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Ìåòà. Â³äïðàöþâàòè ðÿä ï³äõîä³â äëÿ âäîñêîíàëåííÿ ñïîñîáó äîáîðó ìîðîçîñò³éêîãî ñåëåêö³éíîãî ìàòåð³àëó ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ ç ã³áðèäíèõ ïîïóëÿö³é. Ìåòîäè.
Äëÿ äîáîðó âèêîðèñòîâóâàëè âäîñêîíàëåíèé ìåòîä ïðîìîðîæóâàííÿ ïðîðîñòê³â, ùî
äàº çìîãó îäíî÷àñíî ïðîìîðîçèòè çíà÷íó ê³ëüê³ñòü çðàçê³â çà íåâåëèêèõ åíåðãîâèòðàò. Äëÿ îö³íêè îòðèìàíîãî â ðåçóëüòàò³ äîáîðó ìîðîçîñò³éêîãî ìàòåð³àëó çàñòîñîâóâàëè òàêîæ ìåòîä ïðîìîðîæóâàííÿ â êàìåðàõ íèçüêèõ òåìïåðàòóð ðîñëèí ó ïîñ³âíèõ ÿùèêàõ, ùî ïðîéøëè çàãàðòóâàííÿ íà â³äêðèòîìó ìàéäàí÷èêó. Òàêèé ìåòîä º
á³ëüø òî÷íèì ³ íàáëèæåíèì çà óìîâàìè çàãàðòóâàííÿ ³ ïðîìîðîæóâàííÿ äî ïðèðîäíèõ
ñòðåñîâèõ ôàêòîð³â çèì³âë³. Ðåçóëüòàòè. Ï³äòâåðäæåíî äîö³ëüí³ñòü ïðîìîðîæóâàííÿ
ã³áðèä³â ïøåíèö³ îçèìî¿ â ðàíí³õ ïîêîë³ííÿõ ç ìåòîþ äîáîðó ìîðîçîñò³éêèõ ôîðì. Ó
ñåëåêö³¿ íà ï³äâèùåííÿ ìîðîçîñò³éêîñò³ ïîêàçàíî åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ó ã³áðèäèçàö³¿ ñòâîðåíèõ àâòîðàìè äîíîð³â Ëþòåñöåíñ 696, Ëþòåñöåíñ 770, Ëþòåñöåíñ 453,
Ëþòåñöåíñ 885. Îòðèìàíî á³ëüøå 150 ìîðîçîñò³éêèõ ë³í³é, ÿê³ â ïîäàëüøîìó ìîæóòü
áóòè âèêîðèñòàí³ â ñåëåêö³¿. Âèñíîâêè. Äîñòàòí³é ð³âåíü ìîðîçîñò³éêîñò³ ñåëåêö³éíîãî ìàòåð³àëó ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ äîñÿãàºòüñÿ, ïî-ïåðøå, çàëó÷åííÿì äî ñõðåùóâàíü øèðîêîãî íàáîðó ñîðò³â, ùî äîïîâíþþòü îäèí îäíîãî â³äïîâ³äíî äî ð³çíèõ
ôàêòîð³â àäàïòàö³¿ äî íèçüêî¿ òåìïåðàòóðè, ïî-äðóãå, – äîñêîíàëî â³äïðàöüîâàíèìè
ìåòîäàìè äîáîðó ç ã³áðèäíèõ ïîïóëÿö³é ó ïðèðîäíèõ ³ øòó÷íèõ óìîâàõ. Âäîñêîíàëåíî
ìåòîä ñòâîðåííÿ ìîðîçîñò³éêîãî ñåëåêö³éíîãî ìàòåð³àëó ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ ïðîìîðîæóâàííÿì ó êàìåðàõ ËÂÍ-200Ã ïðîðîñòê³â ã³áðèäíèõ ðîñëèí ó ðàíí³õ ïîêîë³ííÿõ.
Äëÿ îö³íêè îòðèìàíîãî â ðåçóëüòàò³ äîáîðó ìîðîçîñò³éêîãî ìàòåð³àëó çàñòîñîâàíî
òàêîæ ìåòîä ïðîìîðîæóâàííÿ ðîñëèí ó ïîñ³âíèõ ÿùèêàõ â êàìåðàõ ÊÍÒ-1. Ïîêàçàíî
åôåêòèâí³ñòü çàñòîñóâàííÿ äëÿ ã³áðèäèçàö³¿ ñòâîðåíèõ àâòîðàìè äîíîð³â ìîðîçîñò³éêîñò³. Îòðèìàí³ ìîðîçîñò³éê³ ë³í³¿ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ â ñåëåêö³¿.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïøåíèöÿ ì’ÿêà îçèìà, ìîðîçîñò³éê³ñòü, äîá³ð, ïðîìîðîæóâàííÿ,
ã³áðèäè, äîíîðè, äæåðåëà
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Вступ. Кліматичні зміни ускладнюють умови вирощування сільськогосподарських культур, пшениці зокрема, та спонукають учених спрямовувати
зусилля на створення сортів з високим рівнем адаптивності до стресових гідротермічних умов вегетації рослин.
Для успішного використання у виробництві сорти культурних рослин
повинні поєднувати якомога вищий потенціал продуктивності з рівнем
адаптивних властивостей, достатнім для протистояння впливу стресових
факторів довкілля у конкретних кліматичних умовах вирощування цих
сортів [1]. В Україні важливою для пшениці м’якої озимої є стійкість до несприятливих погодних чинників упродовж зимівлі. Основною загрозою у
цей період є можливість пошкоджуючої дії морозу за недостатності або відсутності снігового покриву, який доволі часто унаслідок відлиг може зникати частково або повністю. Отже, достатній рівень морозостійкості сортів
пшениці м’якої озимої є необхідною умовою, що гарантує їх стабільне виживання в зимовий період та отримання врожаю.
Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Однією з найважливіших складових адаптивності пшениці м’якої озимої є стійкість до несприятливих умов зимівлі. Однак надвисоку стійкість до зимових стресів, властиву
для ряду сортів селекції минулого століття, важко поєднати з високою продуктивністю, притаманною сучасним сортам інтенсивного типу, оскільки фізіологічні особливості рослини, спрямовані на виживання в екстремальних умовах, з одного боку, та на максимальну реалізацію її продуктивного потенціалу,
