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Ìåòà. Âñòàíîâèòè õàðàêòåð óñïàäêóâàííÿ âèñîòè ðîñëèí ã³áðèäàìè ïåðøîãî ïîêîë³ííÿ â³ä ñõðåùóâàííÿ ì³æ ñîáîþ ñîðò³â Triticum àestivum L., ùî º íîñ³ÿìè ïøåíè÷íî-æèòí³õ òðàíñëîêàö³é (ÏÆÒ). Ìåòîäè. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëè ó 2016, 2017 ðð. â Ìèðîí³âñüêîìó ³íñòèòóò³ ïøåíèö³ íà 30 ã³áðèäíèõ êîìá³íàö³ÿõ â³ä
ñõðåùóâàííÿ ñîðò³â-íîñ³¿â ÏÆÒ. Ñòóï³íü ôåíîòèïîâîãî äîì³íóâàííÿ âèñîòè ðîñëèí âèçíà÷àëè çà ôîðìóëîþ
B. Griffing; ãðóïóâàëè – çà G. M. Beil, R. E. Atkins; ïðîÿâ ãåòåðîçèñó – çà D. F. Matzinger et al. òà S. Fonseca,
F. Patterson. Ðåçóëüòàòè. Âñòàíîâëåíî ïðîÿâ äåïðåñ³¿ çà âèñîòîþ ðîñëèí ó ïîñóøëèâîìó 2017 ð. ïðàêòè÷íî
äëÿ ÷âåðò³ (ñ³ì) ã³áðèä³â, òîä³ ÿê çà á³ëüø ñïðèÿòëèâèõ ìåòåîðîëîã³÷íèõ óìîâ 2016 ð. â³äçíà÷àëè íàääîì³íóâàííÿ êîðîòêîñòåáëîâîñò³ ó ã³áðèäíèõ êîìá³íàö³ÿõ Êàëèíîâà 1BL.1RS / Ëåãåíäà Ìèðîí³âñüêà 1BL.1RS, Çîëîòîêîëîñà 1AL.1RS / Êîëóìá³ÿ 1AL.1RS òà Êîëóìá³ÿ 1AL.1RS / Çîëîòîêîëîñà 1AL.1RS. Ó 2017 ð. ÷àñòêîâèì â³ä’ºìíèì
óñïàäêóâàííÿì õàðàêòåðèçóâàëàñü îäíà ã³áðèäíà êîìá³íàö³ÿ. Íåçàëåæíî â³ä ïîãîäíèõ óìîâ ðîêó ïîçèòèâíå
íàääîì³íóâàííÿ (çá³ëüøåííÿ âèñîòè ðîñëèí) ñïîñòåð³ãàëè ó øåñòè ã³áðèäíèõ êîìá³íàö³ÿõ, ÿê³ ìàëè âèñîê³ çíà÷åííÿ êîåô³ö³ºíò³â ÿê ³ñòèííîãî, òàê ³ ã³ïîòåòè÷íîãî ãåòåðîçèñó. Ïåðåâèùåííÿ âèñîòè ðîñëèí ã³áðèä³â ïîð³âíÿíî ³ç ñåðåäí³ì çíà÷åííÿì öüîãî ïîêàçíèêà îáîõ áàòüê³â çàçíà÷èëè â óìîâàõ 2016 ð. ó 73,3 % äîñë³äæóâàíèõ
ã³áðèäíèõ êîìá³íàö³é, à ó íåñïðèÿòëèâîìó 2017 ð. – ó 63,3 %. Á³ëüøå òàêèõ âèïàäê³â áóëî ó ãðóïàõ ñõðåùóâàíü
1AL.1RS / 1BL.1RS ³ 1BL.1RS / 1AL.1RS. Ãåòåðîçèñ çà âèñîòîþ ðîñëèí âèçíà÷èëè ïðàêòè÷íî äëÿ ïîëîâèíè ã³áðèäíèõ êîìá³íàö³é ó ãðóïàõ ñõðåùóâàíü 1AL.1RS / 1BL.1RS (çà äâà ðîêè) ³ 1BL.1RS / 1AL.1RS (ó 2016 ð.). Çà äâà
ðîêè äîñë³äæåíü äåïðåñ³þ îçíàêè «âèñîòà ðîñëèí» âñòàíîâëåíî ó ã³áðèä³â, ñòâîðåíèõ ³ç çàëó÷åííÿì çà ìàòåðèíñüêó ôîðìó ñîðòó Êîëóìá³ÿ 1AL.1RS ïðè ñõðåùóâàíí³ ç ñîðòîì Çîëîòîêîëîñà 1AL.1RS, à òàêîæ ó ã³áðèäíî¿
êîìá³íàö³¿ Êàëèíîâà 1BL.1RS / Ëåãåíäà Ìèðîí³âñüêà 1BL.1RS. Âèñíîâêè. Âèêîðèñòàííÿ ó ñõðåùóâàííÿõ ñîðò³â-íîñ³¿â ÏÆÒ, ÿê³ ìàþòü ð³çíó âèñîòó ðîñëèí, äàëî ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ó F1 ð³çíèé ñòóï³íü äîì³íóâàííÿ: â³ä
íàääîì³íóâàííÿ (ãåòåðîçèñ) äî äåïðåñ³¿.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïøåíèöÿ ì’ÿêà îçèìà, êîìá³íàö³ÿ ñõðåùóâàííÿ, ïøåíè÷íî-æèòíÿ òðàíñëîêàö³ÿ, âèñîòà
ðîñëèí, óñïàäêóâàííÿ, ãåòåðîçèñ

Вступ. Створення нових високоврожайних сортів пшениці м’якої озимої, що поєднуватимуть у
своїй генетичній структурі найцінніше від генофонду виду, є одним з основних перспективних напрямів селекції. Урожайність – складна кількісна ознака, що залежить від ступеня вираження окремих
елементів продуктивності, які в більшості випадків
успадковуються незалежно один від одного [1].
Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Дослідження характеру мінливості селекційних ознак у системі «батьки-нащадки» на основі біометричного аналізу дає можливість оцінити
характер їхнього успадкування, встановити ефект
гетерозису та ступінь домінування цінних господарських ознак у гібридів. Використання ступеня
фенотипового домінування дає змогу підвищити
ефективність селекційної роботи завдяки швидкій
оцінці гібридних поколінь пшениці [2]. Дослідження типів фенотипового успадкування ознак у F1 надає інформацію про характер їхнього генетичного
контролю і дає можливість орієнтовно спрогнозувати ефективність доборів у наступних поколіннях
гібридів.

