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1
 ã³áðèä³â òà âèÿâèòè âèñîêîôåðòèëüí³ êîìá³íàö³¿ ³ îêðåì³ ãåíîòèïè. Ìåòîäè. 

Äîñë³äè ïðîâîäèëè ó 2016, 2017 ðð. íà ïîëÿõ ñåëåêö³éíî¿ ñ³âîçì³íè Ìèðîí³âñüêîãî ³í-
ñòèòóòó ïøåíèö³. Îá’ºêò äîñë³äæåíü – ñîðòè ³ êîëåêö³éí³ çðàçêè ð³çíèõ âèä³â ïøåíèö³, 
åã³ëîïñà òà ñèíòåòè÷í³ àìô³äèïëî¿äè, à òàêîæ ã³áðèäè, ñòâîðåí³ çà ¿õ ó÷àñòþ. Ïðè ã³-
áðèäèçàö³¿ âèêîðèñòîâóâàëè òâåë-ìåòîä çàïèëåííÿ êîëîññÿ. ßðîâèçàö³þ íàê³ëü÷åíî-
ãî íàñ³ííÿ çðàçê³â ç îçèìèì òèïîì ðîçâèòêó ïðîâîäèëè â êàìåð³ ËÂÍ-200Ã âïðîäîâæ 
40 äí³â çà òåìïåðàòóðè áëèçüêî +1 °Ñ. Ôåðòèëüí³ñòü-ñòåðèëüí³ñòü ïèëêó â³ääàëåíèõ ã³-
áðèä³â âèçíà÷àëè àöåòîêàðì³íîâèì ìåòîäîì. Ðåçóëüòàòè. Äëÿ ïðîâåäåííÿ ³íòðîãðå-
ñèâíî¿ ã³áðèäèçàö³¿ íàâåñí³ 2016 ð. âèñ³ÿëè 17 âèä³â îçèìî¿ (íàñ³ííÿ ïîïåðåäíüî ïðî-
ÿðîâèçóâàëè) ³ ÿðî¿ ïøåíèö³, 11 âèä³â åã³ëîïñà, 14 ôîðì ñèíòåòè÷íèõ àìô³äèïëî¿ä³â, 
ùî íàä³éøëè ç Íàö³îíàëüíîãî öåíòðó ãåíåòè÷íèõ ðåñóðñ³â ðîñëèí Óêðà¿íè (ÍÖÃÐÐÓ). 
Ó 2016 ð. ïðîâåäåíî â³ääàëåí³ ñõðåùóâàííÿ, ó ÿêèõ çà ìàòåðèíñüêèé êîìïîíåíò âè-
êîðèñòàëè ñîðòè ³ ë³í³¿ ïøåíèö³ îçèìî¿ ì’ÿêî¿ (Ìèðîí³âñüêà 65, Favorit, Ëþòåñöåíñ 696, 
Ëþòåñöåíñ 770, Åðèòðîñïåðìóì 418), ïøåíèö³ ÿðî¿ ì’ÿêî¿ (Êîëåêòèâíà 3, Åëåã³ÿ ìè-
ðîí³âñüêà, Äóáðàâêà) ³ òâåðäî¿ (²çîëüäà, Æ³çåëü, Ä³àíà, Ì²Ï Ðàéäóæíà, Ì²Ï Ìàãäàëå-
íà), à òàêîæ êîëåêö³éí³ çðàçêè ç Óêðà¿íè (Õàðüê³âñüêà 27, Ëóãàíñüêà 7) òà Ìåêñèêè (47 
BUSHEN 4, 94 DONPRDRO 87, SULA/RBCE 2(3)HUI//CIT71/CII), à çàïèëþâà÷àìè áóëè 
äèïëî¿äí³ âèäè ïøåíèö³ (T. monococcum L., T. sinskajae Filat. et Kurk.), òåòðàïëî¿äí³ âèäè 
ïøåíèö³ (T. dicoccum Schuebl, T. ispahanicum Heslot, T. durum Desf., T. polonicum L.), ãåê-
ñàïëî¿äí³ âèäè ïøåíèö³ (T. spelta L., T. sphaerococcum Persiv.), øòó÷íî ñòâîðåí³ àìô³-
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äèïëî¿äè T. miguschovae Zhir., ÏÅÀÃ, AD 221-4, AS-7, ÀÄ-8, à òàêîæ âèäè åã³ëîïñà Ae. 
tauschii Coss. òà Ae. cylindrica Host. Óñüîãî ïðîâåäåíî 44 êîìá³íàö³¿ â³ääàëåíèõ ñõðå-
ùóâàíü ³ îäåðæàíî áëèçüêî 4 òèñ. ã³áðèäíèõ çåðí³âîê. Ó 2017 ð. ðîñëèíè F

