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(íèçüêà) òà í³òðîçîìåòèëñå÷îâèíà (ÍÌÑ) ó êîíöåíòðàö³ÿõ 0,1 % (âèñîêà), 0,01 % (ñå-
ðåäíÿ) ³ 0,001 % (íèçüêà). Êîíòðîëü – íàñ³ííÿ, çàìî÷åíå ó äèñòèëüîâàí³é âîä³. Åêñ-
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Вступ. Сучасне поняття «селекція рослин» пов’язують зі схрещуван-
ням різноманітних сортів чи видів рослин з метою отримання кращих 
форм. Широке використання нових експериментальних методів дає 
можливість вирішити одне з головних завдань селекції рослин – ство-
рення нових сортів на основі генетичного розмаїття вихідного мате-
ріалу. Пошук та використання джерел господарськи цінних ознак для 
селекції ячменю базується, здебільшого, на залученні генофонду, який 
у процесі еволюції здатний протистояти дії несприятливих біотичних 
та абіотичних факторів навколишнього середовища. Завдяки експери-
ментальному мутагенезу розкриваються можливості виду в напрямі 
поліморфізму, а на базі змінених форм формуються багаті колекції ге-
нетичного різноманіття культури ячменю [1]. Мутаційна мінливість – 
одна з основ створення вихідного матеріалу для селекції. Індукований 
мутагенез є ефективним методом, за допомогою якого вчені вирішують 
численні теоретичні та практичні завдання генетики і селекції. 

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Хімічні мутаге-
ни можуть індукувати генетичну нестабільність мутантів, яка супрово-
джується розщепленням упродовж багатьох поколінь, що значно подо-
вжує і ускладнює добір константних форм з селекційно і господарськи 
цінними ознаками. Унаслідок розщеплення в поколіннях нестабільних 
мутантів проходить інтенсивний формотворчий процес з появою нових 
морфологічних ознак і властивостей, яких не мали вихідні сорти. Шля-
хом застосування методу «педігрі» (безперервний добір) у поколіннях 
генетично нестабільних мутантів (М4–М12) можна одержати форми з се-
лекційно цінними ознаками [1, 2].

Зважаючи на ефективність мутаційної селекції та успіхи у світовій 
практиці важливим є вдосконалення методів щодо передбачуванос-
ті результатів, оскільки мутаційний процес і вихід селекційно цінних 
форм мають випадковий характер і не гарантують бажаного ефекту [1, 
3]. Розкриття специфічної дії мутагенних факторів на генотип набли-
жає розв’язання проблеми управління мутаційним процесом. Поряд з 
мутаційними змінами мутагени зумовлюють також глибокі функціо-
нальні зміни біохімічних, фізіологічних та інших процесів у рослинах 
М1. Тому в генетико-селекційних дослідженнях важливим етапом є ви-
вчення впливу мутагенів на фізіологічний аспект росту і розвитку рос-
лин М1, визначення ступеня токсичності та оптимальних і критичних 
доз мутагенів, реакції конкретних генотипів на мутагенну дію з метою 
раціонального використання мінімальних вибірок вихідного матеріалу 
та максимальної ефективності одержаних результатів [1, 4, 5].

Інформативним є рівень пригнічення схожості і виживаності рослин у 
першому поколінні залежно від природи і концентрації мутагенів. Він дає 
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змогу передбачити вихід змінених форм у М2 і, як припущення, частоту 
мутацій у М3, в тому числі й практично цінних. Дослідниками виявлено, 
що на рівень пригнічення найбільше впливає природа мутагену, особливо 
це проявляється на схожості, виживанні та розвитку рослин М1 [6]. За-
лежно від концентрації мутагени можуть мати депресивний або стиму-
люючий вплив на ріст та розвиток рослин М1. За високих концентрацій 
у більшості випадків мутагени проявляють депресивну дію [7–9]. Добір у 
потомстві мутантів ячменю може бути ефективним лише в гетерозигот-
них і, особливо, нестабільних мутантів, а також у мутантів гібридів [1].

Мета досліджень – визначити чутливість сортів ячменю ярого до дії 
різних концентрацій мутагенів у М1, дослідити дію мутагенів на форму-
вання господарськи цінних ознак у М1, М2 сортів ячменю ярого. 