Висота рослин є генетично зумовленою ознакою, однак на формування її у конкретного сорту
пшениці озимої впливають кліматичні фактори
середовища [1]. Відомо, що збільшення врожайності зерна при незмінному загальному біологічному
врожаї пов’язується саме з перерозподілом висоти стебла в зернову частину за рахунок зменшення
частки соломи. За однакових умов у короткостеблових сортів порівняно з високорослими більше
асимілятів надходить у зерно, а не у стебла та листя.
У сучасних селекційних програмах пшениці м’якої
озимої однією із основних ознак моделі сорту, що
лімітують високу врожайність, є недостатня стійкість до вилягання [3]. Стійкість рослин до вилягання підвищується шляхом зменшення довжини
стебла та збільшення його міцності [4].
Методи добору генотипів для використання в
селекції залежать від особливостей успадкування
ознаки, гібридного покоління, умов середовища та
інших факторів [5]. Добір середньорослих біотипів
можна проводити як у ранніх, так і пізніх поколіннях, а добір низькорослих бажано починати з F1,
оскільки їхня частота в наступних генераціях знаÌèðîí³âñüêèé â³ñíèê
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чно змінюється. Довжина стебла характеризується
високим успадкуванням і досягає максимуму вже у
перших поколіннях гібридних популяцій. Унаслідок
різких змін факторів довкілля в різні роки (через варіювання погодних умов) з огляду на генотип-середовищні взаємодії можуть змінюватися ранги сортів.
Генетично детермінована полігенна ознака «висота
рослини» зазнає значного фенотипового варіювання залежно від умов вирощування [5, 6].
Для створення сортів пшениці озимої, які б
відповідали вимогам сучасного сільськогосподарського виробництва, насамперед необхідно мати
вихідний матеріал з відповідними ознаками та
властивостями. Завдяки такому вихідному матеріалу нові сорти можуть створюватись у стислі
строки, оскільки виробництво потребує якомога
швидшої сортозміни на різні за генетичним походженням більш стійкі до абіо- та біотичних чинників та з перевагами за якістю генотипи. Тому
необхідно залучати нові генетичні джерела селекційних ознак, зокрема невичерпний генофонд носіїв пшенично-житніх транслокацій, які вводяться
у геном пшениці та підвищують її стійкість до несприятливих чинників довкілля.
Мета досліджень – встановити прояв гетерозису та характер успадкування висоти рослин у
гібридів F1 від схрещування між собою сортів пшениці м’якої озимої, що є носіями пшенично-житніх
транслокацій (ПЖТ).
Матеріал і методика. За вегетаційний період
2015/16 р. середньорічна температура повітря становила 10,3 °С, що на 2,3 °С перевищує багаторічний
показник (8,3 °С). Абсолютний максимум (26,9 °С)
відмічено у третій декаді червня, мінімум (мінус
18,3 °С) – у першій декаді січня. Сума опадів сягала
541 мм, що на 72 мм менше середньої багаторічної
(613 мм). За періодами року опади розподілились
наступним чином: осінь 2015 р. – 117,0 мм; зима
2015/16 р. – 142,0 мм; весна і літо 2016 р. – 164,0 мм та
88,0 мм відповідно. Найбільша кількість опадів випала у січні (72 мм), травні (92 мм) і червні (69 мм).
Погодні умови 2016/17 р. були несприятливими для росту і розвитку рослин пшениці. Особливістю був надзвичайно затяжний період осінньої
вегетації внаслідок недостатнього зволоження та
пониженого температурного режиму (сходи були
недружними, рослини увійшли в період спокою
нерозвиненими). У грудні 2016 р. спостерігали
найменшу кількість опадів (18 мм). Недостатня
кількість опадів у весняний та літній періоди від
виходу в трубку до обмолоту (79,6 мм, середньобагаторічні дані – 204,3 мм), підвищена температура повітря (+ 22,2 °С) у період наливу зерна та малі
запаси продуктивної вологи в ґрунті призвели до
зменшення маси 1000 зерен. За період вегетації випало 454,3 мм опадів, що на 158,7 мм нижче від багаторічної кількості. Нестачу вологи спостерігали
у серпні і вересні 2016 р. (37 мм і 2 мм, або 60 і 4 %
відповідно), а також у березні і червні 2017 р. (13 мм
і 20 мм, або 37 % і 22 % відповідно). Надмірна кіль28
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кість дощів випала у жовтні 2016 р. (74 мм, що 190 %
більше середніх багаторічних показників) та липні
2017 р. (102 мм, або 120 %). Середня температура повітря цього періоду (9,0 °С) перевищувала багаторічну на 0,7 °С, але була нижчою в жовтні (6,6 °С),
листопаді (1,3 °С) 2016 р. та січні (мінус 5,3 °С)
2017 р. Аномально теплими були серпень (20,9 °С),
вересень (15,7 °С), листопад (1,3 °С) 2016 р. та лютий (мінус 2,7 °С), березень (6,1 °С), квітень (10,4 °С),
червень (20,6 °С) 2017 р., середні температури повітря яких переважали середньомісячні багаторічні
на 1,2; 1,3; 1,3; 0,7; 4,6; 1,2; 2,1 °С відповідно.
Дослідження проводили на 30 гібридних комбінаціях, створених у 2015, 2016 рр. за повною діалельною схемою схрещувань (6 / 6) сортів пшениці м’якої
озимої, що є носіями ПЖТ: Експромт, Золотоколоса,
Колумбія (1AL.1RS) та Калинова, Світанок Миронівський, Легенда Миронівська (1BL.1RS) [7–9].
Залежно від використання у схрещуваннях сортів-носіїв ПЖТ гібридні комбінації розподілили на
чотири групи: 1AL.1RS / 1AL.1RS, 1BL.1RS / 1BL.1RS,
1AL.1RS / 1BL.1RS, 1BL.1RS / 1AL.1RS (рис.).
30%
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1AL.1RS / 1AL.1RS
1BL.1RS / 1BL.1RS
1AL.1RS / 1BL.1RS
1BL.1RS / 1AL.1RS
Ðèñ. ×àñòêà ã³áðèäíèõ êîìá³íàö³é F1 ó ð³çíèõ ãðóïàõ
ñõðåùóâàíü ì³æ ñîáîþ ñîðò³â-íîñ³¿â ÏÆÒ (2016, 2017 ðð.)