1
 â³ääàëåíèõ 

ã³áðèä³â àíàë³çóâàëè çà ïîêàçíèêîì ôåðòèëüí³ñòü-ñòåðèëüí³ñòü ïèëêó. Âèñíîâêè. Â 
óìîâàõ Ïðàâîáåðåæíîãî Ë³ñîñòåïó ðîçìíîæåíî íàñ³ííÿ êîëåêö³éíèõ çðàçê³â ð³çíèõ 
âèä³â ïøåíèö³, åã³ëîïñà, à òàêîæ ñèíòåòè÷íèõ àìô³äèïëî¿ä³â, ùî íàä³éøëè ç ÍÖÃÐÐÓ. 
Ïðîâåäåíî öèêë ñõðåùóâàíü ïøåíèö³ îçèìî¿ ì’ÿêî¿ òà ÿðî¿ ì’ÿêî¿ ³ òâåðäî¿ ç ñèíòåòè÷-
íèìè àìô³äèïëî¿äàìè òà ð³çíèìè âèäàìè ïøåíèö³ ³ åã³ëîïñà, íà îñíîâ³ ÿêèõ îäåðæàíî 
ã³áðèäíèé ìàòåð³àë. Öèòîãåíåòè÷íå äîñë³äæåííÿ ðîñëèí F

1
 â³ääàëåíèõ ã³áðèä³â äàëî 

çìîãó âèÿâèòè âèñîêîôåðòèëüí³ êîìá³íàö³¿ ³ îêðåì³ ãåíîòèïè òà âèçíà÷èòè íåîáõ³ä-
í³ñòü ïðîâåäåííÿ áåêêðîñ³â ñòåðèëüíèõ çà ïèëêîì ã³áðèäíèõ ïîïóëÿö³é. 

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: êîëåêö³éí³ çðàçêè, âèäè ïøåíèö³, âèäè åã³ëîïñà, àìô³äèïëî¿äè, 
â³ääàëåíà ã³áðèäèçàö³ÿ, ôåðòèëüí³ñòü-ñòåðèëüí³ñòü ïèëêó

Вступ. Досягнення в селекціі пшениці досить часто пов’язані із за-
стосуванням величезного потенціалу генетичного різноманіття спо-
ріднених видів та родів злаків. Для вирішення актуальних завдань су-
часної селекції генофонд вітчизняних сортів озимої та ярої пшениці є 
доволі обмеженим. Такі обставини змушують дослідників залучати в 
рекомбінаційні процеси генетичний пул малопоширених культурних 
і диких видів триби Triticeae Dum. Лише деякі види мають споріднені 
геноми і спроможні передавати ознаки звичайним шляхом. Більшість з 
них потребують застосовування особливих прийомів щодо перетворен-
ня чужорідного генетичного матеріалу у форму, доступну для ініціації 
рекомбінаційних процесів і одержання генотипів із транслокаціями та 
заміщенням хромосом. Учені різних селекційних установ наполегливо 
вдосконалюють методи підвищення ефективності інтрогресивних схре-
щувань з метою подолання несумісності та стерильності гібридів пер-
ших поколінь.

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Понад 100 ро-
ків науковці селекційних установ різних країн світу більш або менш 
успішно застосовують генетичний пул споріднених видів і родів злаків 
та вдосконалюють існуючі методи інтрогресії спадкового матеріалу в ге-
ном пшениці м’якої та твердої з метою збагачення її генофонду [1–5]. Такі 
дослідження суттєво сприяють прогресу в селекції цієї важливої про-
довольчої культури [6]. Добре відомо про використання ефекту Ph гена 
5В-хромосоми пшениці, що відповідає за гомологічну кон’югацію хро-
мосом у мейозі [7, 8]. Рецесивний стан ph ph аллелів цього гена обумов-
лює кон’югацію негомологічних хромосом, насамперед гомеологів. Для 
підвищення рівня рекомбінаційних процесів нами також використано 
рецесивну за ph-геном форму пшениці озимої м’якої Favorit (Румунія). 
Одним з найбільш ефективних прийомів в інтрогресивній гібридизації 
визнано створення і застосування штучних амфідиплоїдів [9–12]. Вони 
переважно одного рівня плоїдності з пшеницею м’якою і у схрещуван-
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нях спроможні зав’язати морфологічно повноцінні життєздатні зернів-
ки із задовільною польовою схожістю.

Мета досліджень – розширити спадкове різноманіття вихідного се-
лекційного матеріалу пшениці шляхом створення нової серії віддалених 
гібридів, провести цитогенетичні дослідження рослин F1 гібридів, щоб 
визначити необхідність проведення беккросів та виявити високофер-
тильні комбінації і окремі генотипи.

Матеріал і методи. Досліди проводили у 2016, 2017 рр. на полях се-
лекційної сівозміни Миронівського інституту пшениці. Об’єкт дослі-
джень – сорти і колекційні зразки різних видів пшениці, егілопса та 
синтетичні амфідиплоїди, а також гібриди, створені за їх участю. При 
гібридизації використовували твел-метод запилення колосся [13]. Яро-
визацію накільченого насіння зразків з озимим типом розвитку прово-
дили в камері ЛВН-200Г впродовж 40 днів за температури близько +1 ºС. 
Фертильність-стерильність пилку віддалених гібридів визначали ацето-
карміновим методом [14].

