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Мета. З метою цілеспрямованого добору кращих генотипів вивчали індивідуальну мін-
ливість кількісних ознак сої в потомствах міжсортових схрещувань F2 та F3. Методи. На 
основі методів варіаційної статистики вивчено кількісну мінливість морфологічних ознак 
і елементів продуктивності міжсортових гібридів в поколіннях F2 та F3. Результати. Про-
ведено порівняльний аналіз емпіричного і теоретичного розподілу частот генотипів за 
цими ознаками. Висновки. Отримані дані дозволяють цілеспрямовано вести добори 
кращих генотипів за бажаним рівнем ознак. 
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Вñòуп. Íа сучасноìу етап³ у практичн³й селекц³ї сої на зì³ну добору кращих 
рослин ³з ³снуючих популяц³й (анал³тична селекц³я) застосовують ìетод 

синтетичної селекц³ї, який полягає у створенн³ вих³дного ìатер³алу шляхоì 
ì³жсортової г³бридизац³ї з ìетою поєднання у одноìу потоìств³ господарсько-
ц³нних ознак коìпонент³в схрещування. Âнасл³док г³бридизац³ї в³дбувається 
рекоìб³генез ген³в, що є ìатер³алоì для добору генотип³в ³з селективниìи пе-
ревагаìи [1]. Óспадкування ³ ì³нлив³сть найц³нн³ших у господарськоìу значенн³ 
ознак сої (елеìент³в продуктивност³, ознак структури урожаю ³ т.п.) значною 
ì³рою залежать як в³д генетичних в³дì³нностей батьк³вських форì, так ³ в³д ìо-
диф³куючих чинник³в середовища [2].

Ê³льк³сн³ ознаки, що визначають ìорфо-б³олог³чн³ показники рослин сої, 
контролюються пол³генно, тобто внесок кожного ³з ген³в є незначниì, проте 
вони впливають на ì³нлив³сть ознаки. Â³д ступеня ³ндив³дуальної ì³нливост³ за-
лежить ефективн³сть добору у кожноìу ³з наступних покол³нь [3]. Застосування 
статистичних ìетод³в оц³нки к³льк³сної ì³нливост³ господарсько-ц³нних ознак 
сої та вивчення в³дпов³дност³ еìп³ричного розпод³лу частот генотип³в теоретич-
но ìають на ìет³ допоìогти селекц³онеру при добор³ трансгресивних форì ³ 
сфорìувати на їхн³й основ³ як нов³ сорти, так ³ генетичн³ колекц³ї донор³в ц³нних 
ознак.

Ó зв’язку з циì, ìетою нашої роботи було вивчити ³ндив³дуальну ì³нлив³сть 
к³льк³сних ознак сої у потоìствах ì³жсортових схрещувань F2 та F3 для ц³ле-
спряìованого добору кращих генотип³в.

Мінливість кількісних ознак сої в потомствах міжсортових схрещувань F2 та F3
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Ìàòåð³àëè ³ мåòодè
Польов³ досл³дження проводили в 

2006–2007 рр. на досл³дноìу пол³ Пол-
тавської державної аграрної акадеì³ї. 
Ґрунт – чорнозеì оп³дзолений, попере-
дник – пшениця озиìа.

Âикористовували основний ìетод 
створення вих³дного ìатер³алу у селекц³ї 
сої – внутр³шньовидову г³бридизац³ю з по-
дальшиì ³ндив³дуальниì добороì серед 
г³бридного потоìства. Îб’єктоì досл³д-
жень були г³бридн³ коìб³нац³ї F2 та F3 в³д 
ì³жсортових схрещувань сорт³в сої р³зного 
еколого-географ³чного походження. Як 
ìатеринську форìу взяли сорт ì³сцевої 
селекц³ї Àìетист, найб³льш пристосований 
до уìов Полтавщини. Батьк³вськиìи фор-
ìаìи слугували сорти та колекц³йн³ зраз-
ки, як³ за високого р³вня урожайност³ є 
нос³яìи б³льш вираженого значення скла-
дових елеìент³в продуктивност³ (к³льк³сть 
боб³в, к³льк³сть вузл³в, к³льк³сть нас³нин, 
ìаса 1000 нас³нин, ìаса нас³ння з росли-
ни) – українськ³ сорти: Àгат, Ðоìантика, 
Êраса Под³лля; рос³йський – Ñоєр 2-95 та 
китайський – Ìяо-ян-доу. 

