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Ìåòà. Ïðîâåñòè ³äåíòèô³êàö³þ ãåí³â ÿðîâèçàö³éíî¿ ïîòðåáè ó ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ ñîðòó Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ. Ìåòîäè. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëè â Ìèðîí³âñüêîìó ³íñòèòóò³ ïøåíèö³ ó 2016, 2017 ðð. Äëÿ âèçíà÷åííÿ òðèâàëîñò³ ïåð³îäó ÿðîâèçàö³¿ âèñ³âàëè
íàñ³ííÿ, ïîïåðåäíüî ïðîÿðîâèçîâàíå âïðîäîâæ ð³çíèõ òåðì³í³â (60–50–40–30 ä³á).
Â³äì³÷àëè äàòó êîëîñ³ííÿ êîæíî¿ ðîñëèíè. Äëÿ âèâ÷åííÿ ôîòîïåð³îäè÷íî¿ ÷óòëèâîñò³
ïðîâîäèëè øòó÷íó ÿðîâèçàö³þ ïðîðîñëîãî íàñ³ííÿ (60 ä³á), ï³ñëÿ ÷îãî âèñàäæóâàëè
ïðîðîñòêè ó âåãåòàö³éí³ ïîñóäèíè, ÿê³ ðîçì³ùóâàëè íà â³äêðèòîìó ìàéäàí÷èêó. Ñêîðî÷åííÿ ôîòîïåð³îäó (äî 12 ãîäèí) çä³éñíþâàëè øëÿõîì çàêðèâàííÿ ðîñëèí ÿùèêîì
ç òåìíî¿ ïë³âêè. Â³äì³÷àëè äàòó âèêîëîøóâàííÿ ðîñëèí, ÿê³ âèðîùóâàëè çà ñêîðî÷åíîãî òà ïðèðîäíîãî ôîòîïåð³îäó. Ïðîðîñëå íàñ³ííÿ ã³áðèä³â F2 â³ä ñõðåùóâàííÿ äîñë³äæóâàíîãî ñîðòó ç òåñòåðíèìè ë³í³ÿìè ï³ñëÿ ïåðåäïîñ³âíî¿ ÿðîâèçàö³¿ âïðîäîâæ
40 ä³á áóëî âèñàäæåíå â ïîë³. Ïðèáëèçíî ÷åðåç òðè ì³ñÿö³ F 2 ïîïóëÿö³¿ ðîçïîä³ëèëè íà
êëàñè øëÿõîì ï³äðàõóíêó ðîñëèí, ùî âèêîëîñèëèñü àáî íå âèêîëîñèëèñü íà ìîìåíò
çáèðàííÿ. Êð³ì ðîçùåïëåííÿ, âèâ÷àëè äèíàì³êó âèêîëîøóâàííÿ ðîñëèí, âèêîðèñòîâóþ÷è â ÿêîñò³ ïîêàçíèêà ÷èñëî äí³â â³ä ñõîä³â äî êîëîñ³ííÿ. Ðåçóëüòàòè. Òðèâàë³ñòü
ÿðîâèçàö³éíî¿ ïîòðåáè ñîðòó ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ ñòàíîâèòü 40 ä³á;
ñîðò ìîæíà õàðàêòåðèçóâàòè ÿê ñåðåäíüî÷óòëèâèé äî òðèâàëîñò³ äíÿ (ïîäîâæåííÿ
âåãåòàö³éíîãî ïåð³îäó ïðè âèðîùóâàíí³ ðîñëèí â óìîâàõ øòó÷íî ñêîðî÷åíî¿ òðèâàëîñò³ äíÿ ñòàíîâèòü 8,2–10,3 ä³á). Çà ðåçóëüòàòàìè ã³áðèäîëîã³÷íîãî àíàë³çó ç âèêîðèñòàííÿì ñïåö³àëüíèõ òåñòåðíèõ ë³í³é ó ãåíîòèï³ ñîðòó Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ âñòàíîâëåíî
íàÿâí³ñòü äîì³íàíòíîãî àëåëÿ ãåíà Vrd1, ÿêèé ñêîðî÷óº òðèâàë³ñòü ïåð³îäó ÿðîâèçàö³¿.
Íà âèêîëîøóâàííÿ ðîñëèí ïøåíèö³ îêð³ì ãåí³â, ùî âèçíà÷àþòü ÿðîâèçàö³éíó ïîòðåáó,
çíà÷íèé âïëèâ ìàº ñèñòåìà ãåí³â, ÿêà êîíòðîëþº ÷óòëèâ³ñòü ðîñëèí äî ôîòîïåð³îäó
(Ppd). Âèñíîâêè. Ñîðò ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ çà ãåíåòè÷íî îáóìîâëåíèìè îñîáëèâîñòÿìè ðîçâèòêó íà ðàíí³õ åòàïàõ îíòîãåíåçó º ïðèñòîñîâàíèì äî óìîâ
ïåðåçèì³âë³ â Ë³ñîñòåïó Óêðà¿íè. Äëÿ óíèêíåííÿ ïîøêîäæåíü ðîñëèí ó çèìîâèé ïåð³îä ñîðò Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ êðàùå âèñ³âàòè ó ï³çí³é äëÿ äàíî¿ êë³ìàòè÷íî¿ çîíè ñòðîê.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïøåíèöÿ ì’ÿêà îçèìà, ñîðò, ãåíè, òðèâàë³ñòü ïåð³îäó ÿðîâèçàö³¿,
ôîòîïåð³îäè÷íà ÷óòëèâ³ñòü, ã³áðèäîëîã³÷íèé àíàë³ç