Обговорення результатів. Для проведення нового циклу робіт з 
інтрогресивної гібридизації навесні 2016 р. в полі висіяли насіння ко-
лекційних зразків, що надійшли з НЦГРРУ, а саме: види пшениці 
ярої Triticum  monococcum L. UA0300116 var. mаcedonicum; T.  sinskajae 
Filat. et Kurk. UA0300224 var. sinskajae; T.  dicoccum Schuebl UA0300327 
var. aeroginosum; T.  ispahanicum Heslot UA0300070 var. ispahanorufum; 
T. timopheevii  Zhir. UA0300107  var. timopheevii; T. durum Desf. UA0300241 var. 
falcatomelanopus; T. turgidum L. UA0300110 var. plinianum; T. persicum Vav. 
UA0300058 var. persicum; T. polonicum L. UA0300337 var. pseudocompactum; 
T. spelta L. UA0300474 var. album; T. sphaerococcum Persiv. UA0300353 var. 
tumidum; T. compactum Host UA0300240 var. erinaceum; види пшениці ози-
мої T. dicoccum Schuebl UA0300489 var. atratum; T. durum Desf. UA0201451 
var. hordeiforme; T. spelta L. UA0300103 var. duhamelianum с. Frankenkorn; 
T.  sphaerococcum Persiv. UA0106239353 var. tumidum c. Шарада; T. macha 
Dekapr. et Menabde UA0300250 var. palaeoimereticum; види егілопса ози-
мого (Aegilops  tauschii Coss. UA0400005, Ae.  cylindrica Host UA0400040, 
Ae. biuncialis Vis. UA0400006, Ae.  triuncialis L. UA0400150, Ae.  triaristata 
Willd. UA0400004, Ae. columnaris Zhuk. UA0400011, Ae. umbellulata Zhuk. 
UA0400199, Ae. comosa Sibth. et Sm. IR00197), напівозимого (Ae. speltoides 
Tausch UA0400036) та ярого (Ae.  variabilis Eig UA0400213), а також вид 
хайнальдії Dasypyrum villosum L. UA0400224 з озимим типом розвит-
ку; синтетичні амфідиплоїди ярі ПАГ-12 (T.  persicum / T.  monococcum) 
UA0500004, ПАГ-39 (Т.  dicoccum / T.  sinskajae) UA0500024, ПEАГ 
(Т. dicoccum / Ae. tauschii) UA0500010, T. dicoccum / Ae. speltoides UA0500012, 
T. miguschovae (T.  militinae / Ae.  tauschii) UA0500015, Ae.  ventricosa / 



73Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
Âèïóñê 5, 2017

Genetics and biotechnology

T. dicoccum UA0500021, AS-7 (T. durum / Ae. tauschii) UA0500027, AD 221-4 
(T. persicum / Ae. tauschii) UA0500029, AD-7 (T. ispahanicum / Ae. cylindrica) 
UA0500030, T.  kiharae (T.  timopheevii / Аe.  tauschii) UA0500014, АД-8 
(T.  dicoccum / Ae.  triuncialis) UA0500022; синтетичні амфіплоїди озимі 
T.  рalmovae (T.  boeoticum / Ae.  tauschii) UA0500054, Aвротіка (тетра Ав-
рора / Ае. mutica) UA0500055, Авролата (тетра Аврора / Ae. umbellulata) 
UA0500067. 

Для прискорення роботи з метою залучення у віддалену гібридиза-
цію колекційних зразків з озимим типом розвитку проросле насіння 
попередньо прояровизували впродовж 40 діб і посіяли в полі разом з 
ярими навесні 2016 р. 

Того ж року провели віддалені схрещування, у яких за материнський 
компонент використали сорти і лінії пшениці озимої м’якої (Миронів-
ська 65, Favorit, Лютесценс 696, Лютесценс 770, Еритроспермум 418), 
сорти пшениці ярої м’якої (Колективна 3, Елегія миронівська, Дубрав-
ка) та твердої (Ізольда, Жізель, Діана, МІП Райдужна, МІП Магдалена), 
а також колекційні зразки з України (Харьківська 27, Луганська 7) та 
Мексики (47 BUSHEN 4, 94 DONPRDRO 87, SULA/RBCE 2(3)HUI//CIT71/
CII), а запилювачами були диплоїдні види пшениці T.  monococcum L. 
UA0300116 var. macedonicum та T. sinskajaе Filat. et Kurk. UA0300224 var. 
sinskajae; тетраплоїдні види пшениці T. dicoccum Schuebl UA0300327 var. 
aeroginosum; T. dicoccum Schuebl, UA0300489 var. atratum; T. ispahanicum 
Heslot UA0300070 var. ispahanorufum; T.  durum Desf. UA0300241 var. 
falcatomelanopus; T. durum Desf. UA0200047 var. hordeiforme; T. polonicum 
L. UA0300337 var. pseudocompactum; гексаплоїдні види пшениці T. spelta 
L. UA0300103 var. duhamelianum; T.  sphaerococcum Persiv. UA0300353 
var. tumidum; штучно створений вид T.  miguschovae Zhir. (T.  militinae / 
Ae. tauschii) UA0500015; синтетичні амфідиплоїди ПЕАГ (АD T. dicoccum 
/ Ae. tauschii) UA0500010, AD 221-4 (T. persicum / Ae. tauschii) UA0500029, 
AS-7 (T. durum / Ae. tauschii) UA0500027, АД-8 (T. dicoccum / Ae. triuncialis) 
UA0500022, а також види егілопса Ae.  tauschii Coss. UA0400005 та 
Ae. cylindrica Host UA0400040.