Гібридне колосся пшениці обмолочували вручну. Насіння гібридів висівали також вручну за схемою: материнська форма, гібрид, батьківська форма
(запилювач). Дослідження F1 комбінацій схрещування проводили у 2016, 2017 рр. Для максимальної
ефективності досліджень за висотою рослин застосовували розріджений спосіб сівби: відстань між
рослинами у рядку до 5 см, між рядками – 15–30 см.
Структурний аналіз висоти рослин батьківських
компонентів та F1 комбінацій схрещування (по 25
шт.) проводили за методикою Б. О. Доспєхова [10].
Ступінь фенотипового домінування у гібридних комбінаціях за цією кількісною ознакою обраховували за формулою B. Griffing [11]:
hp = (F1 – MP) / (ВР – МР),
де hp – ступінь домінування;
F1 – середнє арифметичне значення показника у
гібрида;
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МР – середнє арифметичне значення показника
обох батьківських форм;
ВР – середнє арифметичне значення батьківського компонента з сильнішим розвитком ознаки.
Діапазон, в якому лежить ступінь домінування
(hp), охоплює будь-які значення від – ∞ до + ∞ [12].
Дані групували за класифікацією G. M. Beil,
R. E. Atkins [13]:
позитивне наддомінування (гетерозис) (НД)
hp > + 1;
часткове позитивне домінування (ЧПД) + 0,5 <
hp ≤ + 1;
проміжне успадкування (ПУ) – 0,5 ≤ hp ≤ +0,5;
часткове від’ємне успадкування (ЧВУ) – 1 ≤ hp < – 0,5;
негативне наддомінування (депресія) (Д)
hp < – 1.
Прояв гіпотетичного (Ht) та істинного (Htb) гетерозису в гібридних комбінацій F1 пшениці м’якої
озимої визначали за D. F. Matzinger et al. [14] та
S. Fonseca, F. Patterson [15]:
Ht (%) = (F1 – MP) / MP*100,
Htb (%) = (F1 – BP) / BP * 100,
де F1 – середнє арифметичне значення ознаки у
гібрида;
ВР – найвищий прояв ознаки одного з батьків;
МР – середнє арифметичне значення показника
обох батьківських форм.
Гіпотетичний гетерозис показує перевищення
прояву ознаки у F1 над середнім значенням батьківських компонентів [16], а істинний гетерозис
дає змогу виявити переважання прояву ознаки у
F1 порівняно із кращою батьківською формою [17,
18]. Величина гетерозису в гібридів першого покоління пшениці може варіювати в широких межах,
а виявлений його рівень не завжди дає можливість
спрогнозувати появу в поколіннях, що розщеплюються, цінних трансгресивних форм, оскільки
можливе виникнення міжалельної взаємодії генів
у першому поколінні гібридів, що не передається
у наступні генерації [19]. Тому цей показник варто
використовувати в комплексі з усіма критеріями,
що забезпечує більшу ефективність добору.
Обговорення результатів. За результатами
проведеного біометричного аналізу досліджуваних генотипів пшениці м’якої озимої визначили
ступінь фенотипового домінування за висотою
рослин гібридів F1, зокрема її значну мінливість –
від 89,50 до 115,55 см у 2016 р. та від 58,02 до 80,04 см
у 2017 р.
Ступінь домінування та ефект гетерозису за висотою рослин у F1 гібридів, створених за участю
сортів-носіїв ПЖТ, обумовлені генотиповим різноманіттям вихідних компонентів схрещування, а
також є результатом взаємодії генотипу з умовами
навколишнього середовища. За всіма дослідженими ознаками відмічали значне варіювання ступеню домінантності (від негативного до позитивного
наддомінування), що свідчить про складний характер генетичної детермінації цінних селекційних ознак.