Вступ. Тривалість яровизаційної потреби та чутливість рослин
пшениці озимої до тривалості світлового дня – це важливі ознаки, які
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впливають на тривалість та проходження певних етапів органогенезу.
Ці показники слід враховувати при встановленні строків сівби сорту,
оскільки рослини можуть «перерости», а відтак знизити стійкість проти
абіотичних чинників.
Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Тривалість
яровизаційної потреби сорту пшениці озимої визначається періодом
(кількістю діб) впливу на рослини низької позитивної температури, необхідним для переходу рослин до генеративного розвитку. Указана властивість пов’язана з морозо-, зимостійкістю сортів, а відтак із збереженням урожайності за впливу стресових факторів зимівлі. З яровизацією
пов’язані, насамперед, формування і розвиток фотосинтетичного апарату й закладка структурних новоутворень конуса наростання [1]. Тривалість періоду яровизації впливає на тривалість періоду до колосіння,
посухо-, зимо-, морозостійкість, масу зерна з колоса і врожайність [2–5].
Тривалість яровизаційної потреби визначається системою генів Vrd [6].
А. Ф. Стельмах припускає, що відмінності за тривалістю яровизаційної
потреби пов’язані з фотоперіодичною чутливістю сортів озимої пшениці [7]. Чутливість до фотоперіоду контролюється системою генів Ppd [8].
Науковці зазначають, що домінантні алелі двох генів (Vrd1 і Vrd2) зумовлюють скорочення періоду яровизації. У роки з раннім відновленням
вегетації вони можуть спричиняти більш раннє виколошування рослин.
Коротший період яровизації зумовлює більш ранній вихід рослин із стану спокою навесні та взимку під час відлиг, що призводить до зниження
зимо-, морозостійкості, а внаслідок цього інколи й урожаю [9]. Тривала
яровизаційна потреба є необхідною умовою для досягнення високої морозостійкості [10].
Встановлено, що різні за біологічними ознаками сорти по-різному
реагують на строки сівби [11, 12]. Сорти з підвищеною фотоперіодичною реакцією та зимостійкі слід висівати раніше, а з коротким періодом
яровизації – на 5–10 днів пізніше тих сортів, які мають тривалий період яровизації [13]. Тому для кожного сорту необхідно підібрати термін
сівби, що відповідає особливостям його розвитку в осінній період, який
визначається, зокрема, тривалістю яровизаційної потреби.
Вивчення генетично зумовлених ознак сорту, що характеризують
особливості розвитку рослин на ранніх етапах, дає можливість передбачити його адаптивний потенціал у пристосуванні до умов зимівлі і перспективи використання сорту у певній кліматичній зоні та визначити
найкращий строк сівби.
Мета досліджень – провести ідентифікацію генів яровизаційної потреби у нового перспективного сорту пшениці м’якої озимої миронівської селекції МІП Валенсія.
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Матеріал і методи. Дослідження проводили в Миронівському інституті пшениці у 2016, 2017 рр. Для генетичного аналізу сорту МІП Валенсія використовували створені у СГІ-НЦНС на основі сортів пшениці
м’якої озимої Миронівська 808 та Еритроспермум 604 майже ізогенні
лінії за двома генами Vrd.
Для визначення тривалості періоду яровизації висівали насіння, попередньо прояровизоване у накільченому стані за температури +1 оС
впродовж різних термінів (60–50–40–30 діб). Посів насіння проводили у
пізній строк (18 квітня) з метою уникнення додаткової яровизації у природних умовах. Дату колосіння кожної рослини відмічали етикетками.
Для вивчення фотоперіодичної чутливості проводили штучну яровизацію пророслого насіння (60 діб), після чого висаджували проростки
(19 квітня) у вегетаційні ящики, які розміщували на відкритому майданчику. Під час вегетації періодично поливали рослини. Скорочення фотоперіоду (до 12 годин) здійснювали шляхом закривання рослин ящиком з
темної плівки. Дату виколошування рослин, які вирощували за скороченого та природного фотоперіоду, відмічали етикетками.
Гібриди F2 досліджуваного сорту та вищевказані тестерні лінії після
передпосівної яровизації пророслого насіння (40 діб) були посіяні навесні 2017 р. у пізній строк (18 квітня) для виключення можливості додаткової яровизації. Через три місяці здійснювали поділ F2 популяцій на
класи шляхом підрахунку рослин, що виколосились або не виколосились. Крім розщеплення гібридних рослин F2 на такі, що виколосились
та не виколосились, вивчали динаміку виколошування рослин, використовуючи як показник число днів від сходів до колосіння. Дату колосіння
кожної рослини відмічали етикетками.
Обговорення результатів. Упродовж двох років (2016, 2017) вивчали
тривалість періоду яровизації сорту пшениці м’якої озимої МІП Валенсія. Слід відзначити значний вплив на виколошування рослин температури повітря під час проведення досліду. У 2017 р. більш прохолодна
погода ІІІ декади квітня сприяла додатковій яровизації рослин, а відтак
прискореному їх розвитку, тому за передпосівної яровизації 30 діб виколосилось понад 52 % рослин (табл. 1).
За дещо вищої температури на ранніх етапах весняної вегетації у 2016 р.
рослини за такого терміну яровизації взагалі не виколосились, залишившись у фазі кущіння. Значна частина рослин (близько 42 %) виколосилась лише за передпосівної яровизації 40 діб, спостерігалась також
деяка затримка порівняно з наступним роком у виколошуванні рослин
за яровизації 50 діб. Отже, саме яровизацію впродовж 40 діб можна вважати мінімально достатньою для переходу рослин сорту МІП Валенсія
до генеративного розвитку. Яровизаційна потреба тривалістю 40 діб
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Òàáëèöÿ 1. ßðîâèçàö³éíà ïîòðåáà òà ôîòîïåð³îäè÷íà ÷óòëèâ³ñòü ñîðòó
ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ (Ì²Ï, 2016, 2017 ðð.)
Â³äñîòîê ðîñëèí, ùî âèêîëîñèëèñü / ê³ëüê³ñòü ä³á
äî êîëîñ³ííÿ çà òåðì³íó ÿðîâèçàö³¿
60 ä³á
50 ä³á
40 ä³á
30 ä³á
2016 ð.