Загалом у 2016 р. проведено 44 комбінації віддалених схрещувань, з 
них 21 комбінація на основі озимих (отримано 2508 зернівок) та 23 – на 
основі ярих сортів і ліній пшениці (отримано 1405 зернівок). Більшість 
видів пшениці і егілопса та синтетичні амфідиплоїди, з якими проводи-
лась гібридизація озимої та ярої м’якої і твердої пшениці, досить добре 
схрещувались, при цьому зав’язувались гібридні зернівки, що мали за-
довільну польову схожість. В умовах 2016 р. зав’язування зерен при ство-
ренні озимих віддалених гібридів залежно від комбінацій схрещувань 
було в межах 0,4–72,0 % (табл. 1), ярих – від 0 до 84,5 % (табл. 2).
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Найменш озерненими, як і слід було очікувати, виявились комбінації 
схрещування сортів і ліній як м’якої, так і твердої пшениці з егілопса-
ми Ae. tauschii (0,4–1,3 %) і Ae. cylindrica (2,7 %); з диплоїдними видами 
пшениці T. monococcum (0,0–9,5 %) і T. sinskajae (20,5 %) та штучним ви-
дом T. miguschovae (0,7–25,0 %). Інші комбінації віддалених схрещувань 
були досить сумісними. Зав’язування зерен у схрещуваннях різних 
форм пшениці з тетраплоїдними видами становило: T.  polonicum – в 
межах 32,2–52,4 %, T. dicoccum – 53,1–84,5 %, T. ispahanicum – 67,7–83,0 %, 
T. durum – 31,5–63,8 %, з гексаплоїдом T. sphaerococcum – 19,7–63,0 %. За 
зав’язуванням зернівок до них наближались гібриди пшениці із синте-
тичними амфідиплоїдами ПЕАГ, AД-8, AD 221-4, AS-7. Cлід зазначити, 
що як материнський компонент у віддалених схрещуваннях найбільш 
ефективними були форма з рецесивним геном ph Favorit та сорт Миро-
нівська 65.
Òàáëèöÿ 1. Çàâ’ÿçóâàííÿ çåðí³âîê ó â³ääàëåíèõ ñõðåùóâàííÿõ 
íà îñíîâ³ îçèìî¿ ïøåíèö³ (Ì²Ï, 2016 ð.)

Ã³áðèäíà êîìá³íàö³ÿ
Çàïèëåíî 
êâ³òîê, øò. 

Çàâ’ÿçàëîñü 
çåðåí, øò.

Îçåðíåí³ñòü, 
%

Favorit / ÏEÀÃ (T. dicoccum / Ae. tauschii) 182 127 69,8
Favorit / Ae. ñylindrica 260 7 2,7
Favorit / T. sphaerococcum var. tumidum 146 92 63,0
Ìèðîí³âñüêà 65 / AS-7 (T. durum / Ae. tauschii) 148 98 66,2
Ìèðîí³âñüêà 65 / Ae. tauschii 126 1 0,8
Ìèðîí³âñüêà 65 / T. sphaerococcum 
var. tumidum 150 108 72,0
Ìèðîí³âñüêà 65 / AD 221-4 
(T. persicum / Ae. tauschii) 214 111 51,9
Ëþòåñöåíñ 770 / Ae. tauschii 232 1 0,4
Ëþòåñöåíñ 770 / T. sphaerococcum var. tumidum 66 13 19,7
Ëþòåñöåíñ 770 / ÏEÀÃ 
(T. dicoccum / Ae. tauschii) 206 6 2,9
Ëþòåñöåíñ 770 / AD 221-4 
(T. persicum / Ae. tauschii) 170 82 48,2
Ëþòåñöåíñ 770 / AS-7 (T. durum / Ae. tauschii) 220 142 64,5
Ëþòåñöåíñ 696 / ÏEÀÃ 
(T. dicoccum / Ae. tauschii) 143 44 30,8
Ëþòåñöåíñ 696 / T. spelta var. album 190 10 5,3
Ëþòåñöåíñ 696 / Ae. tauschii 157 2 1,3
Ëþòåñöåíñ 696 / T. polonicum 
var. pseudocompactum 118 38 32,2
Ëþòåñöåíñ 696 / AS-7 (T. durum / Ae. tauschii) 118 71 60,2
Åðèòðîñïåðìóì 418 / T. spelta var. album 104 16 15,4
Åðèòðîñïåðìóì 418 / T. miguschovae 196 5 2,6
Åðèòðîñïåðìóì 418 / ÏEÀÃ 
(T. dicoccum / Ae. tauschii) 166 10 6,0
Åðèòðîñïåðìóì 418/AD 221-4 
(T. persicum / Ae. tauschii) 338 119 35,2
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Òàáëèöÿ 2. Çàâ’ÿçóâàííÿ çåðí³âîê ó â³ääàëåíèõ ñõðåùóâàííÿõ íà îñíîâ³ 
ÿðî¿ ïøåíèö³ (Ì²Ï, 2016 ð.)

