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Ìåòà. Âèÿâèòè çàëåæí³ñòü çàâ’ÿçóâàííÿ íàñ³ííÿ â ïåðøîìó ïîêîë³íí³ ì³æñîðòîâèõ ã³áðèä³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ â³ä íàÿâíîñò³ ïøåíè÷íî-æèòí³õ òðàíñëîêàö³é (ÏÆÒ) 1AL/1RS òà 1BL/1RS ó áàòüê³âñüêèõ ôîðì. Ìåòîäè. Ïîëüîâ³ äîñë³äè ïðîâîäèëè ó 2014/15, 2015/16 ðð. íà ñåëåêö³éíèõ ïîëÿõ Ìèðîí³âñüêîãî ³íñòèòóòó ïøåíèö³. Ìåòîäîì ì³æñîðòîâî¿ ã³áðèäèçàö³¿ ùîðîêó ïðîâîäèëè ñõðåùóâàííÿ ì³æ ñîáîþ ñîðò³â-íîñ³¿â ÏÆÒ 1AL/1RS (Åêñïðîìò, Êîëóìá³ÿ, Çîëîòîêîëîñà)
³ 1BL/1RS (Ëåãåíäà Ìèðîí³âñüêà, Êàëèíîâà, Ñâ³òàíîê Ìèðîí³âñüêèé), íà îñíîâ³
ÿêèõ ñòâîðåíî 30 ã³áðèäíèõ êîìá³íàö³é. Áàòüê³âñüê³ ôîðìè ã³áðèäíèõ êîìá³íàö³é ïøåíèö³ ñ³ÿëè âðó÷íó íà ä³ëÿíêàõ ïëîùåþ 0,3 ì2. Ðåçóëüòàòè. Äîñë³äæóâàí³
ñîðòè º ñåðåäíüîñòèãëèìè, òîìó ïåð³îäè êîëîñ³ííÿ ³ öâ³ò³ííÿ ó íèõ ïåðåâàæíî
çá³ãàëèñÿ, ùî äàëî ìîæëèâ³ñòü ìàêñèìàëüíî çàïèëèòè êâ³òêè. Îòðèìàí³ äàí³
ñâ³ä÷àòü, ùî íîñ³¿ ÏÆÒ ëåãêî ñõðåùóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ. Ïîêàçíèê çàâ’ÿçóâàííÿ
íàñ³ííÿ çàëåæàâ ÿê â³ä âèõ³äíèõ ôîðì, òàê ³ â³ä óìîâ âåãåòàö³¿ ³ âàð³þâàâ â³ä 6,6
äî 80,1 % ó 2015 ð. òà â³ä 21,4 äî 80,3 % ó 2016 ð. Ñåðåäí³é ïîêàçíèê áóâ äåùî
íèæ÷èì ó 2015 ð. (40,7 %) ³ âèùèì – ó 2016 ð. (58,0 %). Ó 2015 ð. âèñîêèì â³äñîòêîì
çàâ’ÿçóâàííÿ ã³áðèäíîãî íàñ³ííÿ âèä³ëèëàñü êîìá³íàö³ÿ Ëåãåíäà Ìèðîí³âñüêà /
Çîëîòîêîëîñà, ìàòåðèíñüêà ôîðìà ÿêî¿ ìàº 1BL/1RS. Ó 2016 ð. âèñîêèì áóâ â³äñîòîê çàâ’ÿçóâàííÿ â êîìá³íàö³ÿõ, ó ÿêèõ ìàòåðèíñüêîþ ôîðìîþ áóëè íîñ³¿ ÿê
1BL/1RS (Ñâ³òàíîê Ìèðîí³âñüêèé), òàê ³ 1AL/1RS (Çîëîòîêîëîñà, Êîëóìá³ÿ). Çà
äâà ðîêè íàéêðàù³ ðåçóëüòàòè îòðèìàíî ïðè âèêîðèñòàíí³ çà ìàòåðèíñüêó ôîðìó ñîðò³â Ëåãåíäà Ìèðîí³âñüêà (66,9 %), Ñâ³òàíîê Ìèðîí³âñüêèé (64,6 %), Åêñïðîìò (62,2 %), Êîëóìá³ÿ (61,3 %), ùî äàº ï³äñòàâè ïðèïóñòèòè íàÿâí³ñòü ó öèõ
ãåíîòèïàõ ðåöåñèâíèõ ãåí³â (kr1, kr2), çàâäÿêè ÿêèì âîíè äîáðå ñõðåùóþòüñÿ
³ äàþòü æèòòºçäàòíå ã³áðèäíå íàñ³ííÿ. Âèñíîâêè. Äëÿ îòðèìàííÿ êîìá³íàö³é ç
âèñîêèì çàâ’ÿçóâàííÿì ã³áðèäíîãî íàñ³ííÿ óñï³øíèì áóëî çàëó÷åííÿ ó ñõðåùóâàííÿ íîñ³¿â ïøåíè÷íî-æèòí³õ òðàíñëîêàö³é ñîðò³â Ëåãåíäà Ìèðîí³âñüêà, Ñâ³òàíîê Ìèðîí³âñüêèé, Åêñïðîìò, Êîëóìá³ÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïøåíèöÿ ì’ÿêà îçèìà, ïøåíè÷íî-æèòí³ òðàíñëîêàö³¿, ã³áðèäèçàö³ÿ, ñîðò, çàâ’ÿçóâàííÿ íàñ³ííÿ