84,9/61,1

64,5/65,8

Ïîäîâæåííÿ
âåãåòàö³éíîãî ïåð³îäó
íà êîðîòêîìó äí³, ä³á

-

13,1

52,6/80,0

8,2

41,8/70
2017 ð.

100/61,4

100/59,7

100/69,4

сорту МІП Валенсія дає підстави припустити наявність у його генотипі
принаймні одного із генів Vrd в домінантному стані.
За фотоперіодичною чутливістю сорт МІП Валенсія можна охарактеризувати як середньочутливий, оскільки подовження вегетаційного
періоду на короткому дні складало 13,1–8,2 діб (див. табл. 1).
У 2017 р. для виколошування ліній на основі сорту Миронівська 808 із
домінантними алелями Vrd1 та Vrd2, що використовувались як тестери,
потрібно було 40 діб яровизації, для виколошування ліній з тими ж генами на основі сорту Еритроспермум 604 – 30 діб, а для ліній (на основі
сортів Еритроспермум 604 та Миронівська 808), які є носіями рецесивних алелів вказаних генів – 50 діб яровизації (табл. 2).
Òàáëèöÿ 2. ßðîâèçàö³éíà ïîòðåáà ìàéæå ³çîãåííèõ ë³í³é ïøåíèö³ ì’ÿêî¿
îçèìî¿ (Ì²Ï, 2017 ð.)
Ë³í³ÿ-òåñòåð