Ã³áðèäíà êîìá³íàö³ÿ
Çàïèëåíî 
êâ³òîê, øò.

Çàâ’ÿçàëîñü 
çåðåí, øò.

Îçåðíåí³ñòü, 
%

Êîëåêòèâíà 3 / T. miguschovae 
(T. militinae / Ae. tauschii) 140 1 0,7
Êîëåêòèâíà 3 / T. monococcum 
var. macedonicum 170 0 0
Êîëåêòèâíà 3 / T. spelta var. album 112 9 8,0
Äóáðàâêà / T. durum var. hordeiforme 178 56 31,5
Äóáðàâêà / T. miguschovae 
(T. militinae / Ae. tauschii) 194 3 1,5
Æ³çåëü / T. monococcum var. macedonicum 264 25 9,5
Æ³çåëü / T. miguschovae 
(T. militinae / Ae. tauschii) 176 44 25,0
Õàðê³âñüêà 27 / T. dicoccum var. aeroginosum 175 93 53,1
Õàðê³âñüêà 27 / T. ispahanicum 
var. ispahanorufum 176 146 83,0
Ì²Ï Ðàéäóæíà / ÏEÀÃ (Ò. dicoccum / Ae. tauschii) 232 95 40,9
Ì²Ï Ìàãäàëåíà / T. miguschovae
(T. militinae / Ae. tauschii) 174 26 14,9
Ì²Ï Ìàãäàëåíà / T. ispahanicum 
var. ispahanorufum 254 172 67,7
Ä³àíà / ÀÄ-8 (T. dicoccum / Ae. triuncialis) 118 21 17,8
Åëåã³ÿ ìèðîí³âñüêà / T. durum 
var. falcatomelanopus 368 168 45,7
Åëåã³ÿ ìèðîí³âñüêà / T. miguschovae 
(T. militinae / Ae. tauschii) 152 11 7,2
²çîëüäà / T. dicoccum var. aeroginosum 116 98 84,5
²çîëüäà / ÏEÀÃ (T. dicoccum / Ae. tauschii) 118 78 66,1
SULA/RBCE 2(3)HUI//CIT71/CII / T. sinskajae 156 32 20,5
SULA/RBCE 2(3)HUI//CIT 71/CII / T. polonicum 
var. pseudocompactum 72 53 73,6
SULA/RBCE 2(3)HUI//CIT 71/CII / T. durum 
var. hordeiforme 152 97 63,8
47 BUSHEN 4 / ÏEÀÃ (T. dicoccum / Ae. tauschii) 224 147 65,6
94 DONPRDRO 87 / T. monococcum 
var. macedonicum 101 8 7,9
94 DONPRDRO 87 / T. polonicum 
var. pseudocompactum 42 22 52,4

Гібридний матеріал F1 з озимим типом розвитку висіяли в полі восе-
ни 2016 р., а з ярим типом – навесні 2017 р. У рослин першого покоління 
гібридів від схрещування м’якої пшениці з T. miguschovae, T.  spelta, ам-
фідиплоїдом ПЕАГ переважно домінували ознаки, притаманні дикому 
виду: спельтоїдний тип будови колоса, його ламкість, жорсткі колоскові 
лусочки, забарвлення різних відтінків від кавового до темно-коричнево-
го та чорного кольору, важкий вимолот колоса. На відміну від внутріш-
ньовидових схрещувань, в яких (згідно із законами Г. Менделя щодо 
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передачі спадкових ознак від батьківських організмів їхнім нащадкам) 
спостерігається фенотипова одноманітність гібридів першого поколін-
ня, у віддалених гібридів починаючи з F1, F2 і в наступних поколіннях, 
особливо у випадках інконгруентних схрещувань, відбувається бурхли-
вий формотворчий процес. Суттєвий діапазон мінливості можна було 
простежити практично за всіма морфологічними ознаками (висотою 
рослин; довжиною, формою, щільністю, кольором і озерненістю колоса; 
ступенем прояву остистості; формою і кольором листя і зернівок; опу-
шенням і жорсткістю колоскових лусочок), а також за тривалістю веге-
таційного періоду, важкістю чи легкістю вимолоту колоса і продуктив-
ністю рослин.