Вступ. Пшениця озима – одна з основних продовольчих культур у світі. За останні 100 років урожайність пшениці зросла у 2,5–3,0 рази. Вважають, що 50 % у зростанні врожайності озимої пшениці досягнуто завдяки
генетичним змінам цієї культури у процесі селекції [1]. Один із шляхів
збільшення виробництва зерна пшениці – створення високопродуктивних,
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пластичних, стійких до абіотичних та біотичних чинників довкілля сортів
з високими хлібопекарськими якостями. Зростання вимог зерновиробництва спонукає селекціонерів до пошуку комплексних методів прискорення
селекційного процесу.
Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Відомо, що пшениця має один з найбільш складних геномів, розшифровка якого триває й
досі [2]. Геном гексаплоїдної пшениці м’якої представлений одразу трьома
схожими, але не ідентичними комплексами генів і фактично є комбінацією
трьох незалежних геномів (А, В, D), кожен з яких походить від одного з диких предків сучасної пшениці. Але різноманіття власного комплексу генів
пшениці недостатньо для створення сортів з комплексом ознак, тому селекціонери застосовують віддалену гібридизацію [3].
Серед комерційних сортів пшениці з чужинним генетичним матеріалом
найбільшого розповсюдження отримали носії ПЖТ 1BL/1RS та 1AL/1RS [4].
Виявлення та застосування таких сортів у селекційних програмах є важливим етапом створення вихідного матеріалу з поліпшеними господарськи
цінними ознаками.
Нині найбільше поширені сорти пшениці м’якої з ПЖТ 1BL/1RS, менше
– з 1AL/1RS. Коротке плече хромосоми 1R жита Secale cereale L. містить гени,
що підвищують адаптивність пшениці м’якої.
Плече хромосоми жита у складі транслокації 1BL/1RS мають понад 650
сортів пшениці м’якої [5]. Джерелом її у більшості сучасних сортів пшениці
є створена Г. Рібезелем лінія Riebesel 47-51 з транслокацією від жита Petkus
(2х). Батьківськими формами для створення багатьох сортів пшениці світової селекції стали Аврора і Кавказ із цією транслокацією.
Транслокація 1AL/1RS уперше була отримана у США. Фрагмент житньої
хромосоми походить від аргентинського сорту жита Insave. Першим сортом
пшениці озимої з цією транслокацією став Amigo (США), допущений до виробничого застосування з 1976 р. Він має високу формотворчу здатність, і
на його основі виведено цілий ряд сортів – TAM 107, Century, TAM 200, TAM
201, TAM 202, Nekota, Niobrara, OH 416 [6].
Адаптація 1AL/1RS транслокації в умовах України є значним успіхом
у вітчизняній селекції. Сорт Експромт миронівської селекції – перший в
Україні, створений за її участі, а вже на його основі виведено ряд інших сортів – Колумбія (перший серед внесених до Державного реєстру сортів України), а також Смуглянка, Веснянка, Золотоколоса та ін. [4].
Рослини з ПЖТ посухостійкі, стійкі проти хвороб, мають підвищену
адаптивну здатність, у них збільшуються потенціал урожайності та вміст
білка в зерні [7]. Питання щодо створення нових генотипів пшениці із залученням батьківських форм з 1AL/1RS та 1BL/1RS транслокаціями завжди
цікавило дослідників, оскільки його вирішення дає змогу в ранніх поколіннях гібридів прогнозувати селекційну цінність вихідного матеріалу. Тому
цей напрям досліджень є актуальним.
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Мета досліджень – виявити залежні сть зав’язування насіння в першому
поколінні міжсортових гібридів пшениці м’якої озимої від наявності пшенично-житніх транслокацій 1AL/1RS та 1BL/1RS у батьківських форм.
Матеріал і методика. Дослідження проводили із сортами пшениці м’якої
озимої селекції Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН
України (МІП) та Інституту фізіології рослин і генетики НАН України (ІФРГ).
