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Постановка проблеми. У роботі представлені 
результати досліджень (2014‒2017 років) зі ство-
рення вихідного матеріалу для селекції гібридів 
ріпаку озимого на основі цитоплазматичної чолові-
чої стерильності.  

Встановлено, що одержані високопродуктивні 
гібриди мали прояв гетерозису в інтервалі 65‒71%. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Типо-
вим прикладом гетерозису серед рослин є ріпак, який 
в дикому стані не виявлено, але за своєю природою 
він є природним амфідиплоїдом. Його гібридне похо-
дження є результатом спонтанного схрещування 
капусти та суріпиці. Капуста Brassica olearacea  
(2n–18, геном СС) та суріпиця Brassica campestris 
(2n–20 геном АА) – ріпак Brassica napus з генетичною 
формулою ААСС (2n–38). Ріпак як рослина гілляста 
значно міняє продуктивність зі зміною кількості гілок 
першого та другого порядків, що пов’язано з інтенси-
фікацією процесів росту, та схильністю до значного 
прояву гетерозису [1, 2, 3, 4, 5]. 

Практичне використання гетерозису у великій 
кількості культур на мільйонах гектарів по всьому 
світу є показником успішності. Ступінь гетерозису в 
ріпаку був проаналізований в ряді досліджень.  
В ярих гібридів ріпаку спостерігається прояв гете-
розису на рівні 30% з інтервалом 20‒50%, в той 
час як для гібридів озимого ріпаку, середній прояв 
гетерозису 50%, тобто в межах від 20 до 80%.  
Є повідомлення про прояв гетерозису у озимого 
ріпаку 120% для врожаю насіння [6]. Рівень гетеро-
зису, що виявлений при дослідженні може виправ-
дати розробку комерційних гібридів F1 [7; 8; 9; 10]. 

Зараз прогрес під час створення нових гібридів 
ріпаку озимого базується на виведенні і впрова-
дженні гетерозисних гібридів. Це обумовлено ря-
дом суттєвих біологічних і технологічних переваг 
гібридів перед сортами-популяціями. Це стало 
можливим, завдяки використанню ефекту цитопла-
зматичної чоловічої стерильності (ЦЧС). 

Під час створення гібридів ріпаку озимого зде-
більшого використовується 3 типи цитоплазматич-

ної чоловічої стерильності Ogura, Napus, Polima 
[11]. 

Мета. Створення вихідного матеріалу для се-
лекції гібридів ріпаку озимого на основі цитоплаз-
матичної чоловічої стерильності. 

Матеріали, умови і методика досліджень. 
Вихідним матеріалом стали сорти, гібриди, лінії 
індивідуального добору Інституту кормів та сільсь-
кого господарства Поділля НААН, колекційні зраз-
ки вітчизняної та зарубіжної селекції. Було викори-
стано 52 генотипи ріпаку озимого, який ми викори-
стовували у 2014‒2016 роках як батьків для запи-
лення із формою з цитоплазматичною чоловічою 
стерильністю.  

Матеріал для схрещування добирався з ураху-
ванням багаторічного досвіду попередніх років, за 
насіннєвою продуктивністю, зимостійкістю, олійніс-
тю, довжиною вегетаційного періоду, ураженням 
збудниками хвороб і пошкодженням шкідниками. 

Умови проведення. Дослідження проводилися 
в селекційній сівозміні, ґрунти за агрономічною 
характеристикою переважно сірі опідзолені, шар 
ґрунту 0–30см, гумусу 2,0%, гідролізованого азоту 
9,6 мг/100 гр, рухомого фосфору за Чіріковим  
13,0 мг/100гр, обмінного калію за Чіріковим  
11,5 мг/100 гр, гідролітична кислотність  
Нr 3,5 мк.екв./100гр ґрунту, сума поглинутих основ 
13 мк.екв. /100 гр, рН‒ 5,5.  

За агрокліматичними показниками територія 
дослідних полів Інституту кормів та сільського 
господарства Поділля НААН відноситься до зони 
з помірно-континентальним кліматом. Найближ-
ча метеостанція розташована в м. Вінниця. Ме-
теорологічні місячні дані, показники середньом і-
сячної температури та кількості опадів показані в 
таблиці 1.  