Показник «фертильність-стерильність пилку» вивчали з метою попе-
редньої оцінки рівня цитогенетичної стабільності, визначення необхід-
ності проведення беккросів гібридів першого покоління та виявлення 
високофертильних комбінацій і окремих генотипів.

У 2017 р. всього проаналізовано 93 препарати і близько 337 тис. пил-
кових зерен. Щодо визначення рівня стерильності F1 віддалених гібри-
дів озимої пшениці на 21 варіанті досліджено 127 тис. пилкових зерен. 
В умовах 2017 р. показник стерильності пилку у сорту Миронівська 65 
був на рівні 10,4 %, у різних видів егілопса – в межах 2,8–8,2 %. Дослі-
дження рівня стерильності пилку у рослин F1 гібридних популяцій пше-
ниці з різними видами егілопса і диплоїдними видами пшениці пока-
зали майже повну відсутність фертильного пилку. У гібридів за участю 
T. monococcum стерильність пилку була в межах 99,6–100 %, в комбіна-
ціях за участю T. miguschovae показник коливався від 38,4 до 100 %. Рос-
лини гібридів, отриманих на основі схрещувань з вищеназваними те-
траплоїдними і гексаплоїдними cпорідненими видами та синтетичними 
амфідиплоїдами, мали доволі високу фертильність і зав’язали достатню 
кількість зернівок, які були висіяні в полі восени 2017 р. 

На рисунках 1–3 подано діаграми значень стерильності пилку F1 гі-
бридів пшениці, отриманих за участю синтетичних амфідиплоїдів ПЕАГ 
(T. dicoccum / Ae. tauschii), T. miguschovae (T. militinae / Ae. tauschii) та AS-7 
(T. durum / Ae. tauschii), залежно від генотипу материнського компоненту 
схрещування. 

Найбільш фертильними виявились нащадки від залучення у схре-
щування за батьківський компонент амфідиплоїдів AS-7 (T.  durum / 
Ae. tauschii) та ПЕАГ (T. dicoccum / Ae. tauschii). Достатньо фертильними в 
наших дослідах були також рослини гібридів від схрещування зразків і 
сортів пшениці із синтетичними амфідиплоїдами AD 221-4 (T. persicum / 
Ae. tauschii) – стерильність 18,9–62,6 %, і АД-8 (T. dicoccum / Ae. triuncialis) 
– 36,5 %.
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Ðèñ. 1. Ñòåðèëüí³ñòü ïèëêó F
1 

ã³áðèä³â ïøåíèö³, ñòâîðåíèõ çà ó÷àñòþ 
ÏÅÀÃ (T. dicoccum / Ae. tauschii), %

Ðèñ. 2. Ñòåðèëüí³ñòü ïèëêó F
1
 ã³áðèä³â ïøåíèö³, ñòâîðåíèõ çà ó÷àñòþ 

T. miguschovae (T. militinae / Ae. tauschii), %

Ðèñ. 3. Còåðèëüí³ñòü ïèëêó F
1
 ã³áðèä³â ïøåíèö³, ñòâîðåíèõ çà ó÷àñòþ 

AS-7 (T. durum / Ae. tauschii), %
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Більшість гібридних популяцій із стерильним пилком підлягали бек-
кросуванню пилком форм пшениці, які брали участь у створенні гібри-
дів. Таким чином, у 2016, 2017 рр. було розмножено колекційні зразки 
різних видів пшениці і егілопса та створених на їх основі синтетичних 
амфідиплоїдів. Проведено схрещування і одержано гібридне насіння від 
запилення колосся сортів і ліній твердої та м’якої пшениці синтетични-
ми амфідиплоїдами, різними видами пшениці і егілопса. Загалом про-
ведено 44 комбінації віддалених схрещувань і отримано близько 4 тис. 
гібридних зернівок. Проведено цитогенетичні дослідження рослин F1 
віддалених гібридів. 

Висновки. В умовах Правобережного Лісостепу розмножено насіння 
колекційних зразків різних видів пшениці, егілопса, а також синтетич-
них амфідиплоїдів, що надійшли з Національного центру генетичних 
ресурсів рослин України. Проведено цикл схрещувань озимої м’якої та 
ярої м’якої і твердої пшениці з синтетичними амфідиплоїдами і різними 
видами пшениці та егілопса, на основі яких одержано гібридний мате-
ріал. Цитогенетичне дослідження рослин F1 віддалених гібридів дало 
можливість виявити високофертильні комбінації і окремі генотипи та 
визначити необхідність проведення беккросів гібридних популяцій із 
стерильним пилком. 
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çëàêîâ äëÿ ðàñøèðåíèÿ íàñëåäñòâåííîãî ðàçíîîáðàçèÿ 
ñåëåêöèîííîãî ìàòåðèàëà ïøåíèöû
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Öåëü. Ñîçäàòü ñåðèþ îòäàëåííûõ ãèáðèäîâ, ïðîâåñòè öèòîãåíåòè÷åñêîå èññëå-
äîâàíèå ðàñòåíèé F