Польові досліди закладали у 2014/15, 2015/16 рр. на селекційних полях МІП. Батьківські форми висівали вручну на ділянках площею 0,3 м2. Фенологічні спостереження, оцінки та обліки виконані згідно із загальноприйнятими методиками
[8]. Колосся з гібридним насінням першого покоління обмолочували вручну.
Обговорення результатів. Щороку методом міжсортової гібридизації за
схемою (табл. 1) проводили схрещування між собою сортів-носіїв пшенично-житніх транслокацій 1AL/1RS та 1BL/1RS. Усього залучено шість сортозразків, на основі яких створено 30 гібридних комбінацій.
Òàáëèöÿ 1. Ñõåìà ñõðåùóâàííÿ ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ – íîñ³¿â ÏÆÒ
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У фазі колосіння за 2–3 доби до цвітіння здійснювали кастрацію квіток
звичайним способом, а на 3–5-у добу після кастрації у ранкові часи проводили запилення кастрованих квіток обмежено-примусовим способом
(твел-методом). Досліджувані сорти пшениці є середньостиглими, тому періоди колосіння та цвітіння переважно збігалися, що дало змогу максимально запилити кастровані квітки.
У 2015 р. кастрацію квіток пшениці проводили наприкінці другої – на початку третьої декади травня. У цілому травень характеризувався сприятливим
температурним режимом та інтенсивними опадами (+18 мм до середньобагаторічного значення). За другу декаду випало 14 мм, за третю – 23 мм. Середньодобова температура повітря (16,3 °C) була лише на 0,7 °C вищою за середньобагаторічну (15,6 °C), а максимальна сягала 21,1 °C у другій декаді, 23,2 °C – у третій.
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У 2016 р. гібридизацію проводили в середині третьої декади травня, гідротермічні умови якої були більш сприятливими для зав’язування насіння.
За третю декаду випало 27,2 мм опадів. Середньодобова температура повітря (17,9 °C) була на 2,4 °C вищою за середньобагаторічну (15,6 °C), а максимальна становила 19,7 °C.
Показники зав’язування та маси насіння суттєво залежать від зовнішніх
умов, тобто є дуже варіабельними. Слід зазначити, що у наших дослідженнях на зав’язування насіння впливали як вихідні форми, так і погодні умови. Цей показник змінювався від 6,6 до 80,1 % у 2015 р. та від 21,4 до 80,3 % у
2016 р. Багаторічні дослідження свідчать, що зав’язування рідко перевищує 60 %, і середній показник зазвичай складає 45–50 % [9, 10]. Проте у наших дослідженнях він був дещо нижчим у 2015 р. (40,7 %) і вищим у 2016 р.
(58,0 %). Це пояснюється багатьма причинами, одна з яких – перевищення
максимальної середньодобової температури повітря порівняно з багаторічними показниками у 2015 р., що, вірогідно, порушило процес запилення та запліднення, а відтак і негативно вплинуло на формування гібридного насіння.
За компонентами схрещувань гібридні комбінації були розподілені на
4 групи (табл. 2). Аналіз отриманих результатів показав, що у 2015 р. мінімальний показник зав’язування насіння (6,6 %) встановлено у першій групі
(Золотоколоса / Експромт), максимальний (80,1 %) – у третій (Легенда Миронівська / Калинова), у 2016 р. мінімальний (21,4 %) – у третій групі (Калинова / Легенда Миронівська), максимальний (80,3 %) – у четвертій (Світанок
Миронівський / Золотоколоса). Порівнюючи дворічні дані, відмітили, що
у 2015 р. в усіх комбінаціях схрещування коефіцієнт варіації перевищував
25 %, а це свідчить про значну мінливість показника, проте у 2016 р. він був
дещо нижчим – від 12,9 до 37,15 %.
Òàáëèöÿ 2. Ñòàòèñòè÷í³ ïîêàçíèêè çàâ’ÿçóâàííÿ íàñ³ííÿ ïøåíèö³ îçèìî¿
çà ó÷àñò³ ó ã³áðèäèçàö³¿ âèõ³äíèõ ôîðì – íîñ³¿â ÏÆÒ
(ñåðåäíº çà 2015, 2016 ðð.),%
Òèï òà êîìïîíåíòè ñõðåùóâàííÿ
ãðóïà
êîìïîíåíòè

