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Мета. Визначити дію мутагенних чинників на формування якісних ознак, які визна-
чають фенотип листкової пластинки, та провести порівняльний кореляційний 
аналіз між проявом якісних і кількісних ознак генотипів салату листкового му-
тантного походження. Методи. Непараметричної статистики, польової оцінки, 
розрахунково-аналітичні. Результати. Установлено особливості дії фізичного 
і хімічного мутагенезів на фенотиповий прояв якісних ознак, що визначають 
морфологію листкової пластинки салату листкового. Визначено ступінь роз-
біжності прояву якісних ознак залежно від дії мутагенного чинника між вихідними 
формами і похідними від них мутантними генотипами. На основі кореляційного 
аналізу встановлено важливі для селекційного процесу зв’язки між якісними 
і кількісними ознаками в досліджуваних генотипів. Установлено, що за проявом 
асоціації ознак, які визначають фенотип листкової пластинки, найбільш кон-
трастними порівняно з вихідною формою виявилися 5 мутантних зразків, які 
утворилися в результаті γ-опромінювання та обробки насіння препаратами 
ДМУ-1 і ДМУ-5 перед висіванням. Висновки. Досліджені кореляційні зв’язки да-
ють можливість проводити добір високопродуктивних генотипів салату 
листкового на ранніх етапах онтогенезу рослин за асоціацією якісних ознак, 
що визначають фенотип листкової пластинки. Особливо корисним є вста-
новлений, статистично достовірний кореляційний зв’язок між інтегральним 
показником для сукупності якісних ознак «середній індекс для вибірки» та 
рівнем кількісної ознаки «кількість листків на одній рослині», яка є структурним 
компонентом урожайності рослин. На основі мутантних зразків салату лист-
кового створено новий високопродуктивний сорт Патріот, що перевищив 
сорт-стандарт Сніжинка за комплексом цінних кількісних ознак. Урожайність 
нового сорту становить 11,92 т/га при 6,14 т/га у стандарту. Кількість діб за 
період від масових сходів до товарної стиглості у нового сорту становить 
17 – 18, у сорту-стандарту Сніжинка — 20 – 23 доби.
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Останнім часом в Україні значно збіль-
шився попит на салат листковий і, як на-
слідок, відзначено посилення селекційної 
роботи по цій зеленній культурі. Основне 
завдання вітчизняної селекції салату поля-
гає у створенні сортів, придатних для ви-
рощування в усіх агрокліматичних зонах 
країни у відкритому і захищеному ґрунтах 
[1, 2]. Для створення сортів цієї зеленної 
культури застосовують переважно гібриди-
зацію з наступним індивідуальним, групо-
вим і масовим відборами. Під час створення 
більшості сучасних сортів використовують 
гібридний матеріал. Техніка гібридизації са-
лату листкового досить складна, що зумов-
лено будовою і величиною квітки, пристосо-
ваної до самозапилення, а також біологією 
цвітіння [3, 4]. Для розширення генофонду 
салату листкового доцільно використову-
вати метод індукованого мутагенезу як уні-
кальної селекційної технології, яку доцільно 
використовувати для тих ситуацій, коли по-
трібно поліпшити лише одну важливу озна-
ку, залишаючи основний геном незміненим. 

аналіз останніх досліджень і публіка
цій. Багато зарубіжних учених займаються 
мутагенезом салату, що дає можливість 
розв’язувати проблеми з поліпшення пев-
них показників цієї культури [5 – 7]. У селек-
ції використовують індукований мутагенез 
і спонтанні мутанти, які часто з’являються 
в популяціях рослин. У США пошук дже-
рел стійкості до мозаїки несправжньої бо-
рошнистої роси проводили серед сортів, 
селекційних і мутантних ліній, отриманих 
γ-опромінюванням. У процесі відбору було 
виявлено стійкі форми — сорти Grand 
Rapids, Ise berg і 3 мутантні лінії [8]. За 
даними авторів [9, 10], найбільший ефект 
від дії мутагенних чинників досягається 
після їх використання для обробки насіння. 
Проте в Україні досліджень за цим напря-
мом проведено вкрай недостатньо, а ко-
рисний потенціал мутагенезу для селекції 
салату листкового до кінця не визначено 
і не досліджено.