– з іншого, є до певної міри несумісними. Задача селекції полягає у найбільш
вдалому поєднанні достатнього для конкретних умов вирощування рівня зимостійкості з рядом господарськи цінних ознак, насамперед, звичайно, з високою продуктивністю [2, 3]. Рядом селекціонерів досягнуто певних успіхів у
розв’язанні цієї проблеми, що можливо за значних масштабів роботи з використанням широкого спектру сортів та ліній [4–7]. Одна з важливих передумов
успіху – вибір вихідного матеріалу для залучення у гібридизацію. Показано, що
найбільш вдалими є комбінації схрещувань, один з компонентів у яких – адаптований до місцевих умов сорт, а другий – сорт іншого екотипу, що за певними
господарськи цінними ознаками доповнює перший. Існує думка, що використання сортів, які мали у родоводі високоморозостійких предків, може сприяти
появі таких форм у гібридному потомстві, а застосування у схрещуваннях сортів з низькою зимостійкістю потрібно уникати [6, 7].
Один із шляхів створення селекційного матеріалу з достатнім рівнем
стійкості до зимових стресів – добір трансгресивних форм з гібридних популяцій на провокаційних фонах [4, 8]. Відібрані таким чином лінії можуть
бути використані у селекційному процесі як готовий селекційний матеріал,
а також як джерела морозостійкості для подальшого залучення в селекційні
схрещування.
Мета досліджень – розробити спосіб добору морозостійкого селекційного матеріалу пшениці м’якої озимої на основі використання та вдосконаÌèðîí³âñüêèé â³ñíèê
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лення методу проморожування проростків; відібрати з гібридних популяцій морозостійкі лінії для подальшого використання в селекції.
Матеріал і методи. У відділі біотехнології, генетики і фізіології розроблено методику створення селекційного матеріалу пшениці м’якої озимої з
достатнім рівнем морозостійкості, що складається з таких основних етапів:
підбір батьківських компонентів для схрещування з урахуванням їхнього
географічного походження, родоводу, морозостійкості; добір морозостійких форм у ранніх гібридних поколіннях; оцінка на морозостійкість отриманого у результаті добору селекційного матеріалу [9].
Для добору морозостійких рослин з гібридних популяцій застосовували
метод проморожування проростків пшениці озимої [10], удосконалений у
лабораторії генетики і фізіології МІП. Для загартування і проморожування
застосували камеру ЛВН-200Г. Перша фаза загартування у проростках проходила впродовж 8 діб за температури +1 ºС, друга – 3 доби за температури
мінус 4 ºС. За результатами досліджень попередніх років, оптимальною для
диференціації зразків при визначенні морозостійкості у проростках була
температура -12…-12,5 ºС. Зниження до запланованої температури проморожування проводили по 2 ºС на годину. Проростки кожного сортозразка
пшениці озимої, які вижили, розкладали в паперові рулони, у яких рослини
проходили яровизацію впродовж 50 діб в камерах ЛВН-200Г за температурного режиму +1 °С. Навесні рослини разом з рулонами висаджували у відкритий ґрунт.
Морозостійкість отриманих у результаті добору ліній пшениці визначали з використанням двох методів – проморожування рослин у посівних
ящиках у камерах КНТ-1 [11], а також проморожування проростків у камерах ЛВН-200Г [10].
Обговорення результатів. На першому етапі роботи (2012 р.) було створено 30 гібридних комбінацій. Як компоненти схрещувань використовували,
з одного боку, отримані у попередні роки 5 донорів морозостійкості з визначеною високою загальною комбінаційною здатністю за вказаною ознакою
(Лютесценс 453, Лютесценс 484, Лютесценс 885, Лютесценс 696 та Лютесценс
770), з іншого, – 6 високопродуктивних сортів лабораторії селекції озимої
пшениці (Легенда Миронівська, Світанок Миронівський, Пам’яті Ремесла,