Пос³в г³бридного розсадника прово-
дився вручну у перш³й декад³ травня. 
Ñпос³б с³вби – в³дстань ì³ж рядкаìи 45 сì, 
в³дстань ì³ж рослинаìи у рядку 10 сì. 
Площа д³лянки – 2,25-5,40 ì2. 

Фенолог³чн³ спостереження та анал³з 
елеìент³в структури врожайност³ зд³йсню-
вали за Широкиì ун³ф³кованиì класиф³ка-
тороì ÑÅÂ роду Glycine Willd [4, 5].

Ìатеìатичну обробку експериìен-
тальних даних проводили на основ³ ìето-
д³в вар³ац³йної статистики за допоìогою 
програìи STATISTICA-6 [6] за параìетра-
ìи: висота рослин (сì), висота прикр³-
плення нижнього бобу (сì), к³льк³сть на 
рослин³ г³лок (шт.), к³льк³сть вузл³в на го-
ловноìу стебл³ (шт.),к³льк³сть вузл³в на г³л-
ц³ (шт.), к³льк³сть боб³в на рослин³ 
(шт.),к³льк³сть нас³нин з рослини (шт.),ìаса 
нас³нин з рослини (г), ìаса 1000 нас³нин 

(г). Íа основ³ цього ìетоду визначали 
основн³ параìетри к³льк³сної ì³нливост³ 
ìорфо-б³олог³чних ознак сої в F2 та F3, а 
також в³дпов³дн³сть теоретичного ³ еìп³-
ричного розпод³лу значень кожної ³з досл³-
джуваних ознак за накладання добору у 
цих покол³ннях. 

Рåзуëüòàòè òà обãовоðåííя
Є ознаки ìало-, середньо- та високо-

ì³нлив³ [7]. Як показали наш³ досл³дження, 
у F2 ³ F3 середньоì³нливиìи ознакаìи 
були: висота рослин (V=17,2 … 21,9 %), 
к³льк³сть вузл³в на головноìу стебл³ 
(V=17,2 … 17,5 %) та ìаса 1000 нас³нин 
(V=11,7…16,4 %) (табл. 1). Âс³ ³нш³ ознаки 
характеризуються значниì вар³юванняì. 
Íайб³льшу вар³абельн³сть у г³бридних рос-
лин спостер³гали за ознакою «к³льк³сть 
вузл³в на г³лц³» (V=64,4 … 71,5 %) ³ «к³ль-
к³сть на рослин³ г³лок» (V=50,0 … 66,0 %). 
Äещо нижчий коеф³ц³єнт вар³ац³ї характе-
ризував ì³нлив³сть рослин за к³льк³стю бо-
б³в на рослин³ (V=37,9 … 43,6 %), а по к³ль-
кост³ нас³ння з рослини в³н був у ìежах 
V=36,1 … 48,2 %. Äосить висок³ коеф³ц³єн-
ти вар³ювання цих ознак св³дчать про те, 
що ìожливост³ добору не вичерпано ³ ста-
б³л³зац³я за циìи ознакаìи настає у б³льш 
п³зн³х покол³ннях селекц³йного опрацюван-
ня г³бридного ìатер³алу. 

Вèñоòà ðоñëèí. Як видно ³з табл., се-
редня висота рослин г³брид³в другого по-
кол³ння становила 90,3±19,8 сì, а третьо-
го – 87,6±15,1 сì, тобто спостер³гали не-
значне зниження як абсолютного значення 
цього показника (на 2,7 сì) (рис. 1), так ³ 
його коеф³ц³єнта вар³ац³ї (на 4,7 %). 