Мета досліджень — визначити дію му-
тагенних чинників на формування якісних 

ознак, які визначають фенотип листкової 
пластинки, та провести порівняльний коре-
ляційний аналіз між проявом якісних і кіль-
кісних ознак генотипів салату листкового 
мутантного походження.

Матеріали та методи досліджень. З ме-
тою розширення спектра генотипової мінли-
вості салату посівного листкового (Lactuca 
sativa var. secalina L.) у 2011 р. на експе-
риментальній базі інституту овочівництва 
і баштанництва НААН було закладено до-
слід із хімічного і фізичного мутагенезів. Як 
об’єкт досліджень у досліді використовува-
ли сорт салату листкового Вельможа селек-
ції інституту овочівництва і баштанництва 
НААН. Для отримання мутантних зразків 
повітряносухе насіння відібраного сорту об-
робляли біологічно активними речовинами 
мутагенної дії — диметилсульфатом (ДМС) 
та препаратами ДМУ-1 і ДМУ-5, створеними 
на експериментальній базі інституту біо-
органічної хімії та нафтохімії НАН України 
(м. Київ). цю обробку проводили перед-
посівним зануренням у водні розчини пре-
паратів у діючій концентрації 0,02% та за 
різних часових експозицій обробки (3, 6 
і 18 год). Контроль — насіння намочене 
в дистильованій воді. Як фізичний мутаген 
використовували γ-опромінювання, за до-
помогою якого проводили передпосівну об-
робку повітряносухого насіння дозами 7, 11, 
15 кР (кілоРентген). Контроль — повітря-
носухе насіння, яке не зазнало γ-обробки. 

Аналіз мутантних зразків салату лист-
кового за особливостями прояву кількіс-
них і якісних ознак проводили в польових 
умовах. Польові дослідження закладали за 
стандартними методиками, викладеними 
в монографіях [3, 11]. Використано загаль-
ноприйняті агротехнічні способи та методи 
вирощування малопоширених видів овоче-
вих рослин [12]. 

Під час аналізу фенотипу мутантних 
форм салату листкового було виявлено їх 
відмінність від вихідного сортового гено-
типу за асоціацією якісних ознак листкової 
пластинки, які визначають її морфологію, 
жилкування, форму краю та забарвлення. 

Ключові слова: салат листковий, листкова пластинка, якісні ознаки, індукований 
мутагенез, кореляційні зв’язки.

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-17
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Для оцінки ступеня прояву якісних ознак 
цього органу в мутантних генотипів за ос-
нову було взято методику Українського 
інституту експертизи сортів рослин [13], 
в якій запропоновано відповідні коди (бали) 
ступеня прояву 17-ти якісних ознак листка 
для визначення апробаційних ознак сортів 
на ВОС-тест. Серед досліджуваних якісних 
ознак — 7, що визначають морфологію лист-
кової пластинки та жилкування (розсіченість 
краю листкової пластинки, загальна форма 
листкової пластинки, форма верхівки лист-
кової пластинки, глянсуватість із верхнього 
боку листкової пластинки, пухирчастість 
листкової пластинки, пухирі за розміром 
на листковій пластинці, жилкування лист-
кової пластинки); 4, що визначають форму 
краю листкової пластинки (хвилястість краю 
листкової пластинки, розсіченість краю вер-
хівки листкової пластинки, глибина розсі-
ченості краю верхівки листкової пластинки, 
ступінь розсіченості краю верхівки листкової 
пластинки); 6, що визначають забарвлення 
листкової пластинки (відтінок зеленого за-
барвлення листкової пластинки, інтенсив-
ність забарвлення зовнішніх листків, анто-
ціанове забарвлення листкової пластинки, 
інтенсивність антоціанового забарвлення 

листкової пластинки, поширення антоціа-
нового забарвлення листкової пластинки, 
тип поширення антоціанового забарвлен-
ня листкової пластинки). Для проведення 
варіаційного аналізу якісних ознак, що ви-
значають фенотип листкової пластинки, 
використовували статистичні показники, 
запропоновані в роботі [14]: коефіцієнт ран-
гової кореляції Спірмана, r

s
; дисперсійний 

аналіз Фрідмана; коефіцієнт конкордації 
Кендала, W.

