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На штучних інфекційних фонах збудників бурої іржі, кореневих гни-
лей, твердої сажки, фузаріозу колосу, септоріозу листя та провокаційно-
му фоні борошнистої роси визначено стійкість проти збудників основних 
хвороб у 30 кращих ліній пшениці озимої, створених із залученням до 
гібридизації генофонду споріднених видів і родів злаків. За результа-
тами дослідження виділено стабільно стійкі проти хвороб форми з по-
томства гібридів, одержаних з використанням видів пшениці T. spelta і 
T. sphaerococrnm, штучно створених амфідиплоїдів ПЕАГ та AD 221-4 і 
геномнозаміщеної форми Авротика. Створено робочу колекцію стійких 
проти хвороб ліній пшениці м'якої озимої з генетичним матеріалом від 
споріднених видів злаків для використання у селекції. 

Ключові слова: пшениця, вид, віддалена гібридизація, стійкість, 
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Вступ. Вирощування зернових культур ускладнюється цілою низкою 
чинників, серед яких одне з перших місць посідає погіршення фітосанітар-
ного стану посівів. Хвороби значно знижують урожай та якість вирощеної 
продукції. Втрати валового збору зерна щорічно становлять близько 25-30%. 
Тому в більшості країн світу ведеться інтенсивний пошук методів боротьби 
із шкідливими організмами, а підвищення стійкості проти хвороб та шкідни-
ків є одним із головних завдань селекції [1]. 

Створення джерел комплексної стійкості для селекції сортів нового по-
коління, що ефективно протистоять найбільш розповсюдженим збудникам 
хвороб, забезпечує реалізацію спадкового потенціалу продуктивності без за-
стосування засобів захисту рослин. 

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Найбільш 
поширеними і шкодочинними хворобами пшениці озимої є борошнис-
та роса, бура іржа, кореневі гнилі, септоріоз, фузаріоз, тверда сажка. За 
останні роки відмічено розповсюдження фузаріозу колосу (Fusarium 
graminearum Schwabe), що призводить до недобору врожаю та значного 
погіршення якості борошна і хліба [2]. 
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Шкодочинність кореневих гнилей (Cercosporella herpotrichoides Fron) 
полягає у масовому спричиненні щуплоколосості. Сильно уражені рослини 
передчасно відмирають, а на колоссі спостерігається наліт сапрофітних гри-
бів, які погіршують посівні якості насіння [3]. 

Борошниста роса (Erysiphe graminis DC. f . sp. tritici Em. Marchai) про-
являється переважно на молодих, активно вегетуючих рослинах. її шко-
дочинність у зменшенні асиміляційної поверхні листя, що уповільнює 
розвиток рослин. Хвороба призводить до затримки колосіння, а відтак і 
до поганого наливу зерна. Недобір урожаю внаслідок ураження борош-
нистою росою становить 10-15% [4]. 

Бура іржа (Puccinia recondita Rob. et Desm f . sp.tritici Eriks.) найбільшої 
шкоди завдає у фазі молочної стиглості. Шкодочинність її полягає у змен-
шенні асиміляційної поверхні і посиленні транспірації рослин. Це призво-
дить до порушення водного балансу, що спричиняє передчасне відмирання 
листя та щуплість зерна. За сильного ураження рослин іржастими грибами 
зменшується вміст білка і клейковини в зерні. Втрати врожаю за ураження до 
40% становлять 3-4 ц/га, а понад 40% - перевищують 10 ц/га [ 5]. 

Тверда сажка (Tilletia caries Tul) на зернових культурах - одне з найбільш 
поширених і шкодочинних захворювань, зокрема тим, що уражує головну 
частину рослини - колос. Зерно перетворюється на чорну спорову масу, тому 
врожай із хворих рослин сильно знижується або повністю знищується [6]. 

Серед комплексу найбільш розповсюджених і шкодочинних хвороб пше-
ниці озимої в Лісостепу України септоріоз (Septoria tritici Rob.et Desm.) за-
ймає особливе місце. Унаслідок ураження втрати врожаю сягають 30-40%. 
Серед плямистостей листя пшениці септоріоз є яскравим прикладом прогре-
суючих захворювань [7]. 

Ефективність генів стійкості проти хвороб у комерційних сортів м'якої 
пшениці може поступово втрачатися внаслідок виникнення нових більш 
агресивних рас паразита, і сорти із стійких стають сприйнятливими. На фоні 
кліматичних змін та виникнення нових рас збудників хвороб великого зна-
чення набуває не тільки традиційна селекція стійких сортів, а й можливість 
реконструювати геном пшениці м'якої шляхом інтрогресії генетичного мате-
ріалу з-за меж виду і роду. 