Оберіг Миронівський, Золотоколоса, Миронівська сторічна). Припускали,
що залучення донорів морозостійкості підвищить кількість трансгресивних морозостійких форм в отриманих таким чином гібридних популяціях,
що сприятиме ефективності добору за вказаною ознакою. Для підвищення
впливу на морозостійкість потомства за материнський компонент схрещувань використовували донори. Далі (2014 р.) був проведений добір морозостійких рослин із гібридних популяцій F2. Застосовували метод проморожування проростків пшениці озимої [10], удосконалений нами для добору на
морозостійкість. Метод проморожування проростків зручний тим, що дає
змогу одночасно вивчати значну кількість експериментального матеріалу.
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Попередньо проведеними дослідами було визначено, що кореляція між морозостійкістю рослин, проморожених у ящиках у камерах низьких температур, та відносною морозостійкістю проростків досить висока (r = 0,86–0,89),
що дає підстави використовувати останній метод на ранніх етапах селекції
як менш енергозатратний. Проморожування проростків проводили у пристосованих камерах ЛВН-200Г за температури -12,5 ºС, що була визначена
оптимальною для добору морозостійких рослин. Після проморожування
живі проростки кожного сортозразка пшениці озимої проходили яровизацію. Навесні рослини в рулонах висаджували у відкритий ґрунт. Найвищою морозостійкістю (42 %) відзначалась гібридна комбінація Лютесценс
696 / Миронівська сторічна. Найбільше рослин, що вижили при проморожуванні та дали насіння при наступному вирощуванні у полі, відібрали у
гібридів, отриманих із залученням донорів морозостійкості Лютесценс 696
та Лютесценс 770. На цій підставі їх можна вважати найбільш ефективними для використання у селекції на морозостійкість. Зібране з рослин, що
вижили після проморожування, насіння було висіяне у полі. У результаті
такого добору 21 лінія із 6 гібридних комбінацій відзначалась фенотиповою
однорідністю за морфологічними ознаками. У січні 2016 та 2017 рр. провели оцінку цих ліній за морозостійкістю. Для визначення рівня ознаки застосовували метод проморожування рослин у посівних ящиках у камерах
КНТ-1 за температури -18 та -20 ºС, як найбільш точний та наближений до
дії природних стресових факторів зимівлі. Сортом-еталоном слугував морозостійкий сорт Миронівська 808. У 2017 р. рослини досліджуваних ліній
виявились краще загартованими і за однакової температури проморожування проявили більш високу морозостійкість, ніж у 2016 р. Із 21 лінії лише
3 значно поступались за морозостійкістю сорту-еталону.
У таблиці 1 представлено результати оцінки за морозостійкістю 9 найкращих за вказаною ознакою ліній, отриманих від схрещування сортів Легенда Миронівська, Миронівська сторічна, Пам’яті Ремесла, Золотоколоса з
донорами морозостійкості.
У наступних поколіннях із потомства рослин, отриманих шляхом проморожування проростків, було відібрано ще 128 ліній із 7 гібридних комбінацій. Зважаючи на значну кількість отриманого таким чином дослідного
матеріалу, його морозостійкість попередньо оцінювали методом проморожування проростків у камерах ЛВН-200Г за температури -12 ºС (дещо вища,
ніж та, що застосовувалась при доборі). Результати оцінки представлено у
таблиці 2.
За такої оцінки у більшості ліній (близько 60 %) виявлено достатньо високий
рівень морозостійкості (понад 80 % живих проростків після проморожування).
Найбільше морозостійких ліній виділено з гібридної комбінації Лютесценс 696
/ Миронівська сторічна (як уже було зазначено вище, ця комбінація виявила
найвищий рівень морозостійкості при проморожуванні гібридної популяції
для добору у F2).
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Òàáëèöÿ 1. Ìîðîçîñò³éê³ñòü ë³í³é F4–F5 ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿
(ïðîìîðîæóâàííÿ ðîñëèí ó ÿùèêàõ)
¹
ë³í³¿