У селекції на стійкість пшениці озимої до вилягання однією з батьківських форм обов’язково
повинен бути низькорослий сорт, приміром, Світанок Миронівський (1BL.1RS). На реакцію батьківських форм і гібридів щодо висоти рослин суттєво
впливав гідротермічний режим у роки досліджень.
В умовах 2016 р. максимальне значення ознаки
(середнє у групі схрещування 105 см) відмічали
в гібридів груп схрещувань 1AL.1RS / 1BL.1RS і
1BL.1RS / 1AL.1RS (66,0 % були низькорослими), мінімальне (99 см) – 1BL.1RS / 1BL.1RS (18,1 %). У групі 1AL.1RS / 1AL.1RS більш високий рівень ознаки
формували гібриди із залученням за материнську
форму сорту Експромт, а у групі 1BL.1RS / 1AL.1RS
менший рівень висоти – за участі сорту Світанок
Миронівський.
У посушливих умовах 2017 р. батьківські форми
і гібриди належали до групи напівкарликів (62–80
см) за винятком сорту Світанок Миронівський (50
см, карлик). У результаті біометричного аналізу гібридів F1 пшениці озимої залежно від комбінацій
схрещування та умов року встановлено різний характер успадкування висоти рослин – від позитивного наддомінування до депресії. Зважаючи на те,
що в механізмі прояву гетерозису спостерігаються
практично всі форми неалельної і алельної взаємодії генів, до сьогодні важко пояснити природу цього явища [20–22].
У третини гібридних популяцій простежували проміжне успадкування – 12 (2016 р.) і 11 (2017
р.) (табл. 1 і 2). У більш посушливому 2017 р. практично для чверті (сім) гібридів встановлено прояв
депресії, тоді як за більш сприятливих метеорологічних умов 2016 р. у трьох гібридних комбінаціях
відмічали наддомінування короткостебловості
(Калинова 1BL.1RS / Легенда Миронівська 1BL.1RS,
Золотоколоса 1AL.1RS / Колумбія 1AL.1RS та Колумбія 1AL.1RS / Золотоколоса 1AL.1RS). У 2017 р.
частковим від’ємним успадкуванням характеризувалась одна гібридна комбінація. Тому цей показник варто використовувати у комплексі з іншими
цінними господарськими ознаками, що забезпечить більшу ефективність добору. Незалежно від
умов вирощування у гібридів F1 відмічено домінування за висотою рослин (у 12) та визначено гетерозис (у 9) (табл. 3).
За два роки більш суттєвий гетерозисний ефект
спостерігали в комбінаціях схрещувань, у яких материнською формою був сорт Експромт 1AL.1RS
(hp = 1,09–13,79; Ht = 7,02–17,05 %; Hbt = 0,71–
15,20 %) (див. табл. 3).
Незалежно від погодних умов року позитивне
наддомінування (збільшення висоти рослин) спостерігали у шести гібридних комбінацій (Експромт
/ Колумбія, Експромт / Світанок Миронівський,
Експромт / Легенда Миронівська, Легенда Миронівська / Експромт, Золотоколоса / Легенда Миронівська, Легенда Миронівська / Золотоколоса), які
мали високі значення коефіцієнтів як істинного,
так і гіпотетичного гетерозису.
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Òàáëèöÿ 1. Ñòóï³íü ôåíîòèïîâîãî äîì³íóâàííÿ (hð) ³ ãåòåðîçèñ çà âèñîòîþ ðîñëèí
ó ã³áðèä³â F1 ïøåíèö³ îçèìî¿, ñòâîðåíèõ çà ó÷àñò³ ñîðò³â-íîñ³¿â ÏÆÒ (2016 ð.)
Ã³áðèäíà êîìá³íàö³ÿ

Âèñîòà ðîñëèí, ñì
♀

♂

Çîëîòîêîëîñà / Êîëóìá³ÿ
Êîëóìá³ÿ / Çîëîòîêîëîñà
Çîëîòîêîëîñà / Åêñïðîìò
Åêñïðîìò / Çîëîòîêîëîñà
Êîëóìá³ÿ / Åêñïðîìò
Åêñïðîìò / Êîëóìá³ÿ

102,20
101,00
102,20
98,60
101,00
98,60

101,00
102,20
98,60
102,20
98,60
101,00

Ñâ³òàíîê ÌÈÐ1/Ëåãåíäà ÌÈÐ
Ëåãåíäà ÌÈÐ /Ñâ³òàíîê ÌÈÐ
Câ³òàíîê ÌÈÐ / Êàëèíîâà
Êàëèíîâà / Ñâ³òàíîê ÌÈÐ
Êàëèíîâà / Ëåãåíäà ÌÈÐ
Ëåãåíäà ÌÈÐ / Êàëèíîâà

82,40
107,60
82,40
110,20
110,20
107,60

107,60
82,40
110,20
82,40
107,60
110,20

Åêñïðîìò / Ñâ³òàíîê ÌÈÐ
Åêñïðîìò / Ëåãåíäà ÌÈÐ
Åêñïðîìò / Êàëèíîâà
Çîëîòîêîëîñà / Ëåãåíäà ÌÈÐ
Çîëîòîêîëîñà / Êàëèíîâà
Çîëîòîêîëîñà /Ñâ³òàíîê ÌÈÐ
Êîëóìá³ÿ / Ñâ³òàíîê ÌÈÐ
Êîëóìá³ÿ / Ëåãåíäà ÌÈÐ
Êîëóìá³ÿ / Êàëèíîâà

98,60
98,60
98,60
102,20
102,20
102,20
101,00
101,00
101,00

82,40
107,60
110,20
107,60
110,20
82,40
82,40
107,60
110,20

Êàëèíîâà / Åêñïðîìò
Êàëèíîâà / Êîëóìá³ÿ
Êàëèíîâà / Çîëîòîêîëîñà
Câ³òàíîê ÌÈÐ / Êîëóìá³ÿ
Ñâ³òàíîê ÌÈÐ /Çîëîòîêîëîñà
Ñâ³òàíîê ÌÈÐ / Åêñïðîìò
Ëåãåíäà ÌÈÐ / Çîëîòîêîëîñà
Ëåãåíäà ÌÈÐ / Åêñïðîìò
Ëåãåíäà ÌÈÐ / Êîëóìá³ÿ

