумісних і здатних до автотриппінгу фор-
мах, особливо в умовах недостатнього запилення [18]. Це призведе до необхідності 
оцінювання їхнього рівня плодоутворення за самозапилення та з’ясування ступеня 
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впливу інбридингу на: рівень прояву факторів самосумісності, характер цвітіння та 
триппінг, хід запилення, запліднення та розвиток насіння [12, 19, 20, 41]. Інбредна 
депресія певною мірою обмежує широке введення самозапильних форм і збільшен-
ня їхнього співвідношення в сортах-популяціях. Здатність утворювати насіння за са-
мозапилення в поєднанні зі збереженням здатності до перехресного запилення – це 
резерв, зумовлений пластичністю основного типу розмноження виду. Тому в селек-
ційному процесі, спрямованому на підвищення насіннєвої продуктивності люцерни, 
необхідно використовувати самофертильні форми з підвищеною схильністю до ав-
тотриппінгу, інбридингу, гібридизації, а також необхідно проводити добір генотипів 
із високим рівнем зав’язування життєздатного насіння.

Перехід до селекції синтетичних і складно-гібридних популяцій сприяв створен-
ню нових високопродуктивних сортів люцерни, в яких можливе часткове викори-
стання ефекту гетерозису, прояв якого важко прогнозувати в наступних поколіннях 
репродукування сортів без збереження в чистоті складових популяції. В масовому 
отриманні гібридного насіння люцерни існують складнощі, пов’язані з контролем 
запилення. Основою для нього можуть слугувати генетична чоловіча стерильність, 
цитоплазматична чоловіча стерильність і самонесумісність. Дослідження показа-
ли, що стерильні форми не завжди поєднують високу насіннєву продуктивність, 
як і гібриди, отримані на їх основі [9, 44]. Однак через ряд причин перенесення 
гетерозисної селекції на люцерну останнім часом не є актуальним. Передусім це 
пояснюється низькою насіннєвою продуктивністю рослин, особливо вихідних сте-
рильних форм, а також гібридів, отриманих на їх основі, складністю підтримки 
й розмноження їхніх компонентів за ентомофільного запилення.

Отже, незважаючи на біологічні задатки до високої насіннєвої продуктивнос-
ті культура люцерни реалізовує свій потенціал на 10-20 % залежно від комплек-
су факторів, які склалися в період формування врожаю. Тому, на сьогодні досить 
актуальним є напрям селекційної роботи спрямований на підвищення не тільки 
кормової, а й насіннєвої продуктивності, зокрема добір стабільного високопродук-
тивного вихідного матеріалу. 

Отримання та оцінювання вихідного 
матеріалу люцерни для створення сортів 
із підвищеною насіннєвою продуктивністю

У селекційних програмах ННЦ «Інститут землеробства НААН» у роботі з лю-
церною розпочатою під керівництвом видатного генетика-селекціонера Анатолія 
Федоровича Бобра (1936–2014рр.) значна увага приділяється напряму створенню 
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та підтримки сортів із підвищеною насіннєвою продуктивністю за рахунок частко-
вої здатності до автотриппінгу.

Для створення частково самосумісних сортів та синтетичних популяцій необхід-
но знати оптимальні рівні само- та перехресної фертильності й автотриппінгу в кон-
кретних зонах вирощування, особливо на фоні зміни клімату. Тому перспективний 
вихідний матеріал для створення сортів люцерни за напрямом підвищеної насіннєвої 
продуктивності слід оцінити на самосумісність, та сумісність з іншим компонентом 
схрещування шляхом контрольованого триппінгування та перехресного запилення. 
Селекціонерами Інституту використовується розроблена ними та апробована мето-
дика проведення контрольованого штучного та перехресного запилення. 

Підготовка рослини до запилення або триппінгу. На підібраній рослині, 
відбираються китиці більш-менш вирівняні за висотою, які фіксуються у пучок. 
Потім із суцвіття слід видалити всі відкриті й в’ялі квітки, бутони ранніх стадій 
розвитку та утворені боби. Запилення або триппінг проводяться на квітках, які зна-
ходитимуться на стадії прямого паруса. 