Ã³áðèäíà êîìá³íàö³ÿ
Ñîðò-åòàëîí Ìèðîí³âñüêà 808

164/2 Ëþòåñöåíñ 453 / Ïàì’ÿò³ Ðåìåñëà
165
Ëþòåñöåíñ 885 / Ïàì’ÿò³ Ðåìåñëà
168
Ëþòåñöåíñ 696 / Ïàì’ÿò³ Ðåìåñëà
Ëþòåñöåíñ 696 /
170/4
Ìèðîí³âñüêà ñòîð³÷íà
171/2
Ëþòåñöåíñ 770 /
171/4
Ëåãåíäà Ìèðîí³âñüêà
171/5
174/3 Ëþòåñöåíñ 770 / Çîëîòîêîëîñà
Ëþòåñöåíñ 770 /
175/2
Ìèðîí³âñüêà ñòîð³÷íà

Æèâèõ ðîñëèí, %
2016 ð.
2017 ð.
-18 Ñ
-20 Ñ
-18 Ñ
-20 Ñ
72±2,1
47±2,5
94±1,5
86±1,2

89±3,48** 71±5,0** 100±0**
77±4,8*
55±5,4* 90±3,6*
95±2,3*
58±5,6*
97±2*

93±2,8*
94±2,6*
100±0**

79±4,7*
78±4,7*
85±3,9*
45±5,5
57±5,4

39±5,5* 99±1,1* 85±3,9*
47±5,6* 99±1,1* 99±1,1**
73±4,9** 95±2,4* 94±2,6*
31±5,1
96±2,2* 95±2,4*
39±5,5* 87±3,7* 94±2,6*