У селекції на стійкість щодо хвороб велике значення відіграє світова колек-
ція рослин. Усі рослини мають природні механізми стійкості проти шкідливих 
організмів, які у різних рослин різні. Тому успіх селекційної роботи у створен-
ні стійких сортів визначається використанням перевірених в умовах певного 
регіону джерел і донорів стійкості проти збудників основних хвороб [8]. 

Важливим джерелом генетичного різноманіття пшениці м'якої є спо-
ріднені з нею види і роди злаків. Відомо, що основним джерелом ефек-
тивних генів стійкості проти багатьох фітопатогенів є споріднені види 
пшениці [9-11]. Доведено, що інтрогресивні схрещування спричиняють 
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потужний формотворчий процес, який реалізується у послідовній низці 
поколінь, надаючи величезні можливості для цілеспрямованого добо-
ру селекційного матеріалу з метою створення форм з високою стійкіс-
тю проти хвороб (борошнистої роси, бурої іржі, твердої сажки) [12, 13]. 
Робота з інтрогресивної гібридизації в Миронівському інституті пшениці 
проводиться впродовж тривалого часу [14-17]. Для створення принци-
пово нових джерел стійкості проти хвороб у схрещування з сортами і 
лініями пшениці м'якої залучались представники різних видів пшениці, 
синтетичні амфідиплоїди, що поєднують геноми різних видів пшениці та 
егілопса. 

Мета і задачі досліджень - виявити на штучних інфекційних фонах 
серед селекційного матеріалу, отриманого від схрещування пшениці зі 
спорідненими видами і родами, лінії пшениці м'якої озимої, стійкі проти 
збудників основних хвороб, та створити на їх основі робочу колекцію для 
використання в селекційній роботі. 

Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводили на ліні-
ях озимої м'якої пшениці, отриманих у попередні роки на основі інтро-
гресивної гібридизації за участю сортів Подолянка, Миронівська ран-
ньостигла, Золотоколоса, Лелека, Колумбія, Зимородок. Запилювачами 
були штучно створені види T. kiharae Dorof. et Migusch. (T. timopheevii/ 
Ae. tauschii) 2n=42, T. miguschovae Zhir. (T. militinae/Ae. tauschii) 2n=42, 
синтетичні амфідиплоїди, одержані нами з Національного центру ге-
нетичних ресурсів рослин України: ПЕАГ (АD T. dicoccum/Ae. tauschii) 
2n=42, AD (Ae. ventricosa/T. dicoccum) 2n=56, AD 221-4 (T. persicum/Ae. 
tauschii) 2n=42, а також види T. sphaerococcum Persiv 2n=42, тетраплоїди 
T. polonicum L., T. durum Desf., T. turanicum Yakubz., T. turgidum L. та ге-
номнозаміщена форма Авротика. 

На штучних інфекційних фонах збудників бурої іржі, кореневих гни-
лей, твердої сажки, фузаріозу колосу, септоріозу листя та провокаційному 
фоні борошнистої роси (відділ захисту рослин) у 2013-2015 рр. дослі-
джували стійкість 30 кращих ліній пшениці озимої, створених шляхом 
віддаленої гібридизації. 

Закладення дослідів, створення штучних інфекційних фонів, обліки про-
водили за загальноприйнятими методиками [2, 18]. 

Обговорення результатів. Серед створених шляхом інтрогресив-
ної гібридизації ліній виявлено високостійкі або стійкі проти збудників 
основних хвороб (табл. 1). Лінії розподілено за групами стійкості проти 
хвороб. У різні роки залежно від погодних умов прояв ознаки стійкості 
майже проти всіх основних хвороб коливався, особливо проти фузаріозу 
листя та твердої сажки, найменше - проти септоріозу листя. 

Серед досліджуваних зразків виявлено лінії з комплексною стійкістю 
проти збудників 2-4 хвороб, що проявляли і зберігали дану ознаку впро-
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Таблиця 1 
Кількість стійких проти хвороб інтрогресивних 

ліній озимої пшениці (МІП, 2014 -2015 рр.) 

Хвороба Категорія стійкості 
2014 2015 

Хвороба Категорія стійкості 
шт. % шт. % 

Імунні 7 23 0 0 

Борошниста роса 
Високостійкі * 17 57 12 40 

Борошниста роса 
Стійкі ** 6 20 5 17 
Середньостійкі *** 0 0 4 13 
Високостійкі 0 0 18 60 

Бура іржа Стійкі 0 0 5 17 
Середньостійкі 2 7 4 13 
Високостійкі 4 13 4 13 

Септоріоз листя Стійкі 4 13 6 20 
Середньостійкі 6 20 7 23 
Високостійкі 5 17 13 43 

Фузаріоз колосу Стійкі 3 10 6 20 
Середньостійкі 1 3 4 13 
Імунні 0 0 4 13 

Тверда сажка 
Високостійкі 2 7 1 3 

Тверда сажка 
Стійкі 0 0 3 10 
Середньостійкі 2 7 2 7 
Високостійкі 0 0 1 4 

Кореневі гнилі Стійкі 6 20 1 4 
Середньостійкі 7 23 5 17 

Примітка: * високостійкі - 1-5% ураження; ** стійкі - 6-10%; 
середньостійкі *** - 11-15%. 