Методика проведення штучного самозапилення. Як відомо, для успішного 
проростання пилкових трубок на приймочці маточки квітки люцерни необхідно 
провести розкриття квітки (триппінг), за якого пилково-маточкова колонка вивіль-
няється із човника та сильно вдаряє у поверхню паруса. В результаті цього відбу-
вається пошкодження цілості кутикулярної поверхні приймочки і пилкові трубки 
власного пилку можуть проростати в тканину стовпчика. Для виконання розкриття 
квіток використовували металеві малі очні анатомічні пінцети. Звільнення тичин-
ково-маточкової колонки проводили, розміщуючи квітку між кінчиками ніжок пін-
цета та злегка притискуючи їх. Внаслідок сильного удару пиляки розтріскувалися 
і власний пилок квітки потрапляв на приймочку маточки. Кількість самозапилених 
квіток залежала від стадії цвітіння рослини. Суцвіття покривали марлевими ізо-
ляторами і вішали етикетку, вказуючи номер рослини, кількість триппінгованих 
квіток, дату та відмітку про самозапилення. Перед кожним самозапиленням нової 
рослини ретельно ополіскували пінцет спиртом. Після дозрівання бобів ізолятори 
збирали, підраховували кількість бобів, що зав’язались, та кількість насінин у кож-
ному бобі. Рівень самосумісності рослин визначали числом бобів, що зав’язались 
при штучному самозапиленні 100 квіток і числом насінин на біб.

Методика проведення перехресного запилення. Для переносу пилку з од-
нієї рослини на іншу використовували малі очні металеві пінцети. Пилок з бать-
ківських рослин набирали на внутрішню частину однієї ніжки пінцета у вигляді 
кількох пилкових плям. Для цього пінцет, попередньо простерилізований 96 % 
спиртом, розташовували так, щоб одна його ніжка знаходилася нижче човника, 
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а інша – між парусом і човником. Легко стискаючи пінцет розкривали човник, 
внаслідок чого колонка тичинок і маточки виходила на зовні і торкалась верхньої 
ніжки пінцета, який стискався так, щоб пилок залишався на ніжці. Для формуван-
ня пилкової плями необхідно розкрити три-чотири квітки батьківської рослини. 
Потім переносили пінцетом пилок у зів квітки материнської рослини, для цього 
пінцет підносили до квітки таким самим чином, як і на батьківських компонентах. 
Легким натисканням на човник квітки здійснювала її розкриття, колонка виходила 
з човника і вдарялася в пилкову пляму. Пінцет піднімали вгору так, щоб приймочка 
просковзнула крізь пилкову пляму. Однією набраною плямою батьківського пилку 
можна запилити дві-три материнські квіточки залежно від його кількості. Перед 
кожним набором пилку з батьківської рослини пінцет і руки стерилізували медич-
ним спиртом. Рекомендовано до запилення 100 квіток.

Після запилення усі суцвіття певної гібридної комбінації слід помістити під дво-
шаровий марлевий ізолятор. Після чого прив’язували етикетку з вказаними номерами 
обох батьківських компонентів, кількість запилених квіток, а також дату проведен-
ня гібридизації. Звернемо увагу на те, що запліднення при перехресному запиленні 
відбувається завдяки тому, що чужий пилок проростає і досягає зародкового мішка 
швидше, ніж власний. Перехресне запилення та триппінг проводили в ранішні часи 
після спадання роси до настання полудневої спеки. Справжню гібридність потомків 
F1 отриманих від контрольованого перезапилення визначали за генетичними марке-
рами. За запропонованою методикою рівень гібридності рослин сягає 93–100%.

Рівень самофертильності та сумісності батьківських компонентів і їх продук-
тивності визначали за такими показниками, як кількість бобів, що зав’язалися 
на запилену або триппінговану квітку, кількість життєздатного насіння на біб та 
форму бобу й максимальну кількість обертів спіралей бобу – за доречності. 

Для об’єктивної оцінки рівня зав’язування бобів доречно користуватися баль-
ною шкалою [35], яка дає змогу провести розподіл за кількістю бобів, що зав’яза-
лися на 100 квіток:

