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За результатами дослідження комбінацій К пшениці озимої вияв-
лено значну диференціацію за кількістю колосків головного колоса. 
Спостерігається тенденція щодо прояву гетерозису та наддомінування у 
гібридів, батьківські форми яких мають у своєму генотипі ШЬ/ІИ^ або 
1АЬ/1Я8 транслокацію. Кількість колосків головного колоса успадкову-
ється за такими типами: наддомінування (30-37%), часткове позитивне 
домінування (0-3%), проміжне успадкування (23-33%), часткове від'ємне 
успадкування (13-20%), депресія (7-33%). Поєднання батьківських форм, 
що є носіями пшенично-житніх транслокацій, впливає на формування 
кількості колосків головного колоса не рівнозначно - в одних комбінаціях 
проявляється гетерозис, у інших - депресія. 
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Вступ. Головним напрямом селекції пшениці озимої є підвищення 
врожайності. Створення сортів пшениці з максимально можливим рівнем 
продуктивності є кінцевою метою кожного селекціонера, проте це завдан-
ня пов'язане зі значною складністю і комплексністю [1]. 

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Успіх прак-
тичної селекції великою мірою залежить від широти генетичного різ-
номаніття вихідного матеріалу. Для генетичного покращення сортів 
пшениці, а також одержання якісно нових форм, що можуть бути потен-
ційно корисними [2], важливим є залучення до гібридизації сортів-носі-
їв пшенично-житніх транслокацій. На теперішній час більше поширені 
сорти пшениці м'якої озимої, що несуть пшенично-житню транслокацію 
1ВЬ/1Я8, і меншою мірою - з транслокацією 1АЬ/1Я8 [3]. Сорти пшени-
ці, що несуть генетичний матеріал від 1Я хромосоми жита, мають уко-
рочене стебло і є більш продуктивними при достатньому забезпеченні 
вологою впродовж вегетаційного періоду [4]. 
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Продуктивність рослин пшениці, головним чином, залежить від 
гідротермічних умов вегетації, впливу інших зовнішніх, а також вну-
трішніх чинників (асиміляційна властивість) та їх взаємодії [5, 6]. При 
цьому важливе значення щодо формування продуктивності має гено-
тип [7]. Продуктивність пшениці формується від першого до остан-
нього етапів органогенезу [8]. Існує думка, що добір високопродуктив-
них форм слід проводити за продуктивністю не рослини, а головного 
колоса, оскільки найчастіше ефект гетерозису спостерігається саме за 
кількістю колосків на колосі та деякими іншими кількісними ознаками 
[9]. Кількість колосків у колосі - найпластичніший елемент структури 
продуктивності, що залежить від екологічних умов, а також від осо-
бливостей росту і розвитку рослин на ранніх етапах органоутворення. 
Результати досліджень Ю. Б. Коновалова зі співавторами дали змогу 
виявити, що число колосків у колосі є одним з найголовніших елемен-
тів продуктивності рослини [10]. 

Отже, питання щодо формування продуктивності та її елементів у 
ранніх поколіннях гібридів є актуальним напрямом досліджень, оскільки 
його вирішення дає змогу прогнозувати селекційну цінність гібридних 
потомств [11, 12]. 

Мета і задачі досліджень - вивчення успадкування кількості коло-
сків головного колоса гібридами першого покоління пшениці м'якої ози-
мої. отриманими від схрещування сортів, що є носіями пшенично-житніх 
транслокацій. 

Матеріал і методика досліджень. Дослідження з проводили у 
2013-2015 рр. на дослідному полі Сумського національного аграрно-
го університету, розташованому в північно-східній частині Лісостепу 
України. Ґрунт - чорнозем типовий глибокий малогумусний, середньосу-
глинковий, вміст гумусу близько 3,9%. Реакція ґрунтового розчин}' близь-
ка до нейтральної. Середньодобова (середньорічна) температура повітря 
у 2013/14 вегетаційному році становила 9,5 С, що на 2 ,1С вище багато-
річного показника (7,4 С ). Абсолютний максимум (34,0 С) відмічено у 
другій декаді серпня, мінімум (мінус 26 С ) - у третій декаді січня. Сума 
опадів становила 552,6 мм, що на 40,4 мм менше багаторічної норми 
(593 мм). Середньодобова (середньорічна) температура повітря у 2014/15 
вегетаційному році склала 7,9 С, що на 0,5 С вище багаторічного показ-
ника (7,4 С). Абсолютний максимум (40 С) відмічено у третій декаді лип-
ня, мінімум (мінус 22 С) - у другій декаді лютого. Сума опадів становила 
600,5 мм, що на 7,5 мм більше багаторічної норми (593 мм). 