довж трьох років. Вони були отримані шляхом залучення до схрещувань 
виду Т. spelta, амфідиплоїдів ПЕАГ (Т. dicoccum/Ae. ШшсШі), AD 221-4 
(Т. persicum/Ae. ШшсШ), геномнозаміщеної форми Авротика. У 2015 р. 
7 ліній, що стабільно зберігали стійкість проти визначених хвороб упро-
довж усіх років дослідження, були передані у колекційний розсадник 
МІП як джерела комплексної стійкості (табл. 2). Практично всі вони були 
стійкими проти борошнистої роси, а також часто і проти фузаріозу коло-
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су. Лінія Лютесценс 193 (ТАМ 200 / ПЕАГ) була стабільно стійкою проти 
кореневих гнилей. 

Як особливо цінні слід відзначити три стійкі проти твердої сажки лінії, 
отримані від схрещувань за участю виду T. spelta і амфідиплоїдів ПЕАГ та 
AD 221-4. Лінії Еритроспермум 195 (Amigo 57/ ПЕАГ) та Еритроспермум 
127 (Favorit/T. spelta) у 2013 та 2015 рр. проявили імунність проти вказа-
ної хвороби, крім того, три роки поспіль лінія Еритроспермум 195 вияв-
ляла стійкість проти фузаріозу колосу та септоріозу листя. 

Також було відібрано лінії, стабільно стійкі впродовж трьох років 
проти збудника одної із хвороб (табл. 3): дві лінії, стійкі проти фузаріозу 
колосу, отримані із залученням амфідиплоїду ПЕАГ і геномнозаміщеної 
форми Авротика, та три лінії, стійкі проти борошнистої роси, отримані із 
залученням виду T. sphaerococcum та амфідиплоїду AD 221-4. У 2015 р. 
ці лінії також передано до колекційного розсаднику МІП як джерела стій-
кості проти вказаних хвороб. 

Таблиця 3 
Інтрогресивні лінії, стійкі проти фузаріозу колосу та борошнистої роси 

(МІП, 2013-2015 рр.) 

Лінія Походження Ураження збудником 
(min-max по роках),% 

Стійкі проти фузаріозу колосу 
Лютесценс 189 ТАМ 200 / ПЕАГ 5-15 

Еритроспермум 196 Миронівська 65 / 
Favorit //Авротика 5-10 

Стійкі до борошнистої роси 

Еритроспермум 753 Золотоколоса/ 
T. sphaerococcum 1-5 

Еритроспермум 754 Либідь / T. sphaerococcum 3-6 

Еритроспермум 206 Либідь / АД 221-4 1-3 

Зазначимо, що за результатами наших досліджень, стабільно стійкі 
проти хвороб форми вдалось відібрати не із усіх гібридів, отриманих 
із залученням інтрогресивного генетичного матеріалу. Такі лінії були 
отримані з потомства гібридів, створених із залученням видів пшениці 
Т. spelta та Т. sphaerococсum. Найбільше їх вдалось виділити при вико-
ристанні у гібридизації амфідиплоїдів ПЕАГ і AD 221-4 та геномноза-
міщеної форми Авротика. 

Таким чином, створено робочу колекцію стійких проти хвороб ліній 
пшениці м'якої озимої з генетичним матеріалом від споріднених видів зла-
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ків. Лінії з колекції використовуються як джерела стійкості в селекційних 
програмах Миронівського інституту пшениці. 

Висновки. 1. За результатами вивчення на роздільних штучних інфек-
ційних фонах збудників хвороб серед матеріалу пшениці м'якої озимої, 
створеного шляхом віддалених схрещувань, виділено стійкі форми. 

2. Стабільно стійкі проти хвороб форми були отримані з потомства гі-
бридів, створених із залученням видів пшениці T. spelta і T. sphaerococcum, 
штучно створених амфідиплоїдів ПЕАГ і AD 221-4 та геномнозаміщеної 
форми Авротика. 