110,20
110,20
110,20
82,40
82,40
82,40
107,60
107,60
107,60

98,60
101,00
102,20
101,00
102,20
98,60
102,20
98,60
101,00

F1
ã³ïîòåòè÷íèé Ht
1AL.1RS / 1AL.1RS

99,00
99,40
99,60
107,45
99,40
116,35

Ñòóï³íü ôåíîòèïîâîãî
äîì³íóâàííÿ
³ñòèííèé Hbt ñòóï³íü hp òèï óñïàäêóâàííÿ

Ãåòåðîçèñ, %

-2,56
-2,17
-0,80
7,02
-0,40
16,58

-3,13
-1,58
-2,54
8,98
-1,58
18,00

-4,33
-3,67
-0,44
3,04
-0,31
13,79

Ä
Ä
ÏÓ
ÍÄ
ÏÓ
ÍÄ

-6,83
17,20
-13,52
-11,39
-3,54
0,51

0,42
0,12
-0,07
0,10
-2,00
1,43

ÏÓ
ÏÓ
ÏÓ
ÏÓ
Ä
ÍÄ

0,71
3,90
-4,22
7,39
-5,35
-7,49
1,14
-0,37
1,91

1,09
1,93
0,20
3,94
-0,48
0,23
1,12
0,88
1,46

ÍÄ
ÍÄ
ÏÓ
ÍÄ
ÏÓ
ÏÓ
ÍÄ
×ÏÄ
ÍÄ

0,23
3,63
2,77
-4,26
-12,43
-6,80
6,42
2,60
-2,79

1,04
1,87
1,76
0,54
-0,28
0,17
3,56
1,62
0,09

ÍÄ
ÍÄ
ÍÄ
×ÏÄ
ÏÓ
ÏÓ
ÍÄ
ÍÄ
ÏÓ

1BL.1RS / 1BL.1RS

100,25
96,57
95,30
97,65
106,30
110,76

5,53
1,65
-1,04
1,40
-2,39
1,71

1AL.1RS / 1BL.1RS

99,30
111,80
105,55
115,55
104,30
94,55
102,15
107,20
112,30

9,72
8,44
1,10
10,15
-1,79
2,44
11,40
2,78
6,34

1BL.1RS / 1AL.1RS

110,45
114,20
113,25
96,70
89,50
91,90
114,50
110,40
104,60

5,80
8,14
6,64
5,45
-3,03
1,55
9,16
7,08
0,29

Ïðèì³òêà. 1. ÌÈÐ òóò ³ äàë³ – Ìèðîí³âñüêà, Ìèðîí³âñüêèé

Слід зазначити, що в посушливих умовах 2017 р. у
F1 гібридів Легенда Миронівська 1BL.1RS / Колумбія
1AL.1RS, Колумбія 1AL.1RS / Легенда Миронівська
1BL.1RS виявлено максимальний ступінь депресії (hp
= -26,0 та -16,75; Ht = -3,01 та -1,94 %; Hbt = -3,12 та -2,05
%) (див. табл. 2). В умовах 2016 р. у групах схрещувань
1AL.1RS / 1BL.1RS та 1BL.1RS / 1AL.1RS не спостерігали від’ємного наддомінування (див. табл. 1).
За роки досліджень у комбінаціях Експромт /
Золотоколоса, Легенда Миронівська / Калинова
та Золотоколоса / Колумбія відмітили протилежні
типи успадкування висоти рослин, що доводить
вплив абіотичних факторів на характер цієї ознаки.
Перевищення висоти рослин гібридів над середнім значенням цього показника в обох батьків
відмічали в умовах 2016 р. у 73,3 % досліджуваних
гібридних комбінацій, а у несприятливому 2017 р.
– у 63,3 %. При цьому ефект гіпотетичного гетерозису був у межах від 0,29 до 16,58 % та від 0,26 до 17,05
відповідно. Більше число таких випадків відмічено
для груп схрещувань 1AL.1RS / 1BL.1RS та 1BL.1RS
/ 1AL.1RS.
Перевищення за висотою рослин у F1 у порівнянні із кращою батьківською формою мали 43,3 %
(2016 р.) і 30,0 % (2017 р.) гібридів, коефіцієнт істинного гетерозису становив від 0,23 до 18,0 % та
30
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від 2,05 до 12,75 % відповідно. В умовах 2016 р. відмічали таку тенденцію для обох вищезазначених
груп, а в посушливих умовах 2017 р. – тільки у групі 1AL.1RS / 1BL.1RS. Слід відмітити, що за роки
досліджень у групі схрещувань 1BL.1RS / 1BL.1RS
не відмічали ефекту істинного гетерозису (виняток – гібридна комбінація Легенда Миронівська /
Калинова). У несприятливих умовах 2017 р. у групі
схрещувань 1BL.1RS / 1AL.1RS виявили практично
всі типи успадкування, що, вірогідно, можна пояснити більшою різницею за висотою рослин між материнськими компонентами та меншою – за батьківськими, тобто впливом генотипу.
Гетерозис за висотою рослин визначили практично для половини гібридних комбінацій у групах схрещувань 1AL.1RS / 1BL.1RS (за два роки) і
1BL.1RS / 1AL.1RS (у 2016 р.). У першій групі у трьох
випадках з п’яти за материнську форму використовували сорт Експромт. Максимальним ступенем
гетерозису характеризувались гібриди Експромт /
Колумбія (hp = 13,79; Ht = 16,58 %; Hbt = 18,00 %)
у 2016 р., Експромт / Легенда Миронівська (4,47 %;
17,05 %; 12,75 % відповідно) у 2017 р.
За роки досліджень депресію за ознакою «висота
рослин» відмічено у гібридів, створених із залученням за материнську форму сорту Колумбія 1AL.1RS

Plant breeding and seed production

Òàáëèöÿ 2. Ñòóï³íü ôåíîòèïîâîãî äîì³íóâàííÿ (hð) ³ ãåòåðîçèñ çà âèñîòîþ ðîñëèí
ó ã³áðèä³â F1 ïøåíèö³ îçèìî¿, ñòâîðåíèõ çà ó÷àñò³ ñîðò³â-íîñ³¿â ÏÆÒ (2017 ð.)
Âèñîòà ðîñëèí, ñì