Під час вегетації проведені фенологічні спосте-
реження за ростом і розвитком рослин, відзначені 
повні сходи, фази утворення листків, розетки, 
бутонізації, стеблування, утворення суцвіть, почат-
ку й кінця цвітіння.  
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Таблиця 1 – Середньорічна температура повітря та сума атмосферних опадів в роки проведення 
досліджень 

Період Місяці 
VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ 

Сума опадів, мм 
 2014- 47 32 30 43 20 32 19 42 37 34 36 15 
2015- 4 35 46 54 14 35 50 19 30 54 52 43 
2016- 31 3 63 52 36 28 39 63 40 28 20 50 

Ср.баг. 68,0 46,0 38,0 42,0 44,0 40,0 38,0 35,0 49,0 63,0 87,0 92,0 
Сума температур, °С 

Період VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ 
 2014- 20,0 14,5 7,1 1,4 -2,1 -1,1 -1,3 4,0 8,5 15,3 19,3 21,2 
2015- 21,2 17,0 7,1 4,2 1,7 -5,2 2,2 4,0 11,8 14,2 19,4 20,8 
2016- 19,9 15,9 5,8 1,1 -2,1 -5,8 -3,1 5,7 9,2 13,9 19,1 19,9 

Ср.баг. 17,7 13,4 7,7 1,9 -2,5 -5,8 -4,3 0,2 8,0 14,1 17,1 18,3 
 
 

Урожай обліковувався методом суцільного обмо-
лоту, вміст олії в насінні визначався на 
комп’ютерному аналізаторі й методом С.В. Рушков-
ського, глюкозинолати методом паперового глюкоте-
сту, вміст ерукової кислоти – методом помутніння 
нагрітого до 70°С розчину в етанолі (1:80) олії  
(0,1 мл) з раптовим її охолодженням (+21°С). 

Результати досліджень. Робота по гетеро-
зисній селекції проводилася з використанням 
форми озимого ріпаку з чоловічою цитоплазма-
тичною стерильністю. Гібриди ріпаку озимого, 
отримані на цій основі, є перспективними, тобто 
такими, що значно перевищують сорти ріпаку за 
урожайністю, стійкістю та якісним показникам 
продукції.  

Облік урожаю гібридів першого покоління  
2016 року в порівнянні з урожаєм батьківської 
форми (Р) і стандартом (С) показав, що як прави-
ло, гібриди ріпаку характеризуються гетерозисом і 
значно перевищують по урожаю як батьківську 
форму, так і стандарт. Так в 2016 році з 25 гібридів 
17 гібридів перевищили стандарт на 2–89%, і 13 
перевищили батьківську форму на 2–104%. 

За показниками урожайності, вмістом ерукової 
кислоти, глюкозинолатів з 25 комбінацій у  
2016 році виділилися комбінації, які перевищили за 
урожайністю сорт стандарт Чорний велетень і 
свою батьківську форму: 3♀ (ЦЧС) × ♂ (НПЦ 9800 
× Ліраджет), 11♀ (ЦЧС) × ♂ Відбір Арт 1, 12♀ 
(ЦЧС) × ♂ (Вотан × Livins), 13♀ (ЦЧС) × ♂ (Livins × 
Барос), 14♀ (ЦЧС) × ♂ Відбір Антарія, 18♀ (ЦЧС) × 
♂ (Ліраджет × Лібея), 22♀ (ЦЧС) × ♂ (Вотан × 
Livins). Результати урожаю та якісні показники олії 
гібридів першого покоління 2016 року представлені 
в таблиці 2. 

В 2016 році була додатково проведена гібриди-
зація ще по 19 комбінаціям з стерильною формою 
для подальшого пошуку форм закріплювачів сте-
рильності та відновлювачів фертильності. Також 
була повторно зроблена гібридизація за комбінаці-
ями 2015 року для отримання гібридного насіння. 
За результатами випробування 2016 року кращі  
7 комбінацій були знову висіяні в гібридному роз-
саднику F1. В 2017 році у дослідженнях з прояву 
гетерозису та створенні на їх основі високо гетеро-
зисних гібридів з використанням (ЦЧС) були вико-
ристані 19 нових гібридів. 

Показники 2017 року в порівнянні з урожаєм ба-
тьківської форми і стандартом показали, що гібри-
ди ріпаку характеризуються гетерозисом і значно 
перевищують за урожаєм як батьківську форму, 
так і сорт стандарт. Так в 2017 році з 26 гібридів 22 
перевищили стандарт на 0,8 – 63% і з 25 ‒ пере-
вищили батьківську форму на 0,8 – 59%.  