Зниження висоти рослин було незна-
чниì, у в³дсотковоìу в³дношенн³ в³д F2 до 
F3 воно становило 3 %, тобто F3 – 97 % до 
показника F2. Ð³зниця ì³ж найб³льшиì ³ 
найìеншиì значенняì у рослин сої у F2 
становила 83 сì, а у F3 – 82 сì, тобто, була 
ìайже однакова.
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Òàбëèця. Õарактеристика ì³нливост³ рослин г³брид³в сої другого ³ третього покол³нь за показникаìи 
дистрибутивної статистики
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Рослини гібриду другого покоління F2 (обсяг вибірки N = 107)

Висота рослини, см 90,3 60,0 143 391 19,8 21,9 0,63 -0,28

Висота прикріплення нижньо-
го бобу, см

8,1 1,0 22,0 14,1 3,76 46,7 1,51 3,06

Кількість на рослині гілок 3,6 0,0 9,0 3,3 1,81 50,0 0,74 0,48

Кількість вузлів на головному 
стеблі, шт.

11,8 7,0 18,0 4,3 2,07 17,5 0,72 1,00

Кількість вузлів на гілці, шт. 14,9 0,0 42,0 92,2 9,60 64,4 0,91 0,10

Кількість бобів на рослині, шт. 74,8 11,0 150 803 28,3 37,9 0,72 0,07

Кількість насінин з рослини, 
шт.

151 65,0 295 2729 52,2 34,6 0,73 0,18

Маса насінин з рослини, г 26,8 10,0 64,0 93,8 9,69 36,1 1,01 1,31

Маса 1000 насінин, г 178 123 238 431 20,8 11,7 0,20 0,55

Рослини гібриду другого покоління F3 (обсяг вибірки N = 1153)
Висота рослини, см 87,6 49,0 132 228 15,1 17,2 0,21 -0,14

Висота прикріплення нижньо-
го бобу, см

10,5 1,00 36,0 28,4 5,33 50,8 1,41 2,94

Кількість на рослині гілок, шт. 2,68 0,00 11,0 3,12 1,77 66,0 0,91 1,06

Кількість вузлів на головному 
стеблі, шт.

12,0 6,00 20,0 4,29 2,07 17,2 0,11 -0,06

Кількість вузлів на гілці, шт. 13,9 0,00 65,0 99,1 9,95 71,5 1,09 1,49

Кількість бобів на рослині, шт. 61,5 16,0 209 718 26,8 43,6 1,23 2,26

Кількість насінин з рослини, 
шт.

128 36,0 384 2985 54,6 42,8 0,98 1,06

Маса насінин з рослини, г 19,7 5,00 64,0 90,1 9,49 48,2 1,08 1,23

Маса 1000 насінин, г 153 89,3 323 625 25,0 16,4 1,03 2,86

Òеоретичний розпод³л значень харак-

теризувався незначною правосторонньою 

асиìетр³єю (À), яка була б³льш вираженою 

в F2 пор³вняно з F3 (À=0,63 – F2 ³ À=0,21 – F3) 

(рис. 2, а, б). 

Ó покол³ннях F2 ³ F3 ìодальниì був клас 

рослин висотою 80…90 сì. Ðослин ³з ви-

сотою понад 130 сì  в F3 не виявлено, хоча 

незначна частка таких рослин в F2 була (по 

2 % на класи 130…140 ³ 140…150 сì).
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N = 107;
Середнє 90,3 см;
Стандартне відхилення = 19,8 см;
Max = 143 см;
Min = 60 см.

N = 1153;
Середнє 87,6 см;
Стандартне відхилення = 15,1 см;
Max = 132 см;
Min = 49 см.

  а       б 
Рèñ. 2. Òеоретичний ³ еìп³ричний розпод³л значень висоти рослин в F2 (а) ³ F3 (б). Åìп³ричний под³л позначено 
стовбцяìи, теоретичний – л³н³єю
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Рèñ. 1. Âисота рослини сої у покол³ннях F2 та F3,сì

Íеобх³дно зазначити, що значення екс-
цесу (Å), що оц³нює провал чи п³к у центр³ 
розпод³лу пор³вняно з положенняì найви-
щої частини кривої норìального статис-
тичного розпод³лу, в F3 знизилося вдв³ч³ з 
–0,28 до –0,14, ³ характеризувалося, як 
в³д’єìний показник, тобто зниженняì. Òа-
киì чиноì, в F3 пор³вняно з F2 за ознакою 
висота рослин спостер³гали стаб³л³зац³ю 
ознаки.