Результати досліджень. У результа-
ті індукованого мутагенезу було отрима-
но 17 му тантних зразків, похідних від сор-
ту салату листкового Вельможа (К-7381) 
(табл. 1). Аналіз мутантного генофонду 
проводили на поколінні М

4
 за умов його 

вирощування в польових умовах у 2014 р.
Мутантний генофонд салату листкового, 

одержаний від сорту Вельможа (К-7384), 
був представлений лише генотипами, утво-
реними в результаті γ-опромінювання до-
зою 7 кР (фізичний мутагенний чинник) і дії 
препаратів ДМС, ДМУ-1 і ДМУ-5 у різних 
часових експозиціях передпосівної обробки 
насіння — 3, 6 і 18 год (хімічний мутагенний 
чинник) (див. табл. 1). За даними, одержа-
ними на мутантних зразках, похідних від 

1. Мутантні генотипи салату листкового, одержані від сорту салату листкового Вельможа 
(К-7384) в результаті дії різних за природою мутагенних чинників, 2011 р.

Мутагенний чинник Регламент застосування Закодована назва мутантного генотипу

γ-опромінення Передпосівна обробка 
насіння дозою 7 кР

[Вельможа (7 кР) мф-1] (К-7400)

[Вельможа (7 кР) мф-1] (К-7401(1))

[Вельможа (7 кР) мф-2] (К-7401(2))

Препарат ДМС Передпосівна обробка 
насіння експозицією 6 год

[Вельможа (ДМС, 6 год), мф-1] (К-7391(1))

[Вельможа (ДМС, 6 год), мф-2] (К-7391(2))

[Вельможа (ДМС, 6 год), мф-3] (К-7391(3))

Препарат ДМС Передпосівна обробка 
насіння експозицією 18 год

[Вельможа (ДМС, 18 год) мф-1] (К-7394)

[Вельможа (ДМС, 18 год) мф-1] (К-7395)

Препарат ДМУ-1 Передпосівна обробка 
насіння експозицією 3 год

[Вельможа (ДМУ-1, 3 год) мф-1] (К-7386(1))

[Вельможа (ДМУ-1, 3 год) мф-2] (К-7386(2))

[Вельможа (ДМУ-1, 3 год) мф-1] (К-7387)

[Вельможа (ДМУ-1, 3 год) мф-1] (К-7412(1))

[Вельможа (ДМУ-1, 3 год) мф-2] (К-7412(2))

[Вельможа (ДМУ-1, 3 год) мф-3] (К-7412(3))

[Вельможа (ДМУ-1, 3 год) мф-4] (К-7412(4))

Препарат ДМУ-5 Передпосівна обробка 
насіння експозицією 6 год

Вельможа (ДМУ-5, 6 год) (К-7418)
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сорту Вельможа (К-7384), встановлено, що 
серед досліджуваних 17-ти якісних ознак, 
які визначають фенотип листкової пластин-
ки, 2 ознаки мали 5 ступенів прояву; 4 оз-
наки — 4 ступеня прояву; 7 ознак — 3 сту-
пені прояву; 2 ознаки — 2 ступеня прояву 
і 2 ознаки — 1 ступінь прояву. Унаслідок 
дії індукованого мутагенезу найбільшої ва-
ріабельності за проявом зазнали ознаки 
«форма листкової пластинки» та «інтен-
сивність антоціанового забарвлення лист-
кової пластинки». Практично не змінилися 
за проявом ознаки «розсіченість краю лист-
кової пластинки» і «жилкування листкової 
пластинки». Група із 7-ми ознак, що визна-
чають морфологію листкової пластинки та її 
жилкування, мала 21 ступінь прояву. Група 
із 6-ти ознак, які визначають забарвлення 
листкової пластинки, — 20 ступенів прояву. 
Група із 4-х ознак, які визначають форму 
краю листкової пластинки, відзначилася 