Ã³áðèäíà êîìá³íàö³ÿ
♀

♂

Çîëîòîêîëîñà / Êîëóìá³ÿ
Êîëóìá³ÿ / Çîëîòîêîëîñà
Çîëîòîêîëîñà / Åêñïðîìò
Åêñïðîìò / Çîëîòîêîëîñà
Êîëóìá³ÿ / Åêñïðîìò
Åêñïðîìò / Êîëóìá³ÿ

61,72
69,00
61,72
64,08
69,00
64,08

69,00
61,72
64,08
61,72
64,08
69,00

Ñâ³òàíîê ÌÈÐ1 / Ëåãåíäà ÌÈÐ
Ëåãåíäà ÌÈÐ / Ñâ³òàíîê ÌÈÐ
Câ³òàíîê ÌÈÐ / Êàëèíîâà
Êàëèíîâà / Ñâ³òàíîê ÌÈÐ
Êàëèíîâà / Ëåãåíäà ÌÈÐ
Ëåãåíäà ÌÈÐ / Êàëèíîâà

49,64
69,16
49,64
74,56
74,56
69,16

69,16
49,64
74,56
49,64
69,16
74,56

Åêñïðîìò / Ñâ³òàíîê ÌÈÐ
Åêñïðîìò / Ëåãåíäà ÌÈÐ
Åêñïðîìò / Êàëèíîâà
Çîëîòîêîëîñà / Ëåãåíäà ÌÈÐ
Çîëîòîêîëîñà / Êàëèíîâà
Çîëîòîêîëîñà /Ñâ³òàíîê ÌÈÐ
Êîëóìá³ÿ / Ñâ³òàíîê ÌÈÐ
Êîëóìá³ÿ / Ëåãåíäà ÌÈÐ
Êîëóìá³ÿ / Êàëèíîâà

64,08
64,08
64,08
61,72
61,72
61,72
69,00
69,00
69,00

49,64
69,16
74,56
69,16
74,56
49,64
49,64
69,16
74,56

Êàëèíîâà / Åêñïðîìò
Êàëèíîâà / Êîëóìá³ÿ
Êàëèíîâà / Çîëîòîêîëîñà
Câ³òàíîê ÌÈÐ / Êîëóìá³ÿ
Ñâ³òàíîê ÌÈÐ /Çîëîòîêîëîñà
Ñâ³òàíîê ÌÈÐ / Åêñïðîìò
Ëåãåíäà ÌÈÐ / Çîëîòîêîëîñà
Ëåãåíäà ÌÈÐ / Åêñïðîìò
Ëåãåíäà ÌÈÐ / Êîëóìá³ÿ

74,56
74,56
74,56
49,64
49,64
49,64
69,16
69,16
69,16

64,08
69,00
61,72
69,00
61,72
64,08
61,72
64,08
69,00

Ñòóï³íü ôåíîòèïîâîãî
äîì³íóâàííÿ
³ñòèííèé Hbt ñòóï³íü hp òèï óñïàäêóâàííÿ

Ãåòåðîçèñ, %

ã³ïîòåòè÷íèé Ht
F1
1AL.1RS / 1AL.1RS

70,84
61,58
61,80
60,10
61,24
74,02

8,38
-5,78
-1,75
-4,45
-7,97
11,24

2,67
-10,75
-3,56
-6,21
-4,43
7,28

1,51
-1,04
-0,93
-2,37
-2,15
3,04

ÍÄ
Ä
×ÂÓ
Ä
Ä
ÍÄ

-14,49
-8,70
-12,12
-14,19
-12,10
-9,74

-0,03
0,38
0,27
0,15
-2,34
-1,69

ÏÓ
ÏÓ
ÏÓ
ÏÓ
Ä
Ä

2,22
12,75
7,35
2,60
-8,37
1,88
-15,91
-2,05
-2,04

1,20
4,47
2,05
1,48
0,03
1,19
-0,13
-16,75
0,45

ÍÄ
ÍÄ
ÍÄ
ÍÄ
ÏÓ
ÍÄ
ÏÓ
Ä
ÏÓ

-5,10
-5,26
-4,32
-2,75
-0,84
-6,34
5,75
2,05
-3,12

0,27
-0,41
0,50
0,80
0,91
0,44
2,07
1,56
-26,00

ÏÓ
ÏÓ
ÏÓ
×ÏÄ
×ÏÄ
ÏÓ
ÍÄ
ÍÄ
Ä

1BL.1RS / 1BL.1RS

59,14
63,14
65,52
63,98
65,54
67,30

-0,44
6,30
5,51
3,03
-8,79
-6,35

1AL.1RS / 1BL.1RS

65,50
77,98
80,04
70,96
68,32
62,88
58,02
67,74
73,04

15,20
17,05
15,46
8,44
0,26
12,93
-2,19
-1,94
1,76

1BL.1RS / 1AL.1RS

70,76
70,64
71,34
67,10
61,20
60,02
73,14
70,58
67,00

2,08
-1,59
4,70
13,12
9,91
5,56
11,77
5,94
-3,01

Òàáëèöÿ 3. Ñòóï³íü ôåíîòèïîâîãî äîì³íóâàííÿ çà âèñîòîþ ðîñëèí ó ã³áðèä³â F1
ïøåíèö³ îçèìî¿, ñòâîðåíèõ çà ó÷àñò³ ñîðò³â-íîñ³¿â ÏÆÒ (2016, 2017 ðð.)
Ñîðò,
òðàíñëîêàö³ÿ

Åêñïðîìò
1AL.1RS
Çîëîòîêîëîñà
1AL.1RS
Êîëóìá³ÿ
1AL.1RS
Êàëèíîâà
1BL.1RS
Ëåãåíäà ÌÈÐ
1BL.1RS
Ñâ³òàíîê ÌÈÐ
1BL.1RS