1

1AL/1RS  1AL/1RS

2

1AL/1RS  1BL/1RS

3

1BL/1RS  1BL/1RS

4

1BL/1RS  1AL/1RS

Ë³ì³òè âàð³þâàííÿ
min
max

6,6*
39,7**
17,6
56,9
37,0
21,4
22,2
22,4

69,2
69,0
67,4
77,6
65,2
68,6
80,1
80,3

Ðîçìàõ
âàð³þâàííÿ

V

x

Sx

62,6
29,3
49,8
20,7
28,2
47,2
57,9
57,9

78,6
22,0
44,6
12,9
28,2
37,1
39,7
33,7

30,2
56,6
40,9
64,0
48,4
57,7
44,4
53,7

12,3
23,1
13,6
21,3
24,2
25,8
14,1
17,0

Ïðèì³òêà. * – ñåðåäíº çà 2015 ð.; ** – ñåðåäíº çà 2016 ð.

Отримані дані свідчать, що сорти-носії ПЖТ легко схрещуються між собою. Існує тенденція до підвищення відсотку зав’язування у комбінаціях із
залученням форм з такими генетичними компонентами [11].
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За рівнем зав’язування насіння досліджені гібридні комбінації розподілили на три класи (згідно з [11]): низький (до 25 %), середній (25–50 %)
та високий (більше 50 %). У 2015 р. високі показники зав’язування гібридного насіння (80,1 %) відмічали у комбінації схрещування Легенда Миронівська (1BL/1RS) / Золотоколоса (1AL/1RS); середні – в комбінації Золотоколоса (1AL/1RS) / Світанок Миронівський (1BL/1RS). Найвищі показники
зав’язування повноцінного гібридного насіння у 2015 р. наведено в таблиці 3.
Òàáëèöÿ 3. Êîìá³íàö³¿ ñõðåùóâàíü, ùî ìàþòü íàéâèù³ ïîêàçíèêè
çàâ’ÿçóâàííÿ ã³áðèäíîãî íàñ³ííÿ (2015 ð.)
Ãðóïà
ñõðåùóâàííÿ

3
1
2
3
2
3

Ìàòåðèíñüêà
ôîðìà

Áàòüê³âñüêà
ôîðìà

Îòðèìàíî Çàâ’ÿçóâàííÿ,
íàñ³íèí, øò.
%

Ëåãåíäà Ìèðîí³âñüêà
Åêñïðîìò
Åêñïðîìò
Ëåãåíäà Ìèðîí³âñüêà
Êîëóìá³ÿ
Ëåãåíäà Ìèðîí³âñüêà