3. Створено робочу колекцію стійких проти хвороб ліній пшениці 
м'якої озимої з генетичним матеріалом від споріднених видів злаків для 
використання в селекції. 
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КОЛЛЕКЦИЯ УСТОЙЧИВЫХ ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ ОБРАЗЦОВ 
ПШЕНИЦЫ МЯГКОЙ ОЗИМОЙ С ГЕНЕТИЧЕСКИМ 
МАТЕРИАЛОМ ОТ РОДСТВЕННЫХ ВИДОВ ЗЛАКОВ 

Колючая Г.С., кандидат биологических наук 
Булавка Н.В., кандидат биологических наук 
Фоманюк В.А., Муха Т.И., Мурашко Л.А., Займа О.А. 
Мироновский институт пшеницы имени В.М.Ремесло НААН, Украина 

Цель. Выявить на исскуственных инфекционных фонах среди селек-
ционного материала, полученного от скрещиваний с родственными ви-
дами и родами, линии мягкой озимой пшеницы, устойчивые к возбудите-
лям основных болезней, и создать на их основе рабочую коллекцию для 
использования в селекционной работе. 

Материал и методика. Путем интрогрессивной гибридизации 
созданы новые генетические источники, способные обогатить суще-
ствующий генофонд пшеницы мягкой озимой важными селекционными 
признаками. На искусственных инфекционных фонах возбудителей бу-
рой ржавчины, корневых гнилей, твердой головни, фузариоза колоса, 
септориоза листьев и провокационном фоне мучнистой росы определена 
устойчивость против основных возбудителей болезней у 30 лучших ли-
ний пшеницы озимой мягкой, созданных с использованием в гибридиза-
ции генофонда родственных видов и родов злаков. 

Результаты. Выявлены высокоустойчивые и устойчивые к возбуди-
телям основных болезней и их комплексу линии из потомства гибридов, 
полученных с использованием видов пшеницы T. spelta и T. sphaerococсum, 
искусственно созданных амфидиплоидов ПЕАГ и AD 221-4, а также ге-
номнозамещенной формы Авротика. Как особо ценные, следует отметить 
три линии, устойчивые к твердой головне. Создана рабочая коллекция 
устойчивых к фитопатогенам линий пшеницы с генетическим материа-
лом от родственных видов злаков для использования в селекционной ра-
боте. Линии из коллекции используются как источники устойчивости в 
селекционых программах Мироновского института пшеницы. 

Выводы. Из материала пшеницы мягкой озимой, созданного путем 
отдаленных скрещиваний, выделены стабильно устойчивые к болезням формы. 
Устойчивые линии получены из потомства гибридов, созданных с привлечени-
ем видов пшеницы T. spelta и Т. sphaeюcocсum, искусственных амфидиплоидов 
ПЕАГ, АО 221-4 и геномнозамещенной формы Авротика. Создана рабочая ко-
лекция устойчивых к болезням линий пшеницы мягкой озимой с генетическим 
материалом от родственных видов злаков для использования в селекции. 

Ключевые слова: пшеница, вид, отдаленная гибридизация, устойчи-
вость, возбудитель, болезнь 
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COLLECTION OF DISEASE RESISTANT BREAD WINTER 
WHEAT SAMPLES WITH GENETIC MATERIAL FROM 

RELATED SPECIES OF CEREALS 

Koliucha H.S., Candidate of Biological Sciences 
Bulavka N.V. Candidate of Biological Sciences 
Fomaniuk V.A., Mukha T.I., Murashko L.A., Zaima O.A. 
The V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS of Ukraine 

Aim. On the artificial infection backgrounds among breeding material derived 
from crosses with related species and genera to identify bread winter wheat lines 
being resistant to pathogens of major diseases and to create on their basis working 
collection for use in breeding. 

Material and Methods. By introgressive hybridization new genetic sources 
were created that can enrich existing bread winter wheat genepool with important 
breeding traits. On the artificial infectious backgrounds of causative agents of leaf 
rust, root rot, smut, Fusarium head blight, Septoria leaf blotch and provocative 
background of powdery mildew resistance against these pathogens was determined 
for the top bread winter wheat 30 lines created using hybridization with genepool 
of related species and genera of cereals. 

Results. Highly resistant and resistant to major diseases and complex of 
them lines among hybrid progenies produced using wheat species T. spelta and 
T. sphaerococsum, artificially created amphidiploids PEAH and AD 221-4, and 
genome-substituted form Avrotika have been revealed. As particularly valuable, 
it should be noted three lines being resistant against smut. Working collection of 
pathogen resistant wheat lines with genetic material from related species of cereals 
for use in breeding has been created. Lines from the collection are being used as 
sources of resistance in breeding programs at Myronivka Institute of Wheat. 

Conclusions. In bread winter wheat material created by wide crosses stable 
disease-resistant forms have been identified. Resistant lines have been obtained 
from progeny of the hybrids created involving wheat species T. spelta and 
T. sphaerococsum, artificial amphidiploids PEAG and AD 221-4, and genome-
substituted form Avrotika. Working collection of disease-resistant bread winter wheat 
lines with genetic material from related species for use in breeding has been created. 

Key words: wheat, species, wide hybridization, resistance, pathogen, disease 
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