Åêñïðîìò
1AL.1RS

Çîëîòîêîëîñà
1AL.1RS

Êîëóìá³ÿ
1AL.1RS

Êàëèíîâà
1BL.1RS

Ëåãåíäà ÌÈÐ
1BL.1RS

Ñâ³òàíîê ÌÈÐ
1BL.1RS

-

3,041
-2,372

13,79
3,04
-4,33
1,51

0,20
2,05
-0,48
0,03
1,46
0,45

1,93
4,47
3,94
1,48
0,88
-16,75
-2,00
-2,34

1,09
1,20
0,23
1,19
1,12
-0,13
0,10
0,15
0,12
0,38

-0,44
-0,93
-0,31
-2,15
1,04
0,27
1,62
1,56
0,17
0,44

-3,67
-1,04
1,76
0,50
3,56
2,07
-0,28
0,91

1,87
-0,41
0,09
-26,00
0,54
0,80

1,43
-9,48
-0,07
0,27

0,42
-0,03

-

Ïðèì³òêè: 1 – 2016 ð.; 2 – 2017 ð.

при схрещуванні з сортом Золотоколоса 1AL.1RS,
а також у гібридній комбінації Калинова 1BL.1RS /
Легенда Миронівська 1BL.1RS [23].
Таким чином, ступінь фенотипового домінування та ефект гетерозису за ознакою «висота рослин» у F1 гібридів обумовлені генотиповим різноманіттям вихідних компонентів схрещування, а
також є результатом взаємодії генотипу з умовами
навколишнього середовища. Істотних закономірностей за ступенем фенотипового домінування в
різних групах схрещування сортів з ПЖТ не спостерігали. Найбільше зменшення висоти рослин у

гібридів групи схрещування 1AL.1RS / 1АL.1RS відмічено тільки у 2017 р.
Отримані результати щодо вивчення характеру
успадкування висоти рослин свідчать про можливість добору в наступних поколіннях гібридів,
створених на основі сортів-носіїв ПЖТ, селекційно-цінних трансгресивних форм пшениці озимої.
Висновки. Використання схрещувань сортів-носіїв пшенично-житніх транслокацій, які характеризуються різною висотою рослин, забезпечило у F1 гібридів різний ступінь домінування за цією ознакою:
від наддомінування (гетерозис) до депресії.
Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
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За два роки досліджень більш суттєвий гетерозисний ефект спостерігали в комбінаціях схрещувань, в яких материнською формою був сорт Експромт 1AL.1RS (hp = 1,09–13,79; Ht = 7,02–17,05 %;
Hbt = 0,71–15,20 %).
Позитивне наддомінування (збільшення висоти
рослин) у 2016 і 2017 рр. визначили у шести гібридних комбінаціях (Експромт / Колумбія, Експромт
/ Світанок Миронівський, Експромт / Легенда Миронівська, Легенда Миронівська / Експромт, Золотоколоса / Легенда Миронівська, Легенда Миро-

нівська / Золотоколоса), які мали високі значення
коефіцієнтів як істинного, так і гіпотетичного гетерозису (незалежно від погодних умов року).
У 2016, 2017 рр. гетерозис за висотою рослин відмічали практично для половини гібридних комбінацій у групах схрещувань 1AL.1RS / 1BL.1RS
та депресію – у гібридів, створених із залученням
за материнську форму сорту Колумбія (1AL.1RS)
при схрещуванні із сортом Золотоколоса, а також
у гібридної комбінації Калинова 1BL.1RS / Легенда
Миронівська 1BL.1RS.
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Öåëü. Âûÿñíèòü õàðàêòåð íàñëåäîâàíèÿ âûñîòû ðàñòåÇîëîòîêîëîñà 1AL.1RS / Êîëóìá³ÿ 1AL.1RS è Êîëóìá³ÿ
íèé ãèáðèäàìè ïåðâîãî ïîêîëåíèÿ îò ñêðåùèâàíèÿ ìåæäó
1AL.1RS / Çîëîòîêîëîñà 1AL.1RS. Â 2017 ã. ÷àñòè÷íûì îòðèñîáîé ñîðòîâ Triticum àestivum L., êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íîñèöàòåëüíûì íàñëåäîâàíèåì õàðàêòåðèçîâàëàñü îäíà ãèáðèäòåëÿìè ïøåíè÷íî-ðæàíûõ òðàíñëîêàöèé (ÏÐÒ). Ìåòîäû.
íàÿ êîìáèíàöèÿ. Íåçàâèñèìî îò ïîãîäíûõ óñëîâèé ãîäà
Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëè â 2016, 2017 ãã. â Ìèðîíîâñêîì
ïîëîæèòåëüíîå ñâåðõäîìèíèðîâàíèå (óâåëè÷åíèå âûñîòû
èíñòèòóòå ïøåíèöû íà 30 ãèáðèäíûõ êîìáèíàöèÿõ îò ñêðåðàñòåíèé) íàáëþäàëè â øåñòè ãèáðèäíûõ êîìáèíàöèÿõ, êîùèâàíèÿ ñîðòîâ-íîñèòåëåé ÏÐÒ. Ñòåïåíü ôåíîòèïè÷åñêîãî
òîðûå èìåëè âûñîêèå çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòîâ êàê èñòèíäîìèíèðîâàíèÿ âûñîòû ðàñòåíèé îïðåäåëÿëè ïî ôîðìóëå
íîãî, òàê è ãèïîòåòè÷åñêîãî ãåòåðîçèñà. Ïðåâûøåíèå âûñîB. Griffing; ãðóïïèðîâàëè – ïî G. M. Beil, R. E. Atkins; ïðîÿâòû ðàñòåíèé ãèáðèäîâ íàä ñðåäíèì çíà÷åíèåì ýòîãî ïîêàçàëåíèå ãåòåðîçèñà – ïî D. F. Matzinger et al. è S. Fonseca, F.
òåëÿ ó îáîèõ ðîäèòåëåé îòìåòèëè â óñëîâèÿõ 2016 ã. ó 73,3 %
Patterson. Ðåçóëüòàòû. Óñòàíîâëåíî ïðîÿâëåíèå äåïðåññèè
èññëåäóåìûõ ãèáðèäíûõ êîìáèíàöèé, à â íåáëàãîïðèÿòíîì
ïî âûñîòå ðàñòåíèé â çàñóøëèâîì 2017 ã. ïðàêòè÷åñêè äëÿ
2017 ã. – ó 63,3 %. Áîëüøå òàêèõ ñëó÷àåâ áûëî â ãðóïïàõ ñêðå÷åòâåðòè (ñåìü) ãèáðèäîâ, â òî âðåìÿ êàê â áîëåå áëàãîïðèùèâàíèé 1AL.1RS / 1BL.1RS è 1BL.1RS / 1AL.1RS. Ãåòåðîçèñ
ÿòíûõ ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ 2016 ã. îòìå÷àëè ñâåðõïî âûñîòå ðàñòåíèé îïðåäåëèëè ïðàêòè÷åñêè äëÿ ïîëîâèíû
äîìèíèðîâàíèå êîðîòêîñòåáåëüíîñòè â ãèáðèäíûõ êîìáèãèáðèäíûõ êîìáèíàöèé â ãðóïïàõ ñêðåùèâàíèé 1AL.1RS /
íàöèÿõ Êàëèíîâà 1BL.1RS / Ëåãåíäà Ìèðîí³âñüêà 1BL.1RS,
1BL.1RS (çà äâà ãîäà) è 1BL.1RS / 1AL.1RS (â 2016 ã.). Çà äâà
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ãîäà èññëåäîâàíèé äåïðåññèÿ ïðèçíàêà «âûñîòà ðàñòåíèé»
óñòàíîâëåíà ó ãèáðèäîâ, ñîçäàííûõ ñ ïðèâëå÷åíèåì â êà÷åñòâå ìàòåðèíñêîé ôîðìû ñîðòà Êîëóìá³ÿ 1AL.1RS ïðè ñêðåùèâàíèè ñ ñîðòîì Çîëîòîêîëîñà 1AL.1RS, à òàêæå ó ãèáðèäíîé êîìáèíàöèè Êàëèíîâà 1BL.1RS / Ëåãåíäà Ìèðîí³âñüêà
1BL.1RS. Âûâîäû. Èñïîëüçîâàíèå â ñêðåùèâàíèÿõ ñîðòîâ-