12-ма ступенями прояву.
Для оцінки відмінності мутантних форм 

та вихідної форми — сорту салату листко-
вого Вельможа (К-7381) за якісними озна-
ками в роботі використовували ранговий 
дисперсійний аналіз Фрідмана, коефіцієнт 
конкордації Кендала та коефіцієнт рангової 
кореляції Спірмена. Порівняння мутантних 
зразків та вихідної форми проводили за 
зазначеними вище критеріями порівнян-
ням із середніми значеннями ознак в екс-
перименті. Результати розрахунків зведено 
в табл. 2. Одержані дані засвідчили відмін-
ність між вихідною формою і похідними від 
неї мутантними генотипами за морфогене-
зом асоціації ознак, які визначають фено-
тип листкової пластинки. Одним із критеріїв 
відмінності за інтегральним вираженням 
блоку ознак у досліджуваної вибірки му-
тантних форм є порівняння суми рангів (Si

) 
з експериментальним значенням критерію 

2. Результати обчислення методами непараметричної статистики особливостей прояву 
асоціації якісних ознак, які визначають морфологію, жилкування, форму краю та забарв-
лення листкової пластинки мутантних зразків, похідних від сорту салату листкового Вель-
можа (К-7381)

Мутантний зразок № каталогу

Результати рангового 
дисперсійного аналізу Фрідмана Коефіцієнт 

рангової 
кореляції 

Спірмена, r
p
 середній 

ранг
сума 

рангів, S
i

середній 
індекс 

для вибірки

середньо-
квадратичне 
відхилення 

Сорт Вельможа (вихідна форма) К-7381 11,27 191,50 3,53 2,92 –
Вельможа (ДМС, 6 год), мф-1 К-7391(1) 9,21 156,50 2,59 2,55 0,79

Вельможа (ДМС, 6 год), мф-2 К-7391(2) 7,24 123,0 1,77 2,11 0,45
Вельможа (ДМС, 6 год), мф-3 К-7391(3) 10,59 180,0 3,59 2,70 0,45
Вельможа (ДМС, 18 год) К-7394 6,18 105,0 1,53 1,67 0,43
Вельможа (ДМС, 18 год) К-7395 8,29 141,0 2,47 2,81 0,33
Вельможа (ДМУ-1, 3 год), мф-1 К-7386(1) 9,68 164,50 2,77 2,39 0,94

Вельможа (ДМУ-1, 3 год), мф-2 К-7386(2) 5,47 93,0 1,24 1,15 0,43
Вельможа (ДМУ-1, 3 год) К-7387 9,53 162,0 3,18 2,88 –0,17
Вельможа (ДМУ-1, 3 год), мф-1 К-7412(1) 7,44 126,50 1,94 2,28 0,32
Вельможа (ДМУ-1, 3 год), мф-2 К-7412(2) 8,82 150,0 2,65 2,37 0,94

Вельможа (ДМУ-1, 3 год), мф-3 К-7412(3) 13,32 226,50 4,41 3,0 0,41
Вельможа (ДМУ-1, 3 год), мф-4 К-7412(4) 8,86 150,50 2,77 2,54 –0,01
Вельможа (ДМУ-5, 6 год) К-7418 8,68 147,50 2,77 2,53 –0,12
Вельможа (7 кР) К-7400 8,68 147,50 2,77 2,54 –0,12
Вельможа (7 кР), мф-1 К-7401(1) 10,35 176,0 3,24 2,82 0,79