Матеріалом для досліджень слугували 30 гібридних комбінацій 
(К. 1 ... К.30), створені в результаті проведення повної діалельної схеми 
схрещувань (6 х 6) сортів пшениці м'якої озимої. Як компоненти схре-
щувань використовували сорти пшениці різного генетичного походження 
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(Миронівська ранньостигла, Епоха одеська. Розкішна) тасорти-носії пше-
нично-житніх транслокацій (1AL/1 RS - Смуглянка, 1BL/1RS - Крижинка 
та Ремеслівна). 

Насіння гібридів висівали вручну у трикратній повторності за схе-
мою: материнська форма, гібрид, батьківська форма. Упродовж вегетації 
проводили фенологічні спостереження, при настанні повної стиглості -
структурний аналіз снопів [13-15]. На основі одержаних даних у гібридів 
першого покоління визначали рівень гетерозису, як відсоток перевищен-
ня гібридної комбінації над кращою батьківською формою, за формулою: 

Г = (F-P ) / Р х ЮО, х 1 inax7 max 7 

де Г - гетерозис, Fj - значення ознаки у гібрида, Р - найбільше зна-
чення в одного з батьків [16] (цит. по [17]). Також визначали ступінь фе-
нотипового домінування за формулою В. Griffing [18] (цит по [17]): 

hp = (F 1 -Mp) / (P m a x -Mp) , 
де hp - сту пінь домінування; F - значення ознаки у гібрида; Мр - се-

реднє значення обох батьків; Р .. - найбільше значення у одного з батьків. 
Групування отриманих даних проводили відповідно до класифікації G.M. 
Beil, R. Е. Atkins [16] (цит. по [17]): числове значення hp > +1 - гетерозис 
(наддомінування); +0,5 < hp < +1 - часткове позитивне домінування; -0,5 
< hp < +0,5 - проміжне успадкування; -1 < hp < -0,5 - часткове від'ємне 
успадкування; hp < -1 - депресія. 

Обговорення результатів. За результатами аналізу експерименталь-
ного матеріалу виявлено значну диференціацію між гібридами першого 
покоління за кількістю колосків головного колоса. При аналізі гібри-
дів урожаю 2014 р. виявили, що за позитивним значенням гетерозису 
(0,32-11,17%) виділилось 11 (37%) досліджуваних комбінацій (табл. 1). 
Гетерозис за досліджуваною ознакою виникав у рослин реципрокної 
комбінації (К.21 та К.30 - Розкішна / Смуглянка), в якій однією з бать-
ківських форм є сорт-носій транслокації 1AL/1RS. Ще три комбінації 
(К.15 - Крижинка / Розкішна, реципрокна - К.22 та К.18 Ремеслівна / 
Миронівська ранньостигла), у яких одна з батьківських форм містить 
1BL/1RS транслокацію, проявили гетерозисний ефект. Такими ж ефекта-
ми характеризувалися дві реципрокні комбінації, у яких обидві батьків-
ські форми є носіями транслокацій (К. 11 та К. 26 - Крижинка / Смуглянка, 
К. 12 та К. 16 - Крижинка / Ремеслівна). З шести комбінацій, у яких бать-
ківські форми не є носіями транслокацій, за позитивним ефектом гете-
розису виділилася реципрокна - Миронівська ранньостигла / Розкішна 
(К.5 і К.24). Найвищий ефект гетерозису (11,17%) мала комбінація К.5 
(Миронівська ранньостигла / Розкішна), у якій батьківські форми не є но-
сіями транслокацій. 

За негативним ефектом гетерозису (від -0,79 до -12,46%) виділилось 
63% досліджуваних комбінацій, з них чотири - без транслокацій (К.4, 
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Таблиця 1 
Гетерозис та успадкування кількості колосків головного 
колоса у Р пшениці м'якої озимої (середнє 2013-2014 рр.) 