Вèñоòà пðèкð³пëåííя íèжíüоãо бобà 
є одн³єю з тих ознак, що визначають техно-
лог³чн³сть сорт³в сої – запоб³гання втрати 
частини врожаю п³д час збирання. Íакла-
данняì добору в г³бридн³й популяц³ї вда-
лося зрушити ознаку у б³к п³двищення. 
Âнасл³док цього в покол³нн³ F3 спостер³га-
ли достов³рне (на 2,4 сì) зб³льшення по-
р³вняно з F2 (в³дпов³дно 8,1 ³ 10,5 сì) 
(рис.3).

асиìетр³єю (в³дпов³дно À в F2=1,51, À в 
F3=1,41). Êрива еìп³ричного розпод³лу 
ìає п³к пор³вняно з теоретичниì (Å в 
F2=3,06; Å в F3=2,94), тобто частота се-
реднього значення ( в F2 – 6…8 сì, в F3 – 
5…10 сì) була в експериìентально ство-
рених г³бридних популяц³ях F2 ³ F3 значно 
вищою пор³вняно з норìальниì (теоре-
тичниì) розпод³лоì.
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Рèñ. 3. Âисота прикр³плення нижнього боба в поко-

л³ннях F2 та F3, сì

Ìаксиìальне значення висоти прикр³-
плення нижнього боба в F2 становило 
22 сì, а в F3 – 36 сì. Âисокий коеф³ц³єнт 
вар³ац³ї (V=50,0…50,8) св³дчить про висо-
ку ³ндив³дуальну ì³нлив³сть ц³єї ознаки ³ 
про подальшу ефективн³сть добор³в (та-
блиця ). Òеоретичний ³ еìп³ричний розпо-
д³л наведено на рис. 4, а, б. Âстановлено, 
що вар³ац³йн³ ряди рослин в покол³ннях F2 ³ 
F3 характеризуються правосторонньою 
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N = 107; 
Середнє 3,62 см; 
Стандартне відхилення = 1,81 см; 
Max = 9 см; 
Min = 0 см.

N = 1153; 
Середнє 2,68 шт; 
Стандартне відхилення = 1,77 шт; 
Max = 11 шт; 
Min = 0 шт.

 а б
Рèñ. 6. Òеоретичний ³ еìп³ричний розпод³л значень к³лькост³ г³лок на рослинах у г³брид³в F2 (а) ³ F3 (б)
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Ìаксиìальну к³льк³сть г³лок (11 шт.) 
спостер³гали у рослин в покол³нн³ F3 
(рис. 6). Àсиìетр³я розпод³лу значень ц³єї 
ознаки була правосторонньою ³ б³льш ви-
раженою в F3 пор³вняно з F2 ³ становила 
0,91 проти 0,74, а значення – ексцесу 1,06 
проти 0,48 (табл.).

К³ëüк³ñòü вузë³в íà ãоëовíому ñòåбë³ 
є сталою ознакою, вона практично не 
 зì³нилася ³ становила 11,8 шт. (покол³ння 
F2) ³ 12,0 (покол³ння F3) (рис. 5). Ìайже од-
наковиì був ³ розìах вар³ювання – в³дпо-
в³дно 17,5 ³ 17,2 % (табл.). Àсиìетр³я була 
правосторонньою ³ незначною в F2 
(À=0,74), а в F3 – ще ìеншою (À=0,11) ³ 
практично не в³др³знялася в³д кривої нор-
ìального статистичного розпод³лу. Зна-
чення ексцесу було позитивниì в F2 
(Å=1,00), в F3 – Å=–0,06, а ìодальний клас 
зì³нено на один вузол на головноìу стебл³ 
у б³к зб³льшення: в F2=11 шт., в F3=12 шт. 
(рис.7).