Çîëîòîêîëîñà
Êîëóìá³ÿ
Êàëèíîâà
Ñâ³òàíîê Ìèðîí³âñüêèé
Êàëèíîâà
Åêñïðîìò

217
162
178
193
195
217

80,1
69,2
67,4
65,2
63,9
60,9

У 2016 р. найвищий показник зав’язування гібридного насіння (80,3 %)
відзначили у гібридної комбінації Світанок Миронівський (1BL/1RS) / Золотоколоса (1AL/1RS) (табл. 4).
Òàáëèöÿ 4. Êîìá³íàö³¿ ñõðåùóâàíü, ùî ìàþòü íàéâèù³ ïîêàçíèêè
çàâ’ÿçóâàííÿ ã³áðèäíîãî íàñ³ííÿ (2016 ð.)
Ãðóïà
ñõðåùóâàííÿ

4
2
3
2
4
4

Ìàòåðèíñüêà
ôîðìà

Áàòüê³âñüêà
ôîðìà

Ñâ³òàíîê Ìèðîí³âñüêèé Çîëîòîêîëîñà
Çîëîòîêîëîñà
Ñâ³òàíîê
Ìèðîí³âñüêèé
Ñâ³òàíîê Ìèðîí³âñüêèé Êàëèíîâà
Êîëóìá³ÿ
Ñâ³òàíîê
Ìèðîí³âñüêèé
Ñâ³òàíîê Ìèðîí³âñüêèé Åêñïðîìò
Êàëèíîâà
Êîëóìá³ÿ