1 бал – дуже мала      (< 10,0 %);
2 –                               (10,0 – 19,9 %);
3 – мала                      (20,0 – 29,9 %);
4 –                               (30,0 – 39,9 %);
5 – середня                 (40,0 – 49,9 %);
6 –                               (50,0 – 59,9 %);
7 – велика                   (60,0 – 69,9 %);
8 –                               (70,0 – 79,9 %);
9 – дуже велика          (> 79,9 %).
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Важливою ланкою в селекції сортів люцерни – синтетичних і складногібрид-
них популяцій – є створення нового та вивчення існуючого вихідного матеріа-
лу. Це робить необхідним залучення й детальне вивчення широкого генофонду 
колекційних зразків різного еколого-географічного походження [1, 20, 37], ха-
рактеру мінливості та взаємозв’язків між різними господарсько-цінними озна-
ками [2, 3, 18, 45], пошуку непрямих ознак добору [8, 15, 36]. За результата-
ми наших досліджень найбільш вагомими ознаками оцінки селекційних зразків 
люцерни є такі складові елементи насіннєвої продуктивності, як: максимальна 
кількість обертів спіралі та кількість повноцінно сформованого насіння на біб 
[7]. Зазначимо, що найвагомішими ознаками оцінки селекційних зразків люцер-
ни є такі складові елементи насіннєвої продуктивності, як максимальна кіль-
кість обертів спіралі бобу – за умови спіралеподібної форми бобу, довжини бобу, 
якщо форма серповидна або пряма, а також кількість повноцінно сформовано-
го насіння на біб. Зазначимо, що важливим показником оцінки насіннєвої про-
дуктивності селекційних зразків люцерни є визначення інтенсивності цвітіння, 
рівня зав’язування бобів та кількості насіння, що зав’язалося на квітку та біб. 
Н.Н. Дюкова зі співавтором [12] зазначають, що між рівнем зав’язування бобів та 
насіння у зразків люцерни, що вивчалися, при вільному запиленні існує прямий 
кореляційний зв’язок (r = 0,42 – 0,97), однак, слід зазначити, що за вільного запи-
лення, визначення рівня зав’язування бобів та кількості насіння, що зав’язалося, 
на квітку є досить трудомістким. Як альтернативу пропонуємо проводити оцінку 
селекційних зразків за розробленою нами схемою. За побуріння 80 % бобів у під-
писані паперові пакети з облікової ділянки відбираються у довільному порядку 
проби бобів шляхом обривання китиць. Якщо оцінюємо індивідуальну рослину, 
то відбирається проба у кількості 5–7 китиць із різних частин рослини. Подальша 
оцінка відібраних проб проводиться у лабораторних умовах. Під час індивідуаль-
ного оцінювання з відібраних китиць обриваються боби, визначають тип бобу, 
а за потреби – максимальну кількість обертів спіралі бобу. Потім у довільному 
порядку відбирають 30 бобів. Наші спостереження показали, що за дотримання 
цих умов зазначеної кількості бобів цілком достатньо. За умови низького рівня 
зав’язування бобів відбираємо максимально можливу їх кількість. Далі боби ви-
тираємо на лабораторному ситечку та підраховуємо кількість насінин – повно-
цінно сформованих та щуплих окремо. Діленням кількості насінин на кількість 
бобів визначали кількість насінин на біб. 

Синьоквіткові селекційні номери у польових умовах доцільно оцінювати за 
максимальною кількістю обертів спіралей бобу, оскільки ця ознака візуально до-
сить легко ідентифікується. Не зважаючи на чіткий прояв та легку ідентифікацію, 
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генетика ознаки «форма бобу» й досі повною мірою не вивчена. Разом із тим, фор-
ма бобу є досить важливою ознакою. Вона відіграє помітну роль у насіннєвій про-
дуктивності рослин люцерни, розповсюдженні насіння, збільшенні ареалу поши-
рення виду і, найбільш важливо, в генетичних системах виживання та підтримки 
гомеостазу насіннєвої продуктивності в екстремальних умовах. 

Слід зауважити, що в умовах недостатньої кількості комах-запилювачів, крім 
явища автогамії, що є предметом вивчення селекціонерами ННЦ «Інститут земле-
робства НААН» у наукових програмах селекції люцерни вже довгі роки, особли-
вого значення набуває продуктивність окремого бобу. Зокрема важливе значення 
має довжина бобу, а в сативного – кількість обертів спіралі. Так, якщо на рослині 
зав’язалось мало квіток, то підвищення врожайності можна досягти за рахунок 
підвищення продуктивності окремого бобу. А вона, своєю чергою, залежить від 
кількості насінин на біб.

Жовтоквіткові (Medicago falcata L. та Medicago borealis Grossh) і синьоквітко-
ві (Medicago sativa L.) види люцерни чітко розрізняються за формою бобу. Добре 
описані такі форми бобу, як серповидна, пряма, та округла або спіралеподібна. Ця 
ознака разом з ознакою забарвлення пелюстки квітки широко використовуються 
в систематиці роду люцерни, це дає підстави вважати, що ознака «форма бобу» 
може слугувати маркером геномів «sativa» і «falcata» (рис. 1, 2, 3). 

Рис. 1. Розмаїття форм бобу у люцерни серповидної Medicago falcata L.
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Рис. 2. Форма бобу у люцерни посівної Medicago sativa L.