íîñèòåëåé ÏÐÒ, êîòîðûå èìåþò ðàçíóþ âûñîòó ðàñòåíèé, ïîçâîëèëî ïîëó÷èòü â F1 ðàçíóþ ñòåïåíü äîìèíèðîâàíèÿ: îò
ñâåðõäîìèíèðîâàíèÿ (ãåòåðîçèñ) äî äåïðåññèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îçèìàÿ ìÿãêàÿ ïøåíèöà, êîìáèíàöèÿ
ñêðåùèâàíèÿ, ïøåíè÷íî-ðæàíàÿ òðàíñëîêàöèÿ, âûñîòà ðàñòåíèé, íàñëåäîâàíèå, ãåòåðîçèñ

Inheritance pattern of plant height in F1 Triticum aestivum L. using wheat-rye translocations
in conditions of the Central Forest-Steppe of Ukraine
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Purpose. To find out the inheritance pattern of plant height
in the F1 hybrids from crossing varieties of Triticum aestivum L.
which are carriers of wheat-rye translocations (WRT). Methods.
The research was conducted in 2016-2017 at the V. M. Remeslo
Myronivka Institute of Wheat (MIW) on 30 hybrid combinations
of varieties-carriers of wheat-rye translocations. The degree of
phenotypic dominance of plant height was determined by the
formula B. Griffing; grouping was by G. M. Beil, & R. E. Atkins;
manifestation of heterosis was by D. F. Matzinger et al. and
S. Fonseca, F. Patterson. Results. The manifestation of depression in plant height in dry season of 2017 was established for
almost quarter (seven) of hybrids, while in more favorable meteorological conditions of 2016 there was overdominance of shortstem in hybrid combinations: Kalynova 1BL.1RS / Lehenda Myronivska 1BL.1RS, Zolotokolosa 1AL.1RS / Kolumbiia 1AL.1RS,
and Kolumbiia 1AL.1RS / Zolotokolosa 1AL.1RS. In 2017, one
hybrid combination was characterized by partial negative inheritance. Regardless of the weather conditions of the year, positive
overdominance (increase in plant height) was observed in six hy-
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brid combinations which had high values of the coefficients of
both true and hypothetical heterosis. The excess of the height
of hybrid plants above the average value of this indicator of both
parents was noted in 2016 in 73.3 % of the studied hybrid combinations, and in the unfavorable 2017 it was in 63.3 %. More
cases were noted in the 1AL.1RS / 1BL.1RS and 1BL.1RS /
1AL.1RS crosses. Heterosis in plant height was determined for
almost half of the hybrid combinations in the groups of crosses
1AL.1RS / 1BL.1RS (for two years) and 1BL.1RS / 1AL.1RS (in
2016). For two years depression of the trait “plant height” was
found in hybrids created by using the variety Kolumbiia 1AL.1RS
as maternal form when crossing with the variety Zolotokolosa
1AL.1RS, as well as in the hybrid combination Kalynova 1BL.1RS
/ Lehenda Myronivska 1BL.1RS. Conclusions. The use in crosses of varieties-carriers of WRT differing in plant height made it
possible to obtain a different degree of dominance in F 1: from
overdominance (heterosis) to depression.
Key words: winter bread wheat, cross combination, wheatrye translocation, plant height, inheritance, heterosis