Îòðèìàíî
Ïîêàçíèê
íàñ³íèí, øò. çàâ’ÿçóâàííÿ, %

183

80,3

180
212

77,6
75,2

165
187
196

74,3
73,0
72,6

Велику роль у зав’язуванні гібридних зернівок відіграє материнська
форма [11]. Так, найкращі результати за два роки (2015, 2016) отримано при
використанні за материнську форму сортів-носіїв ПЖТ Легенда Миронівська (66,9 %), Світанок Миронівський (64,6 %), Експромт (62,2 %), Колумбія (61,3 %), що дає підстави стверджувати про наявність у цих генотипах
рецесивних генів (kr1, kr2), завдяки яким вони добре схрещуються і дають
життєздатне гібридне насіння [12].
Таким чином, нами встановлено, що ефективність схрещування і, відповідно, відсоток зав’язування насіння в польових умовах залежать від генотипу сорту, погодних умов під час кастрації і проведення штучного за44
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пилення та співпадіння строків цвітіння. Такі фактори в період проведення запилення, як температура повітря, наявність вітру, опади або посуха,
можуть впливати на кількість насіння, що зав’язується у гібридних комбінаціях. Особливості материнської цитоплазми за використання у схрещуваннях сортів-носіїв ПЖТ також впливали на частку зав’язування насіння
пшениці.
Висновки. Встановлено, що зав’язування гібридного насіння пшениці
м’якої озимої за використання у схрещуваннях носіїв пшенично-житніх
транслокацій 1AL/1RS і 1BL/1RS залежало як від вихідних форм, так і від
умов періоду вегетації. Цей показник змінювався від 6,6 до 80,1 % у 2015 р. та
від 21,4 до 80,3 % у 2016 р. Результати дослідження показали, що в середньому зав’язування насіння гібридів першого покоління у 2015 р. було нижчим
(40,7 %) порівняно з 2016 р. (58,0 %).
Виявлено, що зниження зав’язування насіння у 2015 р. спричинили підвищені температури та опади зливового характеру під час гібридизації, що,
вірогідно, порушило процес запилення та запліднення, а відтак і негативно
вплинуло на формування гібридного насіння пшениці озимої.
Доведено, що для отримання гібридних комбінацій з високим відсотком
зав’язування насіння успішним було залучення сортів-носіїв пшеничножитніх транслокацій 1BL/1RS Легенда Миронівська (66,9 %), Світанок Миронівський (64,6 %) і 1AL/1RS Експромт (62,2 %), Колумбія (61,3 %).
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Çàâÿçûâàåìîñòü ñåìÿí Òriticum aestivum L. ïðè ñêðåùèâàíèè
ñîðòîâ ñ ïøåíè÷íî-ðæàíûìè òðàíñëîêàöèÿìè
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Êèðèëåíêî Â. Â., äîêòîð ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê
Ìèðîíîâñêèé èíñòèòóò ïøåíèöû èìåíè Â. Í. Ðåìåñëî ÍÀÀÍ
Óêðàèíà, 08853, ñ. Öåíòðàëüíîå, Ìèðîíîâñêèé ðàéîí Êèåâñêîé îáë.
å-mail: mwheats@ukr.net
Öåëü. Âûÿâèòü çàâèñèìîñòü çàâÿçûâàåìîñòè ñåìÿí â ïåðâîì ïîêîëåíèè ìåæñîðòîâûõ ãèáðèäîâ ïøåíèöû ìÿãêîé îçèìîé îò íàëè÷èÿ ïøåíè÷íî-ðæàíûõ òðàíñëîêàöèé
(ÏÐÒ) 1AL/1RS è 1BL/1RS ó ðîäèòåëüñêèõ ôîðì. Ìåòîäèêà. Ïîëåâûå îïûòû ïðîâîäèëè â 2014/15, 2015/16 ãã. íà ñåëåêöèîííûõ ïîëÿõ Ìèðîíîâñêîãî èíñòèòóòà ïøåíèöû. Ìåòîäîì ìåæñîðòîâîé ãèáðèäèçàöèè åæåãîäíî ïðîâîäèëè ñêðåùèâàíèå ìåæäó
ñîáîé ñîðòîâ-íîñèòåëåé ÏÐÒ 1AL/1RS (Åêñïðîìò, Êîëóìá³ÿ, Çîëîòîêîëîñà) è 1BL/1RS
(Ëåãåíäà Ìèðîí³âñüêà, Êàëèíîâà, Ñâ³òàíîê Ìèðîí³âñüêèé), íà îñíîâå êîòîðûõ ñîçäàíî 30 ãèáðèäíûõ êîìáèíàöèé. Ðîäèòåëüñêèå ôîðìû ãèáðèäíûõ êîìáèíàöèé (F1) ïøåíèöû ñåÿëè âðó÷íóþ íà äåëÿíêàõ ïëîùàäüþ 0,3 ì2. Ðåçóëüòàòû. Èññëåäóåìûå ñîðòà
ÿâëÿþòñÿ ñðåäíåñïåëûìè, ïîýòîìó ïåðèîäû êîëîøåíèÿ è öâåòåíèÿ ó íèõ ïðåèìóùåñòâåííî ñîâïàäàëè, ÷òî ïîçâîëèëî ìàêñèìàëüíî îïûëèòü öâåòêè. Ïîëó÷åííûå äàííûå
ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî íîñèòåëè ÏÐÒ ëåãêî ñêðåùèâàþòñÿ ìåæäó ñîáîé. Ïîêàçàòåëü çàâÿçûâàåìîñòè ñåìÿí çàâèñåë êàê îò èñõîäíûõ ôîðì, òàê è îò óñëîâèé ïåðèîäà âåãåòàöèè è âàðüèðîâàë îò 6,6 äî 80,1 % â 2015 ã. è îò 21,4 äî 80,3 % â 2016 ã. Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü áûë íåñêîëüêî íèæå â 2015 ã. (40,7 %) è âûøå â 2016 ã. (58,0 %). Â 2015 ã. âûñîêîé