Показники гібридних комбінацій 
(К.1 ... 10) (К.11 ... 20) (К.21 ... ЗО) 

№ Г,% hp № Г,% hp № Г,% hp 
К.1 -7.06 -0.12 К.11 2,34 2.15 К.21 2,28 2.06 
К.2 -8.65 -0.94 К.12 4,28 4.60 К.22 0,59 5.40 
К.З -12.46 -1.25 КІЗ -5.95 -0,33 К.23 -6,71 -4,08 
К.4 -11.53 -0.18 К.14 -9.71 -0,68 К.24 5,75 2,33 
К.5 11.17 3,58 К.15 2,76 21.40 К.25 -10,09 -0,71 
К.6 -2,49 0,37 К.16 0,90 1,76 К.26 4,20 3,08 
К.7 -9,13 -0,58 К.17 -1,40 -0,64 К.27 -1,40 -0,64 
К.8 -5,16 -0,10 К.18 0,32 1,06 К.28 -4,88 0,23 
К.9 -11,53 -0,18 К.19 -6,46 -0,37 К.29 -2,77 0,29 
К.10 -1,48 0,75 К.20 -0,79 0,40 К.30 7,84 4,64 

К.9, К.10, К.25), дев'ять - одна з батьківських форм містить 1BL/1RS 
транслокацію. Негативний ефект гетерозису спостерігався також у комбі-
націях, в яких одна з батьківських форм містить 1AL/1RS транслокацію 
(К.1, К.6, К.28, К.29). Такими ж ефектами характеризувалась і реципрок-
на комбінація К.17 і К.27 - Ремеслівна / Смуглянка, в якій присутні оби-
два інтрогресовані компоненти. Найнижчий ефект гетерозису виявився 
у комбінації К.З (Миронівська ранньостигла / Ремеслівна), в якій бать-
ківською формою є сорт-носій 1BL/1RS транслокації, проте у зворотній 
комбінації (К. 18) спостерігався позитивний гетерозис (0,32%). 

За характером фенотипового успадкування кількості колосків го-
ловного колоса гібриди розподілилися наступним чином: наддомі-
нування проявили 11 комбінацій (37%), часткове позитивне доміну-
вання - 1 (3%), проміжне успадкування - 10 (33%), часткове від'ємне 
успадкування - 6 (20%), депресію - 2 (7%). Слід зазначити, що по-
казники наддомінування за кількістю колосків головного колоса, як 
і високого значення істинного гетерозису, спостерігались переважно 
в комбінаціях, створених за участі пшенично-житніх транслокацій: у 
рослин чотирьох реципрокних комбінацій (К.21 та К.30, К.15 та К.22, 
К.11 та К.26, К.12 та К.16) та К.18, котрі, безперечно, мають найвищу 
цінність для селекційної практики. Слід відмітити, що за показником 
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кількості колосків на головному колосі депресію проявили дві комбі-
нації (К.З - Миронівська ранньостигла / Ремеслівна та К.23 - Розкішна 
/ Ремеслівна), в яких батьківською формою є сорт-носій 1ВЬ/1Я8 
транслокації. Водночас сорт Крижинка, також носій 1ВЬ/Ж8 трансло-
кації, у схрещуванні з сортом Розкішна показав дещо інший результат 
- наддомінування. 

У 2014/15 році за позитивним значенням гетерозису (0,41-8,89%) 
виділилося 8 (27%) досліджуваних комбінацій (табл. 2). Гетерозис за 
кількістю колосків головного колоса виникав у рослин комбінації К.29 
(Смуглянка / Епоха одеська), в якій однією з батьківських форм є сорт-
носій транслокації І А Ь / І Щ е чотири комбінації (К.2 - Миронівська 
ранньостигла / Крижинка, К.7 - Епоха одеська / Крижинка, К.8 - Епоха 
одеська / Ремеслівна, К.15 - Крижинка / Розкішна), у яких одна з бать-
ківських форм містить 1ВЬ/1Е5 транслокацію. проявили гетерозисний 
ефект. Такими ж ефектами характеризувалися дві комбінації, у яких 
обидві батьківські форми є носіями транслокацій (К.11 - Крижинка / 
Смуглянка, К. 16 - Крижинка / Ремеслівна). З шести комбінацій, у яких 
батьківські форми не є носіями транслокацій, за позитивним ефектом ге-
терозису виділилася Епоха одеська / Розкішна (К.10). Найвищий ефект 
гетерозису (8,89%) мала комбінація К.10. 