Ìèðîí³âñüêà 808 Vrd1
Ìèðîí³âñüêà 808 Vrd2
Åðèòðîñïåðìóì 604 Vrd1
Åðèòðîñïåðìóì 604 Vrd2
Åðèòðîñïåðìóì 604
Ìèðîí³âñüêà 808

Â³äñîòîê ðîñëèí, ùî âèêîëîñèëèñü /
ê³ëüê³ñòü ä³á äî êîëîñ³ííÿ çà òåðì³íó ÿðîâèçàö³¿
60 ä³á
50 ä³á
40 ä³á
30 ä³á

100/60,2
100/58,1
100/66,7
100/62,0
100/63,3
100/63,2

100/64,0
100/62,4
100/58,2
100/58,8
100/69,1
100/68,7

100/66,8
92,0/64,3
100/61,8
84,0/56,7
47,4/73,4
31,4/76,3

37,5/78,7
15,0/79,0
100/57,5
100/65,5
–
–

Із літературних джерел відомо, що сорт Еритроспермум 604 нечутливий до фотоперіоду, а Миронівська 808, навпаки, має сильну чутливість
до фотоперіоду [14].
Схрещування досліджуваного сорту МІП Валенсія з майже ізогенними лініями, які ми використовували як тестери з відомими алелями
генів, проводили у 2015 р. У 2017 р. вивчали розщеплення гібридів F2 від
указаних схрещувань за виколошуванням за передпосівної яровизації
пророслого насіння протягом 40 діб. Такий термін яровизації в умовах
2017 р. був достатнім для виколошування рослин із наявністю домінантних алелей Vrd, а рослини із рецесивним станом цих алелей за 40-добо80
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вого терміну яровизації не виколосились зовсім або виколосилися значно пізніше, ніж рослини-носії домінантних алелей (табл. 2). Саме такі
умови досліду дають можливість виявити розщеплення гібридів за вказаними генами. Розщеплення за виколошуванням гібридів сорту МІП
Валенсія з сортами Миронівська 808 та Еритроспермум 604, в яких всі
алелі Vrd в рецесивному стані, відповідало теоретичному співвідношенню 3:1 (табл. 3), що свідчить про наявність одного домінантного гена Vrd
у досліджуваного сорту.
Òàáëèöÿ 3. Ðîçùåïëåííÿ çà âèêîëîøóâàííÿì F 2 ã³áðèä³â ñîðòó ïøåíèö³ ì’ÿêî¿
îçèìî¿ Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ ç òåñòåðíèìè ë³í³ÿìè çà ïåðåäïîñ³âíî¿ ÿðîâèçàö³¿
òðèâàë³ñòþ 40 ä³á (Ì²Ï, 2017 ð.)
Vrd1

Ðåöåñèâ

Vrd2

ôàêòè÷íå òåîðåòè÷íå
ôàêòè÷íå òåîðåòè÷íå
χ2
χ2
Òåñòåðè íà îñíîâ³ ñîðòó Åðèòðîñïåðìóì 604
Âèêîëîñèëèñü : íå âèêîëîñèëèñü*
ôàêòè÷íå òåîðåòè÷íå

25:11

3:1

0,59

χ2

31:2

15:1

0,01

22:1

15:1

0,14

29:2:2

10:5:1

10,10

15:7:1

10:5:1

0,17

Ðàíí³ : ï³çí³ : íå âèêîëîñèëèñü**

9:16:11

1:2:1

0,67

Òåñòåðè íà îñíîâ³ ñîðòó Ìèðîí³âñüêà 808
Âèêîëîñèëèñü : íå âèêîëîñèëèñü*

56:14

3:1

0,93

84:0

-

-

104:6

15:1

0,12

52:32:0

10:6:0

0,01

72:32:6

10:3:3

0,42

Ðàíí³ : ï³çí³ : íå âèêîëîñèëèñü**

29:27:14

1:2:1

Ïðèì³òêà. * χ

2
05

1,88

= 3,84; ** χ

2
05

=15,51.