Рис. 3. Типові форми бобів для міжвидових гібридів люцерни  
серповидної та люцерни посівної BC1F1 покоління

У кожної з цих форм і в межах геному є свої додаткові відмінності елементів 
форми бобу, серед яких можна виділити такі:

 – довжина;
 – ширина стулки;
 – зовнішній діаметр кільця;
 – внутрішній та зовнішній діаметри кільця;
 – відстань між кільцями;
 – кількість обертів спіралі.

Генетичну природу цих ознак поки що не вивчено.
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У «Широкому уніфікованому класифікаторі СЕВ роду Medicago L., Subgen Medi
cagosubgen. Falcago (Reichenb.) Peterm.» [35], пропонуються такі класифікації фор-
ми бобу, які безпосередньо стосуються ознаки «число обертів спіралі бобу» (рис. 4).

Рис. 4. Форма бобу:

1 – прямий або злегка зігнутий; 3 – серповидний; 5 – спіралеподібний (1,5–1,9 обер-
ти); 7 – спіралеподібний (2,5–2,9 оберти); 9 – спіралеподібний (>4 обертів)

У Medicago falcata L. характерною формою бобу є серповидна. Виділяють такі 
основні ознаки бобу люцерни серповидної:

 – злегка зігнутий в кільце на 1/2 чи 2/3 довжини ланки спіралі або майже 
прямий біб;

 – широка стулка бобу;

 – великі зовнішні та внутрішні діаметри спіралі бобу;

 – «спіраль» бобу не щільна.

Внаслідок багаторічної праці нами встановлено, що: 

 – форма бобу люцерни – пряма, серповидна або округла, контролюється од-
ним чотирьохалельним локусом з двома алелями, які визначають ріст бобу 
в довжину та чисельність спіралей бобу. Рецесивний алель – s (spiral) визна-
чає прямий або серповидний біб, а домінантний – округлий з 2–3 обертами 
спіралі. Між домінантними алелями тетраплоїдного локусу люцерни існує 
ефект адитивності, що позитивно впливає на довжину бобу й чисельності 
обертів спіралі;

 – у люцерни посівної існує гомеостатичний механізм обмеження росту бобу, 
який еволюційно склався в незадовільних умовах пустель та напівпустель. 
Він обмежує плодоутворення та ріст бобу до рівня 2 – 3 обертів спіралі. Цей 
механізм повністю відсутній у люцерни серповидної;

 – віддалена гібридизація частково знімає дію механізму обмеження росту 
бобу та в окремих випадках призводить до підсилення ростових процесів 
округлого бобу, що забезпечує появу трансгресій у міжвидових гібридів 
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(Medicago sativa L. / Medicago falcata L.) та рослин з 5-6 оборотами спіралі 
(рис. 5), що дозволяє на основі спрямованих індивідуальних доборів сфор-
мувати відповідні популяції;

 – довгий багатоспіральний біб має істотні переваги у насіннєутворенні, 
а сформовані на основі міжвидових гібридів форми люцерни матимуть важ-
ливе селекційне значення.

                           а                                                                                б
Рис. 5. Форма бобу у синьоквіткової люцерни: 

 а) – Medicago sativa L.; б) – Medicago × varia Martyn

Як уже зазначалося, насіннєва продуктивність рослин люцерни повною мірою 
залежить від кількості повноцінно сформованого насіння, що зав’язалося на один 
біб. Об’єктивно оцінити селекційні зразки за зазначеним показником можна вико-
ристовуючи шкалу оцінки [35]:

 – дуже мала             (< 1,9);

 – мала                      (2,0 – 3,9);

 – середня                 (4,0 – 5,9);

 – велика                   (6,0 – 7,9);

 – дуже велика          (> 7,9).

Отже, не зважаючи на високий потенціал, зумовлений біологічними особливос-
тями люцерни, проблематично отримати високий урожай насіння, який залежить 
від особливостей будови квітки, запилення, проходження ембріонального періоду 
онтогенезу та погодних умов у період цвітіння. Щоб отримати високопродуктив-
ний вихідний матеріал із метою подальшого залучення до селекційного процесу 
спрямованого на створення сортів з підвищеною насіннєвою продуктивністю, 
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рекомендуємо попередньо оцінювати наявний селекційний матеріал за рівнем про-
яву автогамії та сумісністю в процесі гібридизації. Поряд з цим також слід оцінити 
за елементами насіннєвої продуктивності шляхом відбору проб бобів та її оцінкою 
за розробленою та рекомендованою нами методикою. Застосування контрольова-
ної міжвидової гібридизації дає змогу отримати нащадки із 5–6-ма обертами спі-
ралі бобу, а спрямовані індивідуальні добори – сформувати відповідні популяції 
з підвищеною насіннєвою продуктивністю.
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