46±5,9

37±5,8*

92±3,1*

63±5,4*

Ïðèì³òêà (òóò ³ äàë³). * – ìîðîçîñò³éê³ñòü ë³í³¿ íå â³äð³çíÿºòüñÿ äîñòîâ³ðíî â³ä ìîðîçîñò³éêîñò³ ñîðòó Ìèðîí³âñüêà 808 çà êðèòåð³ºì Ô³øåðà; ** – ìîðîçîñò³éê³ñòü ë³í³¿
äîñòîâ³ðíî ïåðåâèùóº ìîðîçîñò³éê³ñòü ñîðòó Ìèðîí³âñüêà 808 çà êðèòåð³ºì Ô³øåðà
Òàáëèöÿ 2. Ìîðîçîñò³éê³ñòü ë³í³é F5 ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ (ïðîìîðîæóâàííÿ
ïðîðîñòê³â çà t -12 C, 2017 ð.)
Ã³áðèäíà êîìá³íàö³ÿ

Ð³âåíü ìîðîçîñò³éêîñò³, % æèâèõ ï³ñëÿ ïðîìîðîæóâàííÿ ïðîðîñòê³â
<20
20–39
40–59
60–79
80–100
Âñüîãî,
øò.
Ë³í³é ç ð³çíèì ð³âíåì ìîðîçîñò³éêîñò³, øò. / %

Ëþòåñöåíñ 453 /
Ïàì’ÿò³ Ðåìåñëà
1 / 12,5
Ëþòåñöåíñ 696 /
Ëåãåíäà Ìèðîí³âñüêà
2 / 13,3
Ëþòåñöåíñ 696 /
Ñâ³òàíîê Ìèðîí³âñüêèé
2 / 40,0
Ëþòåñöåíñ 696 /
Îáåð³ã Ìèðîí³âñüêèé
1 / 14,3 1 / 14,3
Ëþòåñöåíñ 696 /
Ìèðîí³âñüêà ñòîð³÷íà 1 / 1,9
4 / 7,4
Ëþòåñöåíñ 770 /
Çîëîòîêîëîñà
3 / 8,3
6 / 16,7
Ëþòåñöåíñ 770 /
Ìèðîí³âñüêà ñòîð³÷íà
Âñüîãî ë³í³é ç ð³âíåì
ìîðîçîñò³éêîñò³
1 / 0,8 4 / 3,1 16 / 12,5

1 / 12,5

6 / 75,0

8

2 / 13,3

11 / 73,3

15

1 / 20,0

2 / 40,0

5

2 / 28,6

3 / 42,8

7

13 / 24,1

36 / 66,6

54

11 / 30,6

16 / 44,4

36

1 / 33,3

2 / 66,7

3

31 / 24,2

76 / 59,4

128

За участю 4 донорів морозостійкості з 5, залучених до створення гібридних
популяцій, вдалось отримати лінії з високим рівнем указаної ознаки. Найбільш
ефективними виявились донори морозостійкості Лютесценс 696 та Лютесценс
770, серед залучених сортів найбільшу кількість морозостійких ліній вдалось
отримати за участю сортів Миронівська сторічна та Золотоколоса.
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У таблиці 3 представлено ряд ліній, морозостійкість яких при проморожуванні проростків виявилась найвищою (не нижче рівня сорту Миронівська 808).
Òàáëèöÿ 3. Êðàù³ çà ìîðîçîñò³éê³ñòþ ë³í³¿, îòðèìàí³ äîáîðîì
ç ã³áðèäíèõ ïîïóëÿö³é ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿
(ïðîìîðîæóâàííÿ ïðîðîñòê³â, áåðåçåíü 2017 ð., t  -12  C)
¹ ë³í³¿