Вельможа (7 кР), мф-2 К-7401(2) 9,41 160,0 3,12 2,78 -0,04
Примітка. Жирним шрифтом виділено коефіцієнти кореляції Спірмена r

s 
на рівні значущості Р<0,05.
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χ2
експ

 [14]. А саме, якщо трапляються випад-
ки, коли S

i
>χ2

експ
, то виконання цієї нерівно-

сті є доказом наявності мутантних геноти-
пів, відмінних від вихідного сорту. У нашому 
випадку χ2

експ
=53,74, водночас розмах варі-

ювання показника «сума рангів (S
i
)» ста-

новив 93,0 – 226,50, тобто в досліді мали 
місце істотні, експериментально доведені 
відмінності між мутантними і вихідною фор-
мами за досліджуваною асоціацією якісних 
ознак (див. табл. 2). При цьому розрахунок 
коефіцієнта конкордації Кендала (W = 0,198) 
засвідчив наявність незначної узгодженості 
морфогенетичних процесів, які передували 
блоку сформованих асоційованих ознак та 
наявності істотної специфічності за ними. 

Більш виражену оцінку відмінності му-
тантних генотипів і вихідної форми — сор-
ту Вельможа (К-7381) дають показник «се-
редній індекс для вибірки» дисперсійного 
аналізу Фрідмана та значення коефіцієнта 
рангової кореляції Спірмена (r

s
). За даними 

табл. 2, парні значення цього коефіцієнта 
між вихідною формою і мутантними геноти-
пами варіювали в межах від  – 0,17 до 0,94, 
а показник «середній індекс для вибір-
ки» — від 1,24 до 4,41. При цьому найспо-
рідненіші з вихідною формою мутантні ге-
нотипи мали такі статистично достовірні 
значення коефіцієнта рангової кореляції 
Спірмена: [Вельможа (ДМС, 6 год), мф-1] 
(К-7391(1)) (r

s
=0,79); [Вельможа (7 кР), 

мф-1] (К-7401(1)) (r
s
=0,79); [Вельможа 

(ДМУ-1, 3 год), мф-1] (К-7386(1)) (r
s
=0,94); 

[Вельможа (ДМУ-1, 3 год), мф-2] (К-7412(2)) 
(r

s
=0,94). Варіювання середніх індексів ви-

бірки більшості мутантних зразків було 
в межах похибки значення середнього 
індексу, який відповідає сорту Вельможа 
(К-7381). Виняток становить мутантний 
зразок [Вельможа (ДМУ-1, 3 год), мф-2] 
(К-7386(2)), для якого коефіцієнт рангової 
кореляції Спірмена підтвердив середній 
зв’язок між ним і вихідною формою (r

s
=0,43) 

за асоціацією якісних ознак. 
Після встановлення особливостей про-

яву якісних ознак, що визначають фенотип 
листкової пластинки, було проведено ко-
реляційний аналіз між цими ознаками та 
кількісними господарсько-цінними ознаками. 
Усього в кореляційному аналізі було задіяно 
6 кількісних ознак: висоту розетки рослин; 

ширину розетки рослин; кількість листків 
на одній рослині; найбільшу довжину лист-
ка; найбільшу ширину листка; урожайність. 
інтегральним критерієм варіабельності 
якісних ознак для певного зразка салату 
листкового був показник «середній індекс 
для вибірки». Під час проведення кореля-
ційного аналізу цей показник порівнювали 
з відповідними кількісними ознаками рослин 
цього самого зразка салату листкового. Для 
аналізу використовували не лише мутантні 
зразки, а й вихідну форму, від якої вони 
були похідні. 

Формування бази даних кількісних оз-
нак проводили за результатами 3-річних 
(2012 – 2014 рр.) біометричних вимірювань 
у польових умовах показників росту рослин 
салату листкового вихідних форм і похід-
них від них мутантних зразків покоління 
М

2
 – М

4
. Результати цього селекційного до-

сліду відображено в роботі [15]. За одер-
жаними даними, для групи філогенетично 
споріднених генотипів, утвореної сортом 
Вельможа (К-7485) та похідними від нього 
16-ма мутантними генотипами, статистично 
достовірними виявилися значення коефіці-
єнта рангової кореляції Спірмена між по-
казником «середній індекс для вибірки» та 
однією кількісною ознакою «кількість листків 
на одній рослині» (r

s
= – 0,49).