Таблиця 2 
Гетерозис та успадкування кількості колосків головного 
колоса у К пшениці м'якої озимої (середнє 2014-2015 рр.) 

Показники гібридних комбінацій 
(К.1... 10) (К.11 ...20) (К.21...30) 

№ г,% Іф № Г,% Ьр № Г,% Іф 
К1 -9,72 -0,83 К.11 6,42 8,66 К.21 -15,15 -7,19 
К.2 5,88 2,29 К.12 -5,88 -0,50 К.22 -4,06 -2,94 
К.З -12,76 -17,18 КІЗ -11,41 -1,50 К.23 -10,57 -2,59 
К.4 -9,38 -4,45 К.14 -1,94 0,34 К.24 -8,47 -1,35 
К.5 -1.92 0.47 К.15 0,59 1,57 К.25 -1,38 0,29 
К.6 -7,46 -1,00 К.16 0.41 ЇДІ К.26 -2.26 -1.69 
К.7 5,88 3.00 К.17 -7.46 -0,59 К.27 -6,02 -0.28 
К.8 2,88 3.79 К.18 0.00 1.00 К.28 -6,48 -0.22 
К.9 -2,06 -0,20 К.19 -4.56 -3,42 К.29 2,02 1.54 
К.10 8,89 5,55 К.20 -2,88 0,02 К.30 -3.47 -0,87 
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За негативним ефектом гетерозису (від -0,00 до -15,15%) виділилось 
73% досліджуваних комбінацій, з них чотири - без транслокацій (К.4, 
К.9, К.24, К.25), дев'ять - одна з батьківських форм містить ІВЬ/ІЯЗ 
транслокацію. Негативний ефект гетерозису спостерігався також у ком-
бінаціях, в яких одна з батьківських форм містить І А Ь / 1 т р а н с л о -
кацію (К.6, К.21, К.28, К.30). Такими ж ефектами характеризувались і 
реципрокні комбінації К.17 і К.27 - (Ремеслівна / Смуглянка) та К.12 
(Крижинка / Ремеслівна), К.26 (Смуглянка / Крижинка), в яких присутні 
обидва інтрогресовані компоненти. Найнижчий ефект гетерозису ви-
явився у комбінації К.21 (Розкішна / Смуглянка), в якій за батьківську 
форму є сорт-носій 1АЬ/Ж8 транслокації. 

За характером фенотипового успадкування кількості колосків голов-
ного колоса гібриди розподілились наступним чином: наддомінування 
проявили 9 комбінацій (30%), проміжне успадкування - 7 (23,3%), част-
кове від'ємне успадкування - 4 (13,4%), депресію - 10 (33,3%). Слід за-
значити, що показники наддомінування за кількістю колосків головного 
колоса, як і високого значення істинного гетерозису, спостерігались пе-
реважно в комбінаціях, створених за участі пшенично-житніх трансло-
кацій у рослин семи комбінацій (К.2, К.7, К.8, К.11, К.15, К.16, К.29), 
котрі, безперечно, мають найвищу цінність для селекційної практики. 
Слід відмітити, що за показником кількості колосків на головному коло-
сі депресію проявили десять комбінацій. 

Отже, наявність пшенично-житніх транслокацій в одних комбінаціях 
забезпечує гетерозис, а в інших - депресію, тобто проявляється не од-
нотипно. Високий рівень гетерозису та наддомінування у Б (більшою 
мірою), часткове позитивне домінування і проміжне успадкування (мен-
шою мірою), як правило, забезпечуватимуть у наступних поколіннях гі-
бридів позитивний і результативний добір форм з порівняно більшим ви-
раженням аналізованої ознаки, а також трансгресій. 