К³ëüк³ñòü вузë³в íà ã³ëкàх у рослин по-
кол³ння F3 зìеншилась на одиницю (рис. 5) 
пор³вняно з F2. Ñл³д зазначити, що ця озна-
ка була найвар³абельн³шою з числа тих, що 
характеризують ìорфолог³чн³ особливост³ 
рослин сої ( V в F3=71,5 %). Êоеф³ц³єнти 
асиìетр³ї ³ ексцесу також зб³льшувалися 
в³дпов³дно 0,91 ³ 0,10 у г³брид³в F2 та 1,09 ³ 

 а  б
Рèñ. 4. Òеоретичний ³ еìп³ричний розпод³л значень 

висоти прикр³плення нижнього боба в F2 (а) ³ F3 (б)

К³ëüк³ñòü ã³ëок íà ðоñëèíàх ã³бðèд³в 
F3 була ìеншою, н³ж у г³бридних рослин F2 
(в³дпов³дно 2,7 та 3,6 шт.) (рис. 5). Ó в³дсот-
ковоìу в³дношенн³ F3 щодо F2 це станови-
ло 74 %. 

Рèñ. 5. Пор³вняльна характеристика рослин F2 ³ F3 за 

к³льк³стю г³лок на рослин³, к³льк³стю вузл³в на голов-

ноìу стебл³ ³ к³льк³стю вузл³в на г³лц³ шт.: а – F2, б – F3
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1,49 – у г³брид³в F3 (табл.). Öе св³дчить про 
правосторонн³сть вар³ац³йного ряду зна-
чень ц³єї ознаки (рис. 8).

Ó г³бридних рослин F3 спостер³гали 
зниження значень к³лькост³ боб³в ³ к³ль-
кост³ нас³нин з рослини пор³вняно з г³-
бридаìи F2 (рис.9), це ìожна пояснити 
впливоì уìов року. Àле той факт, що кое-
ф³ц³єнти вар³ац³ї цих ознак були значни-
ìи: V в F2=37,9 (к³льк³сть боб³в на росли-
н³), 34,6 (к³льк³сть нас³нин з рослини) ³ в 
покол³нн³ F3 зб³льшились в³дпов³дно до 
V=43,6 та 42,8 – дозволяє оч³кувати на 

ефективн³сть добор³в у б³льш п³зн³х поко-
л³ннях.

Ãраф³чна ³нтерпретац³я вар³ац³йних ря-
д³в цих ознак показала наявн³сть правосто-
ронньої асиìетр³ї, яка була б³льш вираже-
ною в покол³нн³ F3 пор³вняно з F2 (рис. 10 та 
рис.11). 

Íеобх³дно зазначити, що в F2 спостер³-
гали низьку частоту класу 140…160 шт. на-
с³нин з рослини (рис. 11). Ó цьоìу ж поко-
л³нн³ зустр³чалися рослини з високиì зна-
ченняì цього показника (понад 300 шт.), в 
F3 ìаксиìальна к³льк³сть нас³нин з росли-
ни була 384 шт. (табл.).
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N = 107; 
Середнє 11,8 см; 
Стандартне відхилення = 2,07 см; 
Max = 18 см; 
Min = 7 см.

N = 1153; 
Середнє 12,0 шт; 
Стандартне відхилення = 2,07 шт; 
Max = 20 шт; 
Min = 6 шт.

  а      б
Рèñ. 7. Òеоретичний ³ еìп³ричний розпод³л значень за ознакою «к³льк³сть вузл³в на головноìу стебл³» у г³бридних 
популяц³ях F2 (а) ³ F3 (б)
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N = 1153; 
Середнє 13,9 шт; 
Стандартне відхилення = 9,95 шт; 
Max = 65 шт; 
Min = 0 шт.

N = 107; 
Середнє 14,9 шт; 
Стандартне відхилення = 9,60 шт; 
Max = 42 шт; 
Min = 0 шт.

  а      б
Рèñ. 8. Â³дпов³дн³сть теоретичного та еìп³ричного розпод³лу значень ознаки «к³льк³сть вузл³в на г³лках» у г³брид³в 
F2 (а) ³ F3 (б)
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Рèñ. 9. Значення ознак «к³льк³сть боб³в» ³ «к³льк³сть 
нас³нин з рослини» в покол³ннях F2 ³ F3, шт.: а – к³ль-
к³сть боб³в, б – к³льк³сть нас³нин з рослини
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N = 1153; 
Середнє 61,5 шт; 
Стандартне відхилення = 26,8 шт; 
Max = 209 шт; 
Min = 16 шт.