Динаміка колосіння гібридів F2 МІП Валенсія із сортами Миронівська 808 та Еритроспермум 604, у яких всі алелі генів Vrd у рецесивному
стані, відповідає теоретичному співвідношенню 1:2:1 (χ2 = 1,88, χ2 = 0,67)
(рис. 1, 2), тобто пізнє виколошування відбувається, найвірогідніше, у
гетерозигот з одним домінантним алелем Vrd.
У F2 гібридів від схрещування сорту МІП Валенсія з тестерною лінією
Миронівська 808 Vrd1 у вищезазначених умовах досліду виколосились
усі рослини, що може вказувати на те, що скорочення їхньої яровизаційної потреби визначається впливом домінантного стану одного і того ж
гена, у даному разі – Vrd1 (див. табл. 3). У гібридів від схрещування сорту МІП Валенсія з тестерною лінією Еритроспермум 604 Vrd1 у цих же
умовах дві рослини залишились у фазі кущіння, тобто у цьому випадку
ми начебто спостерігаємо розщеплення, однак слід звернути увагу на те,
що в умовах досліду виколосились не всі рослини лінії Еритроспермум
604 Vrd1, а лише 61 % (див. табл. 2). Тобто, частина рослин-носіїв домінантного гена Vrd1 може не виколоситись. Отже, досліджуючи ознаки,
прояв яких залежить від впливу зовнішнього середовища, дуже важко
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підібрати умови досліду для досягнення чіткого поділу рослин на класи
залежно від їхнього генотипу. Динаміка колосіння гібридів від схрещування Еритроспермум 604 Vrd1 / МІП Валенсія вказує на дигібридний
характер розщеплення (рис. 3). Ймовірно, у цьому випадку також мають
вплив гени фотоперіодичної чутливості або гени, що визначають скоростиглість. У гібридів від схрещування лінії Миронівська 808 Vrd1 із
сортом МІП Валенсія (рис. 4) розщеплення на ранньостиглі та пізньостиглі рослини відповідає теоретично очікуваному 10:6 (див. табл. 3), що
теж може бути зумовлено вищеназваними причинами.

Ðèñ. 3. Äèíàì³êà êîëîñ³ííÿ ã³áðèä³â F 2 ñîðòó Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ ç òåñòåðíîþ ë³í³ºþ
íà îñíîâ³ ñîðòó Åðèòðîñïåðìóì 604 ç äîì³íàíòíèì àëåëåì Vrd1

Розщеплення за виколошуванням F2 гібридів сорту МІП Валенсія з
тестерними лініями, у яких ген Vrd2 у домінантному стані, вказує на те,
що скорочення яровизаційної потреби самого сорту МІП Валенсія визначається домінантним станом іншого гена, відмінного від гена Vrd2
(див. табл. 3). Відмінності за динамікою колосіння цих гібридів залежно
від використання чутливої до фотоперіоду тестерної лінії (Миронівська
808 Vrd2) та нечутливої (Еритроспермум 604 Vrd2) (рис. 5, 6, див. табл. 3)
підтверджують вплив генів чутливості до фотоперіоду на прояв генів
яровизаційної потреби.
Таким чином, за результатами проведених досліджень тривалість
яровизаційної потреби сорту МІП Валенсія, зумовлена дією домінантÌèðîí³âñüêèé â³ñíèê
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Ðèñ. 6. Äèíàì³êà êîëîñ³ííÿ ã³áðèä³â F 2 ñîðòó Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ ç òåñòåðíîþ ë³í³ºþ
íà îñíîâ³ ñîðòó Ìèðîí³âñüêà 808 ç äîì³íàíòíèì àëåëåì Vrd2