За якісними показниками олії і урожайністю ви-
ділилися такі номери: 2 ♀ (ЦЧС) × ♂ (Світоч × 
Отаман), 5 ♀ (ЦЧС) × ♂ (Форте × Чорний веле-
тень), 6 ♀ (ЦЧС) ×♂ (Ліраджет × Дар ланів), 10 ♀ 
(ЦЧС) × ♂ ((Діана × Світоч) × (Б × Діана) , 14 ♀ 
(ЦЧС) × ♂ ((Чорний велетень × Горизонт) × Дан-
те)), 15 ♀ (ЦЧС) × ♂ (Нельсон × Горизонт), 17 ♀ 
(ЦЧС) × ♂ ((Горизонт × Л184) × Дар ланів), 18 ♀ 
(ЦЧС) × ♂ (Атлант × Горизонт), 21 ♀ (ЦЧС) × ♂ 
(НПЦ 9800 × Ліраджет), 22 ♀ (ЦЧС) × ♂ Відбір Арт 
1, 23 ♀ (ЦЧС) × ♂ (Вотан × Livins), 24 ♀ (ЦЧС) × ♂ 
(Livins × Барос), 25 ♀(ЦЧС) × ♂ Відбір Антарія,  
26 ♀ (ЦЧС) × ♂ (Ліраджет × Лібея), 27 ♀ (ЦЧС) × ♂ 
(Вотан × Livins). Результати представлені  
в таблиці 3. 
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Таблиця 2 – Урожайність та якісні показники олії гібридів озимого ріпаку (F1)  
на основі цитоплазматичної чоловічої стерильності (2016р.) 

Назва 
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ь 
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St Чорний велетень  4,82 — — 0,25 4,8 
1.♀( ЦЧС) × ♂ Антарія 7,02 2,25 2,20 1,9 9,6 

2.♀( ЦЧС) × ♂ (Вотан × Ліраджет) 7,71 0,18 2,89 2,1 4,8 
3.♀( ЦЧС) × ♂ (НПЦ 9800 × Ліраджет) 7,52 2,24 2,70 0,1 4,2 

4.♀( ЦЧС) × ♂ Чорний велетень  2,70 -2,15 -2,12 1,6 1,2 
5.♀( ЦЧС) × ♂ (Лібея × Ліраджет) 2,22 -3,35 -2,60 3,1 12,0 

6.♀( ЦЧС) × ♂ (Відбір Чорний велетень × Отаман) 3,57 -1,41 -1,25 17,1 3,4 
7.♀( ЦЧС) × ♂ (Данте × Дар Ланів) 5,59 0 0,77 1,9 7,2 
8.♀( ЦЧС) × ♂ (Ліраджет × Livins) 3,10 -1,68 -1,72 1,3 2,4 
9.♀( ЦЧС) × ♂ (Ліраджет × Лібея) 5,61 -2,00 0,79 2,6 2,4 

10.♀( ЦЧС) × ♂ (НПЦ 9800 × Вотан) 7,31 -1,11 2,49 4,6 4,8 
11.♀( ЦЧС) × ♂ Відбір Арт 1 4,92 0,42 0,1 0,0 4,8 

12.♀( ЦЧС) × ♂ (Вотан × Livins) 7,33 0,62 2,51 0,1 9,6 
13.♀(ЧЦС) × ♂ (Livins × Барос) 7,81 0,58 2,99 0,1 2,4 
14.♀( ЦЧС) × ♂ Відбір Антарія 7,12 1,90 2,30 0,4 4,8 

15♀(ЦЧС) × ♂ Відбір Чорний велетень  7,39 1,61 2,57 1,5 9,6 
16.♀( ЦЧС) × ♂ (Дар Ланів × Алігатор) 8,72 4,37 3,90 4,0 2,4 

17.♀( ЦЧС) × ♂ Гіпаніс 7,91 4,04 3,09 2,0 9,6 
18.♀( ЦЧС) × ♂ (Ліраджет × Лібея) 8,10 0,30 3,28 0,0 12,0 

19.♀( ЦЧС) × ♂ Відбір Горизонт 5,20 -2,42 0,38 6,0 12,0 
20.♀( ЦЧС) × ♂ (Ліраджет × Світоч) 1,70 -4,20 -3,12 0,5 12,0 

21.♀( ЦЧС) × ♂ Відбір (Ліраджет × Лібея) 5,10 0,15 0,28 2,0 12,0 
22.♀( ЦЧС) × ♂ (Вотан × Livins) 9,10 2,90 4,28 0,0 2,4 
23.♀( ЦЧС) × ♂ (Лібея × Світоч) 1,70 -4,15 -3,12 1,5 0,0 

24.♀( ЦЧС) × ♂ (Чорний велетень × Отаман) 1,10 -6,00 -3,72 4,0 12,0 

25.♀( ЦЧС) × ♂ (Амор × Чорний велетень) — — — — — 
26.♀( ЦЧС) × ♂ (Алігатор × Дар Ланів) — — — — — 

27.♀( ЦЧС)× ♂ (Атлант × Алігатор) 3,00 -2,55 -1,82 1,5 12,0 
НІР05 0,03     
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Таблиця 3 – Урожайність та якісні показники олії гібридів озимого ріпаку (F1) на основі  
цитоплазматичної чоловічої стерильності (2017р.) 
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1 St Чорний велетень  4,78 — — 0,0 2,4 