N = 107; 
Середнє 74,8 шт; 
Стандартне відхилення = 28,3 шт; 
Max = 150 шт; 
Min = 11 шт.

  а      б
Рèñ. 10. Òеоретичний ³ еìп³ричний розпод³л значень «к³льк³сть боб³в на рослин³» в покол³ннях F2 (а) ³ F3 (б)
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N = 1153; 
Середнє 127 шт; 
Стандартне відхилення = 54,6 шт; 
Max = 384 шт; 
Min = 36 шт.

N = 107; 
Середнє 151 шт; 
Стандартне відхилення = 52,2 шт; 
Max = 295 шт; 
Min = 65 шт.

  а      б
Рèñ. 11. Òеоретичний ³ еìп³ричний розпод³л значень «к³льк³сть нас³нин з рослини» в покол³ннях F2 (а) ³ F3 (б)

Зниження становило 26,4 %, що ìожна 
пояснити несприятливиìи уìоваìи року. 
Проте високий коеф³ц³єнт вар³ац³ї в F3 
(V=48,2 %) вказував на ìожлив³сть ефек-
тивного добору у б³льш п³зн³х покол³ннях. 
Êоеф³ц³єнт асиìетр³ї св³дчив про зì³щення 
вар³ац³йного ряду вправо як у F2, так ³ в F3 
(рис.13).

Ìодальниì класоì в F2 був клас 
20…25 г, а в F3 – 10…15 г. Â покол³ннях F2 ³ 
F3 спостер³гали незначну к³льк³сть рослин 
з високою ìасою нас³ння з рослини – 
60…65 г. Êоеф³ц³єнт ексцесу в F2 ³ F3 прак-
тично не зì³нився ³ становив в³дпов³дно 
1,31 ³ 1,23.

Ñереднє значення ìаси нас³ння з рос-
лини у г³брид³в F2 становила 26,8 г, а у г³-
брид³в F3 19,7 г. (рис. 12).
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Рèñ. 12. Ìаса нас³ння з рослини у г³брид³в F2 ³ F3, г
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N = 1153; 
Середнє 19,7 г; 
Стандартне відхилення = 9,49 г; 
Max = 64 г; 
Min = 5 г.

N = 107; 
Середнє 26,8 г; 
Стандартне відхилення = 9,69 г; 
Max = 64 г; 
Min = 10 г.

  а      б
Рèñ. 13. Òеоретичний ³ еìп³ричний розпод³л ознаки «ìаса нас³нин з рослини» в покол³ннях F2 (а) ³ F3 (б)

Ìàñà 1000 íàñ³íèí була значно ниж-
чою в F3 пор³вняно з F2 ³ становила в³дпо-
в³дно 178 ³ 153 г (рис.14). Зниження цього 
показника на 14 %, св³дчить про те, що на-
с³ння в F3 було значно др³бн³шиì.
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Рèñ. 14. Ìаса 1000 нас³нин (г) в покол³ннях F2 ³ F3

Êоеф³ц³єнти асиìетр³ї ³ ексцесу були 
вищиìи в покол³нн³ F3 пор³вняно з F2 
(табл.), правосторонн³сть розпод³лу була 
б³льш вираженою в F3 (рис. 15).

Íезважаючи на ìенш сприятлив³ уìови 
2007 р., в якоìу вирощували г³бриди F3, 
ознака «висота прикр³плення нижнього 
боба» п³ддалася селекц³йноìу покращен-
ню (в F3 в³дносно F2 становила 130,3 %). За 
висотою рослин ³ к³льк³стю вузл³в на голов-
ноìу стебл³ рослини в F3 були ìайже на та-
коìу ж р³вн³, що й у F2. Ð³вень прояву вс³х 
³нших ознак у г³брид³в F3 знизився в³дноcно 
до їх р³вня у г³брид³в F2 ³ становив 
73.4…93,4 %.