1
 ãèáðèäîâ è âûÿâèòü âèñîêîôåðòèëüíûå êîìáèíàöèè è îòäåëü-

íûå ãåíîòèïû. Ìåòîäû. Îïûòû ïðîâîäèëè â 2016 è 2017 ãã. íà ïîëÿõ ñåëåêöèîííîãî 
ñåâî îáîðîòà Ìèðîíîâñêîãî èíñòèòóòà ïøåíèöû. Îáúåêò èçó÷åíèÿ – ñîðòà è êîëëåê-
öèîííûå îáðàçöû ðàçíûõ âèäîâ ïøåíèöû, ýãèëîïñà, ñèíòåòè÷åñêèå àìôèäèïëîèäû è 
ãèáðèäû, ñîçäàííûå ñ èõ ó÷àñòèåì. Ïðè ãèáðèäèçàöèè ïðèìåíÿëè òâåëë-ìåòîä îïû-
ëåíèÿ êîëîñüåâ. ßðîâèçàöèþ íàêëþíóâøèõñÿ ñåìÿí îáðàçöîâ ñ îçèìûì òèïîì ðàç-
âèòèÿ ïðîâîäèëè â êàìåðå ËÂÍ-200Ã â òå÷åíèå 40 äíåé ïðè òåìïåðàòóðå îêîëî +1 °Ñ. 
Ôåðòèëüíîñòü-ñòåðèëüíîñòü ïûëüöû îòäàëåííûõ ãèáðèäîâ îïðåäåëÿëè àöåòîêàðìèíî-
âûì ìåòîäîì. Ðåçóëüòàòû. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ èíòðîãðåññèâíîé ãèáðèäèçàöèè âåñíîé 
2016 ã. âûñåÿëè 17 âèäîâ îçèìîé (ñåìåíà ïðåäâàðèòåëüíî ïðîÿâèçèðîâàëè) è ÿðîâîé 
ïøåíèöû, 11 âèäîâ ýãèëîïñà, 14 ôîðì ñèíòåòè÷åñêèõ àìôèäèïëîèäîâ, ïîñòóïèâøèõ 
èç Íàöèîíàëüíîãî öåíòðà ãåíåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ðàñòåíèé Óêðàèíû (ÍÖÃÐÐÓ). Â 2016 ã. 
ïðîâåäåíû îòäàëåííûå ñêðåùèâàíèÿ, â êîòîðûõ êàê ìàòåðèíñêèé êîìïîíåíò èñïîëü-
çîâàëè ñîðòà è ëèíèè ïøåíèöû ìÿãêîé îçèìîé (Ìèðîí³âñüêà 65, Favorit, Ëþòåñöåíñ 
696, Ëþòåñöåíñ 770, Åðèòðîñïåðìóì 418), ïøåíèöû ìÿãêîé ÿðîâîé (Êîëåêòèâíà 3, 
Åëåãiÿ ìèðîí³âñüêà, Äóáðàâêà) è òâåðäîé (Içîëüäà, Æiçåëü, Äiàíà, ÌIÏ Ðàéäóæíà, Ì²Ï 
Ìàãäàëåíà), à òàêæå êîëëåêöèîííûå îáðàçöû èç Óêðàèíû (Õàðüêiâñüêà 27, Ëóãàíñüêà 7) 
è Ìåêñèêè (47 BUSHEN 4, 94 DONPRDRO 87, SULA/RBCE 2(3)HUI//CIT71/CII), à îïûëè-
òåëÿìè ñëóæèëè äèïëîèäíûå âèäû ïøåíèöû (T. monococcum L., T. sinskajae Filat. åt Kurk.), 
òåòðàïëîèäíûå âèäû ïøåíèöû (T. dicoccum Schuebl, T. ispahanicum Heslot, T. durum 
Desf., T. polonicum L.), ãåêñàïëîèäíûå âèäû ïøåíèöû (T. spelta L., T. sphaerococcum 
Persiv.), èñêóññòâåííî ñîçäàííûå àìôèäèïëîèäû T. miguschovae Zhir., ÏÝÀÃ, AD 221-4, 
AS-7, ÀÄ-8, à òàêæå âèäû ýãèëîïñà Ae. tauschii Coss. è Ae. cylindrica Host. Âñåãî ïðî-
âåäåíî 44 êîìáèíàöèè îòäàëåííûõ ñêðåùèâàíèé è ïîëó÷åíî îêîëî 4 òûñ. ãèáðèäíûõ 
çåðíîâîê. Â 2017 ã. ðàñòåíèÿ F