ного алеля гена Vrd1, становить близько 40 діб. Сорт відзначається також
достатньо високим рівнем фотоперіодичної чутливості.
Наявність у сорту МІП Валенсія домінантного алеля Vrd1, дія якого зазвичай викликає прискорений розвиток рослин на ранніх етапах,
може мати негативний вплив при підготовці рослин до зимівлі та призвести до деякого зниження зимостійкості. Однак чутливість сорту до
скорочення фотоперіоду може забезпечити затримку розвитку рослин,
необхідну для уникнення пошкодження їх у зимовий період. Завдяки
цій особливості сорт МІП Валенсія можна вважати адаптованим до зимових умов зони Лісостепу України. Але для уникнення занадто швидкого проходження яровизації і більш успішної перезимівлі його краще
висівати у пізній для даної кліматичної зони строк.
Висновки. Визначено, що тривалість яровизаційної потреби сорту
пшениці м’якої озимої МІП Валенсія становить 40 діб. У сорту виявлено
також середню чутливість до фотоперіоду. За результатами гібридологічного аналізу сорту пшениці м’якої озимої МІП Валенсія з використанням тестерних ліній встановлено наявність у його генотипі домінантного
алеля гена Vrd1, який сприяє скороченню тривалості періоду яровизації.
Сорт пшениці озимої м’якої МІП Валенсія за генетично обумовленими
особливостями розвитку на ранніх етапах онтогенезу є пристосованим
до умов перезимівлі в Лісостепу України. Для уникнення пошкоджень
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рослин у зимовий період сорт МІП Валенсія краще висівати у пізній для
даної кліматичної зони строк.
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Öåëü. Ïðîâåñòè èäåíòèôèêàöèþ ãåíîâ ÿðîâèçàöèîííîé ïîòðåáíîñòè ó ïøåíèöû
ìÿãêîé îçèìîé ñîðòà Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ. Ìåòîäû. Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü â Ìèðî-
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íîâñêîì èíñòèòóòå ïøåíèöû â 2016, 2017 ãã. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè
ïåðèîäà ÿðîâèçàöèè âûñåâàëè ñåìåíà, ïðåäâàðèòåëüíî ïðîÿðîâèçèðîâàííûå â òå÷åíèå ðàçëè÷íûõ ñðîêîâ (60–50–40–30 ñóòîê). Îòìå÷àëè äàòó êîëîøåíèÿ êàæäîãî
ðàñòåíèÿ. Äëÿ èçó÷åíèÿ ôîòîïåðèîäè÷åñêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïðîâîäèëè èñêóññòâåííóþ ÿðîâèçàöèþ ïðîðîñøèõ ñåìÿí (60 ñóòîê), ïîñëå ÷åãî âûñàæèâàëè ïðîðîñòêè â âåãåòàöèîííûå ñîñóäû, êîòîðûå ðàçìåùàëè íà îòêðûòîé ïëîùàäêå. Ñîêðàùåíèå ôîòîïåðèîäà (äî 12 ÷àñ.) îñóùåñòâëÿëè ïóòåì çàêðûâàíèÿ ðàñòåíèé ÿùèêîì èç òåìíîé ïëåíêè. Îòìå÷àëè äàòó êîëîøåíèÿ ðàñòåíèé, êîòîðûå âûðàùèâàëè
ïðè ñîêðàùåííîì è ïðèðîäíîì ôîòîïåðèîäàõ. Ïðîðîñøèå ñåìåíà ãèáðèäîâ F2 îò
ñêðåùèâàíèÿ èññëåäóåìîãî ñîðòà ñ òåñòåðíûìè ëèíèÿìè ïîñëå ïðåäïîñåâíîé ÿðîâèçàöèè â òå÷åíèå 40 ñóòîê áûëè âûñàæåíû â ïîëå. Ïðèìåðíî ÷åðåç òðè ìåñÿöà F2
ïîïóëÿöèè ðàçäåëèëè íà êëàññû ïóòåì ïîäñ÷åòà ðàñòåíèé, êîòîðûå âûêîëîñèëèñü
ëèáî íå âûêîëîñèëèñü íà ìîìåíò óáîðêè. Êðîìå ðàñùåïëåíèÿ èçó÷àëè äèíàìèêó
âûêîëàøèâàíèÿ ðàñòåíèé, èñïîëüçóÿ â êà÷åñòâå ïîêàçàòåëÿ ÷èñëî äíåé îò âñõîäîâ
äî êîëîøåíèÿ. Ðåçóëüòàòû. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ÿðîâèçàöèîííîé ïîòðåáíîñòè ñîðòà ïøåíèöû ìÿãêîé îçèìîé Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ ñîñòàâëÿåò 40 ñóòîê; ñîðò ìîæíî õàðàêòåðèçîâàòü êàê ñðåäíå÷óâñòâèòåëüíûé ê ïðîäîëæèòåëüíîñòè äíÿ (óäëèíåíèå âåãåòàöèîííîãî ïåðèîäà ïðè âûðàùèâàíèè ðàñòåíèé â óñëîâèÿõ èñêóññòâåííî ñîêðàùåííîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè äíÿ ñîñòàâëÿåò 8,2–10,3 ñóòîê). Ïî ðåçóëüòàòàì ãèáðèäîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëüíûõ òåñòåðíûõ ëèíèé â ãåíîòèïå
ñîðòà Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ óñòàíîâëåíî íàëè÷èå äîìèíàíòíîãî àëëåëÿ ãåíà Vrd1, êîòîðûé