541/1
541/2
541/3
542/2
542/9
546/5
547/10
550/10
551/1
551/10
551/4
551/7
551/9
552/5
553/1
553/2
558/3
562/8

Ã³áðèäíà êîìá³íàö³ÿ
Ñîðò-åòàëîí Ìèðîí³âñüêà 808

Ëþòåñöåíñ 453 / Ïàì’ÿò³ Ðåìåñëà
Ëþòåñöåíñ 696 / Ëåãåíäà Ìèðîí³âñüêà
Ëþòåñöåíñ 696 / Îáåð³ã Ìèðîí³âñüêèé

Ëþòåñöåíñ 696 / Ìèðîí³âñüêà ñòîð³÷íà

Ëþòåñöåíñ 770 / Çîëîòîêîëîñà
Ëþòåñöåíñ 770 / Ìèðîí³âñüêà ñòîð³÷íà

Æèâèõ ðîñëèí, %
93±1,8

95±1,8*
95±1,9*
96±1,5*
93±2,1*
98±1,4**
99±0,9**
93±2,6*
93±2,3*
93±2*
97±1,4*
96±1,5*
96±1,7*
98±1,2**
95±1,9*
97±1,5*
94±2,1*
100±0**
96±1,7*

За кількістю високоморозостійких ліній відзначились гібридні комбінації Лютесценс 696 / Миронівська сторічна та Лютесценс 453 / Пам’яті Ремесла. Надалі доцільним є проведення додаткової оцінки ліній, що виділились
високими показниками при проморожуванні проростків, також і шляхом
проморожування рослин, висіяних у ящики. Отримані морозостійкі лінії
можуть використовуватись у селекційному процесі пшениці м’якої озимої.
Висновки. 1. Підтверджено доцільність проморожування гібридів пшениці
озимої у ранніх поколіннях з метою добору морозостійких форм. Перевага використання з цією метою вдосконаленого нами методу проморожування проростків полягає у можливості проморозити одночасно значну кількість зразків
при невеликих енерговитратах.
2. Для оцінки отриманого в результаті добору морозостійкого матеріалу необхідним є використання методу проморожування рослин у посівних
ящиках у камерах низьких температур як найбільш наближеного до дії природних стресових факторів зимівлі.
3. Достатній рівень морозостійкості селекційного матеріалу пшениці
м’якої озимої досягається, по-перше, залученням до схрещувань широкого
набору сортів, що доповнюють один одного відповідно до різних факторів
адаптації до низької температури, по-друге, – досконало відпрацьованими
методами добору з гібридних популяцій у природних і штучних умовах.
Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
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4. Ефективним у селекції на підвищення морозостійкості може бути використання для гібридизації ліній з високими донорними властивостями за
цією ознакою, зокрема створених нами донорів морозостійкості Лютесценс
696, Лютесценс 770, Лютесценс 453, Лютесценс 885.
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ãèáðèäîâ ïøåíèöû îçèìîé â ðàííèõ ïîêîëåíèÿõ ñ öåëüþ îòáîðà ìîðîçîñòîéêèõ ôîðì.
Â ñåëåêöèè íà ïîâûøåíèå ìîðîçîñòîéêîñòè ïîêàçàíà ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
äëÿ ãèáðèäèçàöèè ñîçäàííûõ àâòîðàìè äîíîðîâ Ëþòåñöåíñ 696, Ëþòåñöåíñ 770, Ëþòåñöåíñ 453, Ëþòåñöåíñ 885. Ïîëó÷åíî áîëåå 150 ìîðîçîñòîéêèõ ëèíèé, êîòîðûå â
äàëüíåéøåì ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â ñåëåêöèè. Âûâîäû. Äîñòàòî÷íî âûñîêèé óðîâåíü ìîðîçîñòîéêîñòè ñåëåêöèîííîãî ìàòåðèàëà ïøåíèöû ìÿãêîé îçèìîé äîñòèãàåòñÿ, âî-ïåðâûõ, ïðèâëå÷åíèåì â ñêðåùèâàíèÿ øèðîêîãî íàáîðà ñîðòîâ, äîïîëíÿþùèõ
äðóã äðóãà ñîîòâåòñòâåííî ðàçëè÷íûì ôàêòîðàì àäàïòàöèè ê íèçêîé òåìïåðàòóðå,