1
 îòäàëåííûõ ãèáðèäîâ àíàëèçèðîâàëè ïî ïîêàçàòåëþ 

ôåðòèëüíîñòü-ñòåðèëüíîñòü ïûëüöû ñ öåëüþ ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêè óðîâíÿ öèòî-
ãåíåòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè. Âûâîäû. Â óñëîâèÿõ Ïðàâîáåðåæíîé Ëåñîñòåïè ðàç-
ìíîæåíû ñåìåíà êîëëåêöèîííûõ îáðàçöîâ ðàçíûõ âèäîâ ïøåíèöû, ýãèëîïñà, à òàêæå 
ñèíòåòè÷åñêèõ àìôèäèïëîèäîâ, ïîëó÷åííûå èç ÍÖÃÐÐÓ. Ïðîâåäåí öèêë ñêðåùèâàíèé 
ïøåíèöû ìÿãêîé îçèìîé, à òàêæå ìÿãêîé è òâåðäîé ÿðîâîé ñ ñèíòåòè÷åñêèìè àìôèäè-
ïëîèäàìè è ðàçíûìè âèäàìè ïøåíèöû è ýãèëîïñà, íà îñíîâå êîòîðûõ ïîëó÷åí ãèáðèä-
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íûé ìàòåðèàë. Öèòîãåíåòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ðàñòåíèé F
1
 îòäàëåííûõ ãèáðèäîâ ïî-

çâîëèëî âûÿâèòü âûñîêîôåðòèëüíûå êîìáèíàöèè è îòäåëüíûå ãåíîòèïû è îïðåäåëèòü 
íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ áåêêðîññîâ ñòåðèëüíûõ ïî ïûëüöå ãèáðèäíûõ ïîïóëÿöèé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîëëåêöèîííûå îáðàçöû, âèäû ïøåíèöû, âèäû ýãèëîïñà, ñèí-
òåòè÷åñêèå àìôèäèïëîèäû, îòäàëåííàÿ ãèáðèäèçàöèÿ, ôåðòèëüíîñòü-ñòåðèëüíîñòü 
ïûëüöû

²nvolving genetic pool of alien species and genera of cereals 
to expand the hereditary diversity of wheat breeding material
Demydov O. A., Doctor of Agricultural Sciences, Associate Member of NAAS
Koliucha H. S., Candidate of Biological Sciences
Bordiuh A. M.

The V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS 
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Purpose. To create series of wide hybrids, to conduct cytogenetic analysis of F
1
 hybrid 

plants and to identify highly fertile combinations and individual genotypes. Methods. The 
experiments were carried out in 2016 and 2017 on fields of breeding rotation of Myronivka 
Institute of Wheat. Varieties and collection samples of various species of wheat, Aegilops 
and synthetic amphidiploids as well as their hybrids were examined. In hybridization the 
twirl-method of female plant pollination was used. Sprouted seeds of winter habit samples 
were vernalizated in chambers LVN-200H during 40 days at +1 °C. Fertility-sterility of pollen 
in wide hybrids was determined by acetocarmine method. Results. In the spring of 2016, 
17 winter (previously vernalized seeds) and spring wheat species, 11 Aegilops species, 
14 forms of synthetic amphidiploids received from the National Center for Plant Genetic 
Resources of Ukraine (NCPGRU) have been seeded to be involved into wide crossing. In 
2016, wide crossings were carried out using as maternal component bread winter wheat 
varieties and lines (Myronivska 65, Favorit, Lutestcens 696, Lutescens 770, Erythrospermum 
418), bread spring wheat varieties (Kolektyvna 3, Elehiia myronivska, Dubravka), durum 
spring wheat varieties (Izolda, Zhizel, Diana, MIP Raiduzhna, MIP Mahdalena) as well as 
collection samples from Ukraine (Kharkivska 27, Luhanska 7) and Mexico (47 BUSHEN 4, 
94 DONPRDRO 87, SULA/RBCE 2(3)HUI//CIT71/CII) while as pollinators there were diploid 
wheat species (T. monococcum L., T. sinskajae Filat. et Kurk), tetraploid wheat species 
(T. dicoccum Schuebl, T. ispahanicum Heslot, T. durum Desf., T. polonicum L.), hexaploid 
wheat species (T. spelta L., T. sphaerococcum Ðersiv.), artificially created amphidiploids 
(T. miguschovae Zhir., PEAG, AD 221-4, AS-7, AD-8, as well as Aegilops species (Ae. tauschii 
Coss. and Ae. cylindrica Host). A total of 44 combinations of wide crossings were carried 
out and about 4,000 hybrid kernels were obtained. In 2017, F

1
 plants of wide hybrids were 

analyzed by pollen fertility-sterility level. Conclusions. In the conditions of the Right-bank 
Forest-Steppe, seeds of collection samples of various Triticum and Aegilops spesies and 
synthetic amphidiploids received from the NCPGRU have been reproduced. Resulted from 
crossing bread winter wheat, bread and durum spring wheat with synthetic amphidiploids 
and various wheat and Aegilops species novel hybrid material has been obtained. The 
cytogenetic study of F

1
 plants of wide hybrids allowed to detect highly fertile combinations 

and individual genotypes and to determine the need for backcrosses in hybrid populations 
possessing sterile pollen.

Key words: collection samples, wheat species, Aegilops species, amphidiploids, wide 
hybridization, fertility-sterility of pollen