Для цілей практичної селекції цікавими є форми зі спадково за-
кріпленим перевищенням кращої батьківської форми за ознаками, 
пов'язаними з продуктивністю. Продуктивність зернових культур пе-
ребуває у прямій залежності від кількості колосків у колосі. Такі фор-
ми, що перевищують кращу батьківську форму за кількістю колосків 
у колосі, було виявлено у більшості комбінацій, створених за участі 
пшенично-житніх транслокацій. Окрім цього, поєднання батьківських 
форм, що є носіями пшенично-житніх транслокацій, переважно по-
зитивно впливає на формування кількості колосків головного колоса і 
передбачає успішність роботи щодо створення нових генотипів, які ста-
нуть носіями пшенично-житніх транслокацій. Ми сподіваємося, що як 
частота, так і найвищий рівень прояву перевищення зберігатимуться й у 
наступних поколіннях, а це буде запорукою селекційного успіху. 
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Висновки. 1. У 37% комбінацій ?! пшениці озимої виявлено прояв іс-
тинного гетерозису за кількістю колосків у головному колосі. У 2015 р. 
цей показник становив 27%. 

2. Прояв істинного гетерозису та наддомінування за кількістю колосків 
у головному колосі спостерігається в більшості комбінацій, у яких батьків-
ські форми містять у своєму генотипі ШЬЛЯБ або ІА171транслокацію. 

3. За результатами гібридологічного аналізу 2013-2015 рр. виділе-
но кращі гібридні комбінації за кількістю колосків у головному коло-
сі: з 1ВЬ/1Я8 - Ремеслівна / Миронівська ранньостигла, Крижинка / 
Розкішна; за участі обох батьківських форм з транслокаціями - Крижинка 
/ Смуглянка, Ремеслівна / Крижинка. 

4. Поєднання батьківських форм, які є носіями пшенично-житніх 
транслокацій, впливає на формування кількості колосків головного коло-
са не рівнозначно, тобто у одних комбінаціях забезпечується гетерозис, а 
у інших - депресія. 

У перспективі подальшими дослідженнями заплановано виділити 
трансгресивні форми в гібридних популяціях пшениці м'якої озимої дру-
гого та наступних поколінь. Серед кращих комбінацій необхідно провес-
ти добори потомств для подальших досліджень та створити новий вихід-
ний матеріал для селекції перспективних за продуктивністю сортів. 
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КОЛИЧЕСТВО КОЛОСКОВ ГЛАВНОГО КОЛОСА 
У ГИБРИДОВ К, ПШЕНИЦЫ МЯГКОЙ озимой, 

СОЗДАННЫХ С УЧАСТИЕМ НОСИТЕЛЕЙ 
ПШЕНИЧНО-РЖАНЫХ ТРАНСЛОКАЦИЙ 

Бакуменко О.Н. 
Сумской национальный аграрный университет, Украина 

Цель. Изучить наследование количества колосков главного колоса 
гибридами первого поколения пшеницы мягкой озимой, полученными 
от скрещивания с сортами, которые являются носителями пшенично-
ржаных транслокаций. 

Материал и методика. Использовали полевые, лабораторные и мате-
матически-статистические методы. Фенологические наблюдения, учет и 
оценки урожая проводили согласно с общепринятой методикой. 

Результаты. Исследования комбинаций К пшеницы озимой показа-
ли значительную дифференцию по количеству колосков главного колоса. 
Наблюдается тенденция проявления гетерозиса и сверхдоминирования 
у гибридов, родительские формы которых содержат в своем генотипе 
1ВЬ/1Е5 или IАЬ/1транслокацию. Наследование количества коло-
сков главного колоса происходит по типам: сверхдоминирование (30-
37%), частичное позитивное доминирование (0-3%), промежуточное на-
следование (23-33%), частичное отрицательное наследование (13-20%), 
депрессия (7-33%). 

Выводы. В результате исследований 2013-2015 гг. выделены на-
иболее перспективные гибридные комбинации по количеству колосков 
главного колоса: с I В Ь / 1 - Ремесливна / Мироновская ранньостыгла, 
Крыжинка / Розкишна; с обеими транс локациями - Крыжинка / Смуглянка, 
Ремесливна / Крыжинка. Сочетание родительских форм, которые являют-
ся носителями пшенично-ржаных транслокаций, влияет на формирова-
ние количества колосков главного колоса не равнозначно, то есть в одних 
комбинациях проявляется гетерозис, а в других - депрессия. 

Ключевые слова: пшеница озимая, гибридная комбинация, пшенич-
но-ржаная транслокация, количество колосков главного колоса, насле-
дование, гетерозис 
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