За результатами оцінки комплексу цінних 
кількісних ознак мутантних зразків салату 
листкового, на кваліфікаційну експертизу 
до системи державного сортовипробування 
у 2015 р. було передано середньостиглий, 
дружньодостигаючий, високоврожайний і по-
сухостійкий сорт Патріот, одержаний від му-
тантного зразка [Вельможа (7 кР)] (К-7400)]. 
Порівняльний аналіз прояву госпо дарсько-
цінних кількісних ознак у сорту Патріот і сор-
ту-стандарту Сніжинка, проведений упродовж 
2015 – 2017 рр., виявив ряд переваг над ос-
таннім. Кількість діб за період від масових 
сходів до товарної стиглості в нового сор-
ту становить 17 – 18 діб, у сорту-стандарту 
Сніжинка — 20 – 23 доби. Уміст сухої речови-
ни — 5,33%, загального цукру — 0,75%, віта-
міну С — 26,12 мг/100 г, ніт ратів — 248,5 мг/кг 
(за допустимої норми в умо вах вирощування 
у відкритому ґрунті 2000 мг/кг). Загальна вро-
жайність — 11,92 т/га при 6,14 т/га у сорту- 
стандарту.
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Установлено, що за проявом асоціації 
ознак, які визначають фенотип листко-
вої пластинки, найбільш контрастними 
порівняно з вихідною формою виявилися 
5 мутантних зразків: [Вельможа (7 кР)] 
(К-7400); [Вельможа (7 кР), мф-2] (К-7401(2)); 
[Вельможа (ДМУ-1, 3 год)] (К-7387); 
[Вельможа (ДМУ-1, 3 год), мф-4] (К-7412(4)); 
[Вельможа (ДМУ-5, 6 год)] (К-7418), які 
утворилися в результаті γ-опромінювання 
та обробки насіння препаратами ДМУ-1 
і ДМУ-5 перед висіванням. Дія γ-опроміню-
вання, препаратів ДМУ-1 і ДМУ-5 ініціюва-
ла формування 4-х мутантних зразків із 
сильним кореляційним зв’язком (r

s
>0,6) із 

вихідною формою: [Вельможа (7 кР), мф-1] 
(К-7401(1)); [Вельможа (ДМС, 6 год), мф-1] 

(К-7391(1)); [Вельможа (ДМУ-1, 3 год), мф-1] 
(К-7386(1)); [Вельможа (ДМУ-1, 3 год), мф-2] 
(К-7412(2)). Установлений кореляційний 
зв’язок між інтегральним показником сукуп-
ності якісних ознак «середній індекс для ви-
бірки» та рівнем кількісної ознаки «кількість 
листків на одній рослині» (r

s
= – 0,49) у по-

дальшій селекційній роботі дасть змогу 
проводити добір високопродуктивних гено-
типів салату листкового на ранніх етапах 
онтогенезу рослин за асоціацією якісних 
ознак, що визначають фенотип листкової 
пластинки. На основі мутантного гено-
фонду створено новий високопродуктив-
ний сорт салату листкового Патріот, по-
хідний від мутантного зразка [Вельможа 
(7 кР)] (К-7400).
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Оценка действия мутагенных факторов 
на формирование качественных признаков 
у мутантного поколения салата посевного 
листового (Lactuca sativa var. secalina L.)