ñîêðàùàåò ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïåðèîäà ÿðîâèçàöèè. Íà âûêîëàøèâàíèå ðàñòåíèé
ïøåíèöû êðîìå ãåíîâ, îïðåäåëÿþùèõ ÿðîâèçàöèîííóþ ïîòðåáíîñòü, áîëüøîå âëèÿíèå îêàçûâàåò ñèñòåìà ãåíîâ, êîòîðàÿ êîíòðîëèðóåò ÷óâñòâèòåëüíîñòü ðàñòåíèé ê
ôîòîïåðèîäó (Ppd). Âûâîäû. Ñîðò ïøåíèöû ìÿãêîé îçèìîé Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ ïî ãåíåòè÷åñêè îáóñëîâëåííûì îñîáåííîñòÿì ðàçâèòèÿ íà ðàííèõ ýòàïàõ îíòîãåíåçà ïðèñïîñîáëåí ê óñëîâèÿì ïåðåçèìîâêè â Ëåñîñòåïè Óêðàèíû. Âî èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèÿ ðàñòåíèé â çèìíèé ïåðèîä ñîðò Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ ëó÷øå ñåÿòü â ïîçäíèé äëÿ äàííîé
êëèìàòè÷åñêîé çîíû ñðîê.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïøåíèöà ìÿãêàÿ îçèìàÿ, ñîðò, ãåíû, ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïåðèîäà ÿðîâèçàöèè, ôîòîïåðèîäè÷åñêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü, ãèáðèäîëîãè÷åñêèé àíàëèç
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Purpose. To identify genes of vernalization requirement in the winter bread wheat variety MIP Valensiia. Methods. The research was carried out at the V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat in 2016, 2017. To determine vernalization requirement duration,
seeds before planting were vernalized during various periods (60, 50, 40, 30 days). Heading date for each plant was labeled. To study photoperiodic sensitivity, seeds were germinated and vernalized during 60 days and then planted in vegetation pots which were
placed in an open area. The photoperiod was reduced (to 12 hours) when closing the
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plants with special box covered with dark plastic sheeting. The heading date of the plants
grown with shortened or natural photoperiod was marked by labels. After vernalization
during 40 days germinated seeds of the MIP Valensiia F 2 hybrids with tester lines were
planted in field. Approximately three months ago, F 2 populations were subdivided into
classes by counting the plants that were able or unable to ear emergence until harvesting. In addition to segregating, the dynamics of plant heading was studied, using as an
indicator the number of days from seedling emergence to heading. Results. The vernalization requirement duration of the bread winter wheat variety MIP Valensiia is 40 days;
the variety can be characterized as medium-sensitive to daylight duration (when growing
plants in conditions of artificially shortened daylight, increase in cropping season duration amounts to 8.2–10.3 days). Resulted from hybridological analysis when involving special tester lines, in genotype of the variety MIP Valensiia there was identified the dominant
allele of the Vrd1 gene that shortens the vernalization period duration. In addition to genes
determining vernalization requirement, a system of genes that controls the sensitivity
of plants to the photoperiod (Ppd) has significant influence on ear emergence in wheat
plants. Conclusions. The bread winter wheat variety MIP Valensiia owing to genetically
determined peculiarities of its development in the early stages of ontogenesis is adapted
to the environments of overwintering in the Forest-Steppe of Ukraine. In order to avoid
damage of plants during the winter period, the variety MIP Valensiia is better to sow in the
later period for this climatic zone.
Key words: bread winter wheat, variety, genes, vernalization period duration, photoperiod sensitivity, hybridological analysis
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