âî-âòîðûõ, – â ñîâåðøåíñòâå îòðàáîòàííûìè ìåòîäàìè îòáîðà èç ãèáðèäíûõ ïîïóëÿöèé â ïðèðîäíûõ è èñêóññòâåííûõ óñëîâèÿõ. Óñîâåðøåíñòâîâàí ìåòîä ñîçäàíèÿ ìîðîçîñòîéêîãî ñåëåêöèîííîãî ìàòåðèàëà ïøåíèöû ìÿãêîé îçèìîé ïðîìîðàæèâàíèåì â
êàìåðàõ ËÂÍ-200Ã ïðîðîñòêîâ ãèáðèäíûõ ðàñòåíèé â ðàííèõ ïîêîëåíèÿõ. Äëÿ îöåíêè
ïîëó÷åííîãî â ðåçóëüòàòå îòáîðà ìîðîçîñòîéêîãî ìàòåðèàëà ïðèìåíåí òàêæå ìåòîä
ïðîìîðàæèâàíèÿ ðàñòåíèé, âûñåÿííûõ â ïîñåâíûõ ÿùèêàõ, â êàìåðàõ ÊÍÒ-1. Ïîêàçàíà ýôôåêòèâíîñòü ïðèìåíåíèÿ äëÿ ãèáðèäèçàöèè ñîçäàííûõ àâòîðàìè äîíîðîâ ìîðîçîñòîéêîñòè. Ïîëó÷åííûå ìîðîçîñòîéêèå ëèíèè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â ñåëåêöèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïøåíèöà ìÿãêàÿ îçèìàÿ, ìîðîçîñòîéêîñòü, îòáîð, ïðîìîðàæèâàíèå, ãèáðèäû, äîíîðû, èñòî÷íèêè
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Purpose. To work out a number of approaches for improving the method of selecting frost
resistant breeding material of bread winter wheat among hybrid populations. Methods. The
improved method of freezing seedlings that permits to freeze a significant number of samples
simultaneously with low energy costs was used for the purpose of selecting. A method of
freezing in chambers of low temperatures plants in seed flats which were hardened on openair platform was also applied to evaluate frost resistant material resulted from the selection.
Such method is more precise and close by the conditions of hardening and freezing to the
natural stress factors of over-wintering. Results. It was confirmed the usefulness of freezing
winter wheat hybrids in early generations with the purpose of selecting frost resistant forms.
The efficiency of using the donors Lutescens 696, Lutescens 770, Lutescens 453, Lutescens
885 created earlier by the authors for hybridization in breeding process to increase the frost
resistance was shown. More than 150 frost resistant lines were obtained which can be used
in further breeding. Conclusions. The sufficient frost resistance level of bread winter wheat
breeding material can be achieved, first, when involving in crosses a wide range of varieties
that complement each other according to different factors of adaptation to low temperature,
and secondly, when using perfectly worked out methods of selection from hybrid populations
in natural and artificial conditions. It has been improved the method of creating frost resistant
bread winter wheat breeding material when freezing seedlings of hybrid plants of early generations in chambers LVN-200H. The method based on freezing plants sown in wooden boxes
in the KNT-1 chambers was also applied to evaluate frost resistant material resulted from the
selection. The efficiency of involving donors of frost resistance created by the authors into
hybridization is shown. The frost-resistant lines obtained can be used in wheat breeding.
Key words: bread winter wheat, frost resistance, selection, freezing, hybrids, donors,
sources
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