цель. Определить действие мутагенных факто-
ров на формирование качественных признаков, оп-
ределяющих фенотип листовой пластинки и про-
вести сравнительный корреляционный анализ 
между проявлением качественных и количествен-
ных признаков генотипов салата листового мутант-
ного происхождения. Методы. Непараметрической 
статистики, полевой оценки, расчетно-аналити-
ческие. Результаты. Установлены особенности 
действия физического и химического мутагенеза 
на фенотипическое проявление качественных 
признаков, определяющих морфологию листовой 
пластинки салата листового. Определена степень 
расхождения проявления качественных признаков 
в зависимости от действия мутагенного факто-
ра между выходными формами и производными 
от них мутантными генотипами. Установлены важ-
ные для селекционного процесса корреляцион-
ные связи между качественными и количествен-
ными признаками у исследованных генотипов. 

Установлено, что за проявлением ассоциации оз-
нак, определяющих фенотип листковой пластинки, 
наиболее контрастными по сравнению с исходной 
формой оказались 5 мутантных образцов, которые 
образовались в результате γ-облучения и обра-
ботки семян препаратами ДМУ-1 и ДМУ-5 перед 
посевом. Выводы. Исследованные корреляцион-
ные связи дают возможность проводить отбор 
высокопродуктивных генотипов салата листового 
на ранних этапах онтогенеза растений по ассоциа-
ции качественных признаков, определяющих фено-
тип листовой пластинки. Особенно полезна статис-
тически достоверная корреляционная связь между 
интегральным показателем для совокупности каче-
ственных признаков «средний индекс для выборки» 
и уровнем признака «количество листьев на одном 
растении». На основе мутантных образцов сала-
та листового создан новый высокопродуктивный 
сорт Патриот, который превысил сорт-стандарт 
Снежинка по комплексу ценных количественных 
признаков. Урожайность нового сорта составляет 
11,92 т/га при 6,14 т/га у стандарта. Количество 
суток за период от массовых всходов до товарной 
спелости у нового сорта составляет 17 – 18, у сор-
та-стандарта Снежинка — 20 – 23 суток.

Ключевые слова: салат листовой, листо-
вая пластинка, качественные признаки, инду-
цированный мутагенез, корреляционные связи.
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Assessment of action of mutagen factors on 
formation of quality attributes at mutant gener-
ation of lettuce (Lactuca sativa var. secalina L.)

The purpose. To determine action of mutagen 
factors on formation of quality attributes determining 
phenotype of a leaf and to carry out comparative 
correlation analysis between developing process 
of quality and quantitative attributes of genotypes 
of lettuce of mutant origin. Methods. Nonparametric 
statistics, field assessment, calculation-analytical. 
Results. Features of action of physical and chem-
ical mutagenesis on phenotypical developing pro-
cess of quality attributes determining morphology of 
a leaf of lettuce are fixed. The extent of divergence 
of developing process of quality attributes depend-
ing on action of mutagen factor between target 
forms and derived from them mutant genotypes is 
specified. Important correlation for selection pro-
cess between quality and quantitative attributes at 
the probed genotypes are established. It is fixed 

that according to developing process of association 
marks determining phenotype of leaf blade the most 
contrast in comparison with initial form were 5 mu-
tant samples which were formed as a result of g-ir-
radiation and treatment of seeds with preparations 
DMU-1 and DMU-5 before sowing. Conclusions. 
The probed correlation enable to select highly pro-
ductive genotypes of lettuce at early stages of onto-
genesis of plants on association of quality attributes 
determining phenotype of leaf blade. Statistically 
reliable correlation is especially useful between 
integrated parameter for aggregate of quality at-
tributes «average index for sampling» and level of 
attribute «amount of leaves on one plant». On the 
basis of mutant samples of lettuce new high-yielding 
variety Patriot which exceeded variety-standard 
Snizhynka on a complex of valuable quantitative 
attributes is created. Productivity of new variety 
makes 11,92 t / hectare against 6,14 t / hectare at 
the standard one. Amount of days for the period 
from mass shoots up to commodity maturity at new 
variety makes 17 – 18, while at variety-standard 
Snizhynka 20 – 23 days.

Key words: lettuce, blade, quality attributes, 
induced mutagenesis, correlation.
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