2 (ЦЧС) × (Світоч×Отаман) 4,94 0,24 0,16 0,1 2,4 
3 (ЦЧС) × (Дар ланів×Лівінс) 6,26 0,05 1,48 4,1 9,6 

4 (ЦЧС) × (Форте×Барос) 4,55 0,32 -0,23 4,0 4,8 

5 (ЦЧС) × (Форте×Чорний велетень) 5,11 1,34 0,33 0,1 12,0 

6 (ЦЧС) × (Ліраджет×Дар ланів) 5,23 0,12 0,45 0,4 4,8 
7 (ЦЧС) × (Вікінг×Алігатор) 5,83 0,18 1,05 2,1 4,8 

8 (ЦЧС) × (Дар ланів×Чорний велетень) 4,22 0,42 -0,56 3,6 4,8 

9 (ЦЧС) × (Лібея×Лівінс) 3,77 -0,11 -1,01 3,5 4,8 

10 (ЦЧС) × ((Діана ×Світоч)×(Б×Діана)) 5,21 0,18 0,43 0,0 2,4 
11 (ЦЧС) × (Вінер×Алігатор) 3,63 0,30 -1,15 13,0 2,4 

12(ЦЧС) × ((Лібея×Світоч)×(Горизонт×Л184)) 5,87 1,01 1,09 6,6 9,6 

13 (ЦЧС) × ((Вікінг×Алігатор)×Вісбі) 6,97 1,64 2,19 3,3 4,8 

14 (ЦЧС) × ((Чорний велетень×Горизонт)×Данте) 6,85 1,51 2,07 0,0 9,6 
15 (ЦЧС) × (Нельсон×Горизонт) 6,76 1,66 1,98 0,1 0,6 
16 (ЦЧС) × (PR45Д03×Горизонт) 5,11 0,78 0,33 1,9 9,6 

17 (ЦЧС) × ((Горизонт×Л184)×Дар ланів) 5,67 0,56 0,89 0,2 12,0 
18 (ЦЧС) × (Атлант×Горизонт) 6,43 2,34 1,65 0,0 0,0 

19 (ЦЧС) × (Форте×Світоч) 4,24 1,05 -0,54 2,5 4,8 

20 (ЦЧС) × ((Атлант×Алігатор)×П145А01) 4,87 0,43 0,09 6,9 12,0 

21 (ЦЧС) × (НПЦ 9800×Ліраджет) 6,73 2,49 1,95 0,4 12,0 
22 (ЦЧС) × АРТ1 4,82 0,17 0,04 0,0 4,8 

23 (ЦЧС) × (Вотан×Лівінс) 6,11 0,99 1,33 0,4 9,6 
24 (ЦЧС) × Лівінс×Барос 6,80 0,60 2,02 0,2 4,8 
25 (ЦЧС) × Відбір Антарія 6,74 1,03 1,96 0,4 2,4 

26 (ЦЧС) × (Ліраджет×Лібея) 7,06 0,56 2,28 0,4 2,4 
27 (ЦЧС) × (Вотан×Лівінс) 7,78 2,06 3,00 0,0 0,0 

НІР05 0,03     
 

Отже за результатами двох років вивчення 
прояву гетерозису у гібридів ріпаку озимого із 
використанням форми з чоловічою цитоплазмати-
чною стерильністю показник урожайності 2016 року 
в цілому по 25 комбінаціях склав 5,73 т/га, що на 
0,91 т/га перевищує сорт стандарт, а в 2017 році 
урожайність по 26 комбінаціях склала 5,25 т/га, що 
на 0,47 т/га вище стандарту. 

За результатами дворічного випробування ми 
маємо такі результати ‒ 2016 рік загальна середня 
урожайність склала 7,41 т/га, що на 2,59 т/га пере-

вищило стандарт. В 2017 році вказані комбінації 
показали загальну середню урожайність 6,58 т/га, 
що на 1,80 т/га вище стандарту. Прояв гетерозису 
в гібридів озимого ріпаку в середньому за два роки 
спостерігався в діапазоні 65–71%, в той час як для 
гібридів ріпаку озимого середній прояв батьківсько-
го гетерозису є 50%. Головним завданням на ни-
нішньому рівні наших досліджень є створення 
гібридів озимого ріпаку з використанням форми із 
чоловічою цитоплазматичною стерильністю і отри-
мання гібридів F1 з 0% проявом стерильності, що 
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дасть можливість їх використання у сільськогоспо-
дарському виробництві.  

Висновки. Одержані гібриди ріпаку озимого на 
основі цитоплазматичної чоловічої стерильності 
мали прояв гетерозису в діапазоні 65‒71%, що є 
перспективним показником в селекції на гетерозис.  

Встановлено перевагу гібридів F1 над сортами, 
тому сьогодні створення гетерозисних гібридів 
озимого ріпаку є пріоритетним напрямом в  
селекції. 
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