Вèñíовкè
Ñередньоì³нливиìи ознакаìи були: 

висота рослин, к³льк³сть вузл³в на головно-
ìу стебл³ та ìаса 1000 нас³нин, високоì³н-
ливиìи – висота прикр³плення нижнього 
боба, к³льк³сть вузл³в на г³лках, к³льк³сть бо-
б³в на рослин³, к³льк³сть нас³нин на рослин³ 
та ìаса нас³ння з рослини, що св³дчить про 
ефективн³сть подальшого добору при се-
лекц³йноìу опрацюванн³ г³бридного ìате-
р³алу.

Â F3 пор³вняно з F2 покращена ознака 
«висота прикр³плення нижнього боба» ( з 
8,1 до 10,5 сì), яка ìає значення в техно-
лог³ї збирання врожаю сої.

Âс³ ознаки, що характеризують ìорфо-
лог³чну структуру рослин сої ³ ознаки, як³ є 
елеìентаìи структури урожаю, ìають ва-
р³ац³йн³ ряди з безперервною ì³нлив³стю з 
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правосторонньою асиìетр³єю ³ позитив-
ниì (кр³ì ознаки «висота рослин») ексце-
соì. Öе св³дчить про складний генетичний 
контроль досл³джуваних к³льк³сних ознак ³ 
вар³ювання їхньої норìи реакц³ї на р³вн³ 
фенотипу залежно в³д уìов вирощування ³ 
г³бридного покол³ння.
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ÈЗÌÅÍ×ÈÂÎÑÒÜ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÅÍÍЫÕ 
ПÐÈЗÍÀÊÎÂ ÑÎÈ Â ПÎÒÎÌÑÒÂÀÕ 
ÌÅЖÑÎÐÒÎÂЫÕ ÑÊÐÅЩÈÂÀÍÈЙ F2 È F3
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Цåëü. Ñ целью целенаправленного отбора луч-
них генотипов изучали индивидуальную изìен-
чивость количественных признакою сои в по-
тоìствах ìежсортовых скрещиваний F2 та F3. 
Ìåòоды. Íа основе ìетодов вариационной 
статистики изучена количественная изìенчи-
вость ìорфологических признаков и элеìентов 
продуктивности ìежсортовых гибридов в по-
колениях F2 та F3. Рåзуëüòàòы. Проведен 
сравнительный анализ эìпирического и теоре-
тического распределения частот генотипов по 
этиì признакаì. Выводы. Полученные данные 
позволяют целенаправленно вести отборы луч-
них генотипов с желаеìыì уровнеì признаков.
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N = 107; 
Середнє = 178 г; 
Стандартне відхилення = 20,8 г; 
Max = 237 г; 
Min = 123 г.

N = 1153; 
Середнє = 153 г; 
Стандартне відхилення = 25,0 г; 
Max = 323 г; 
Min = 89,3 г.

  а      б
Рèñ. 15. Òеоретичний ³ еìп³ричний розпод³л значень ìаси 1000 нас³нин у покол³ннях F2 (а) ³ F3 (б)
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VARIABILITY OF QUANTITATIVE TRAITS OF 
SOYBEAN IN THE BREED OF INTERVARIEN-
TAL CROSSINGS F2 AND F3

L.G. Bilyavska1, M.A. Korneeva2

1 Poltava State Agrarian Academy 
36003, Poltava, G. Skovoroda str., 1/3 
e-mail: bilyavska@ukr.net  
2 Institute of Bioenergetical Cultures and Sugar-
beet NAAS of Ukraine 
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Aim. With the aim of purposeful selection of 
best genotypes, the individual variability of 
quantitative soybean characteristics in the 
intervarietal crossing F1 and F2 breed have been 
studied. Methods. Based on the methods of 
variational statistics, quantitative variability of 
morphological traits in F2 and F3 generations of 
intervarietal hybrids was investigated. Results. 
Comparative analysis of empirical and theoreti-
cal distribution of genotypes according to these 
characteristics has been taken. Conclusion. 
Findings let us purposely do the selections of 
the best genotypes with needed level of charac-
teristics.

Key words: soybean, features, variability, inter-
variental hybrids, factor of variation, asymmetry.