çàâÿçûâàåìîñòüþ ãèáðèäíûõ ñåìÿí âûäåëèëàñü êîìáèíàöèÿ Ëåãåíäà Ìèðîí³âñüêà /
Çîëîòîêîëîñà, ìàòåðèíñêàÿ ôîðìà êîòîðîé èìååò ïøåíè÷íî-ðæàíóþ òðàíñëîêàöèþ
1BL/1RS. Â 2016 ã. âûñîêèì áûë ïðîöåíò çàâÿçûâàåìîñòè ó êîìáèíàöèé, â êîòîðûõ ìàòåðèíñêîé ôîðìîé áûëè ñîðòà-íîñèòåëè êàê 1BL/1RS (Ñâ³òàíîê Ìèðîí³âñüêèé), òàê è
1AL/1RS (Çîëîòîêîëîñà, Êîëóìá³ÿ). Çà äâà ãîäà ëó÷øèå ðåçóëüòàòû ïîëó÷åíû ïðè èñïîëüçîâàíèè â êà÷åñòâå ìàòåðèíñêîé ôîðìû ñîðòîâ Ëåãåíäà Ìèðîí³âñüêà (66,9 %),
Ñâ³òàíîê Ìèðîí³âñüêèé (64,6 %), Åêñïðîìò (62,2 %), Êîëóìá³ÿ (61,3 %), ÷òî ïîçâîëÿåò
äîïóñòèòü íàëè÷èå ó ýòèõ ãåíîòèïîâ ðåöåññèâíûõ ãåíîâ (kr1, kr2), áëàãîäàðÿ êîòîðûì
îíè õîðîøî ñêðåùèâàþòñÿ è äàþò æèçíåñïîñîáíûå ãèáðèäíûå ñåìåíà. Âûâîäû. Äëÿ
ïîëó÷åíèÿ êîìáèíàöèé ñ âûñîêîé çàâÿçûâàåìîñòüþ ãèáðèäíûõ ñåìÿí óñïåøíûì áûëî
ïðèâëå÷åíèå â ñêðåùèâàíèÿ ñîðòîâ-íîñèòåëåé ïøåíè÷íî-ðæàíûõ òðàíñëîêàöèé Ëåãåíäà Ìèðîí³âñüêà, Ñâ³òàíîê Ìèðîí³âñüêèé, Åêñïðîìò, Êîëóìá³ÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïøåíèöà ìÿãêàÿ îçèìàÿ, ïøåíè÷íî-ðæàíûå òðàíñëîêàöèè, ãèáðèäèçàöèÿ, ñîðò, çàâÿçûâàåìîñòü ñåìÿí
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Seed-setting rate of Triticum aestivum L. when crossing varieties
with wheat-rye translocations
Dubovyk N. S.
Humeniuk O. V., Candidate of Agricultural Sciences
Kyrylenko V. V., Doctor of Agricultural Sciences
The V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS
Tsentralne village, Myronivka district, Kyiv region, Ukraine, 08853
e-mail: wheats@ukr.net
Purpose. To determine the dependence of seed-setting rate in the first generation of
inter-varietal hybrids of bread winter wheat on the presence of wheat-rye translocations
(WRT) in the parents. Methods. Field experiments were conducted in 2014/15, 2015/16
on breeding fields of the V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat. Annually, inter-varietal
hybridization was carried out when crossing varieties with WRT 1AL/1RS (Ekspromt, Kolumbiia,
Zolotokolosa, and 1BL/1RS (Lehenda Myronivska, Kalynova, Svitanok Myronivskyi) resulted
in 30 hybrid combinations. Parental plants were sown manually in plots of 0.3 m2. Results.
The varieties studied are of middle maturity, so the periods of heading and flowering
coincided, in most cases, thus allowed the flowers to be pollinated as effectively as possible.
The data obtained demonstrate that WRT carries are easily crossed among themselves. The
seed-setting rate depended on both parental forms and the conditions of cropping season
and varied from 6.6 % to 80.1 % in 2015 and from 21.4 to 80.3 % in 2016. Mean value was
noted slightly lower in 2015 (40.7 %), but higher in 2016 (58.0 %). In 2015, the combination
Lehenda Myronivska / Zolotokolosa with the maternal form having wheat-rye translocation
1BL/1RS was notable by the high hybrid seed-setting rate. In 2016, the seed-setting rates
were high in combinations with the maternal forms having both WRT 1BL/1RS (Svitanok
Myronivskyi) and WRT 1AL/1RS (Zolotokolosa, Kolumbiia). The best results for two years
(2015, 2016) were obtained using the varieties Lehenda Myronivska (66.9 %), Svitanok Myronivskyi (64.6 %), Ekspromt (62.2 %), Kolumbiia (61.3 %) as maternal form, thus supposing
the presence of recessive genes (kr1, kr2), in these genotypes. Due to the genes they may
cross well and produce viable hybrid seeds. Conclusions. In order to obtain combinations
with high level of hybrid seed-setting, it was successful involving carriers of wheat-rye translocations Lehenda Myronivska, Svitanok Myronivskyi, Ekspromt, Kolumbiia into the crossing.
Key words: bread winter wheat, wheat-rye translocations, hybridization, variety, seedsetting rate
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