Матеріал і методика. Дослідження із сортами ячменю ярого миронів-
ської селекції Віраж і Талісман Миронівський проводили у 2016, 2017 рр.
в умовах дослідного поля навчально-виробничого центру Білоцерків-
ського національного аграрного університету (БНАУ) та в лабораторних 
умовах. У лабораторії кафедри генетики, селекції та насінництва сіль-
ськогосподарських культур БНАУ насіння замочували у розчинах мута-
генів гідроксиламін (ГА) концентраціями 1,0 % (висока), 0,5 % (середня) і 
0,1 % (низька) і нітрозометилсечовина (НМС) у концентраціях 0,1 % (ви-
сока), 0,01 % (середня) і 0,001 % (низька), а також у дистильованій воді 
за загальноприйнятою методикою [10]. Експозиція замочування 18 год 
за кімнатної температури. Після намочування насіння промивали про-
точною водою впродовж однієї години, висушували до повітряно-сухого 
стану і висівали по 500 шт. кожного варіанту в полі. У М1 для визначення 
енергії проростання контроль (К) – насіння, замочене у дистильованій 
воді, контроль, з яким порівнювали польову схожість – насіння, замо-
чене у воді з тією ж експозицією, що і при обробці водними розчинами 
мутагенів, у М2 контроль – насіння, зібране з контролю, який викорис-
товували у М1. У першому поколінні (М1) визначали енергію пророс-
тання на 3-ю добу в лабораторних умовах, брали 100 насінин, поміщали 
на вологий фільтрувальний папір і за температури 22  °С пророщували 
в термостаті. Польову схожість визначали шляхом обрахунку схожих 
рослин при появі 2–3 листків. Сівбу, догляд та збирання врожаю про-
водили вручну. У М1 за загальноприйнятою методикою [11] проводили 
структурний аналіз (висота рослини, довжина головного колоса, кіль-
кість зерен та маса зерна з головного колоса) 25 рослин з кожного ва-
ріанту досліду. Для отримання мутантних потомств М2 сівбу проводили 
колоссям. Виявлені в М2 окремі мутантні сім’ї піддавали детальному біо-
метричному аналізу, загальноприйнятому за індивідуально-родинного 
добору в селекції.
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Упродовж вегетаційного періоду проводили облік візуально виді-
лених змінених форм у М1 і М2 та порівнювали отримані дані з конт-
рольним варіантом (без застосування мутагенів). Результати матема-
тично оброблено за Б. О. Доспєховим [11] з використанням прикладної 
комп’ютерної програми Excel.

Обговорення результатів. Оскільки дія хімічних мутагенів на жит-
тєздатність рослин М1 сильніше проявляється на початкових етапах їх 
росту і розвитку, вивчали чутливість сортів ячменю ярого щодо впливу 
мутагенів на енергію проростання насіння у лабораторних умовах і по-
льову схожість.

На рисунку наведено показники енергії проростання та польової схо-
жості за обробки насіння ячменю ярого мутагенами. 

Так, у сорту Віраж за обробки насіння мутагеном ГА у високій концен-
трації знижувались енергія проростання (70,0 % порівняно з 96,0 % на 
контролі) та польова схожість у М1 (73,6 %, що на 18,4 % нижче за конт-
роль), а за обробки мутагеном у середній та низькій концентрації енер-
гія проростання насіння була близькою до контролю, польова схожість – 
нижчою за контроль (на 15,7 %). У сорту Талісман Миронівський за об-
робки насіння мутагеном ГА у високій концентрації в М1 спостерігали 
зниження порівняно з контролем енергії проростання (на 26 %) і польової 
схожості (на 21 %), за обробки цим мутагеном у середній та низькій кон-
центрації польова схожість також була нижчою за контроль (на 14,0 %).

Ðèñ. Åíåðã³ÿ ïðîðîñòàííÿ òà ïîëüîâà ñõîæ³ñòü íàñ³ííÿ ÿ÷ìåíþ ÿðîãî çà îáðîáêè 
ìóòàãåíàìè ã³äðîêñèëàì³í (ÃÀ) ³ í³òðîçîìåòèëñå÷îâèíà (ÍÌÑ), 2016 ð.
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За обробки насіння мутагеном НМС у високій концентрації у М1 спо-
стерігали значне зниження енергії проростання і польової схожості. Так, 
у сорту Віраж енергія проростання становила лише 10,0 % (на контролі 
94,0 %), польова схожість – 24,0 % (на 70,0 % нижче за контроль). Подібну 
закономірність відмічено й у сорту Талісман Миронівський – за високої 
концентрації мутагену НМС енергія проростання становила 18,0 % (на 
74,0 % нижче за контроль), польова схожість – 51,0 % (на 41,0 % нижче за 
контроль). За обробки мутагеном НМС у середній і низькій концентра-
ції енергія проростання у сортів також була нижчою за контроль (Віраж 

– на 20 %, Талісман Миронівський – на 8,0 %). 
У рік обробки насіння мутагени впливають не тільки на показники 

якості (схожість насіння, виживання рослин), а й на деякі кількісні озна-
ки (висота рослини, довжина головного колоса, кількість зерен з голов-
ного колоса та ін.), що певною мірою також може бути критерієм чутли-
вості сорту до певного хімічного мутагену. 

У таблиці 1 наведено біометричні показники рослин досліджуваних 
сортів за обробки насіння мутагенами. 

Òàáëèöÿ 1. Á³îìåòðè÷í³ ïîêàçíèêè ðîñëèí ÿ÷ìåíþ ÿðîãî ó Ì
1 

çà îáðîáêè 
íàñ³ííÿ ìóòàãåíàìè ã³äðîêñèëàì³í (ÃÀ) ³ í³òðîçîìåòèëñå÷îâèíà (ÍÌÑ), 2016 ð.

Âàð³àíò 
îáðîáêè

Âèñîòà ðîñëèíè
Äîâæèíà 

ãîëîâíîãî êîëîñà
Ê³ëüê³ñòü çåðåí ó 
ãîëîâíîìó êîëîñ³

Ìàñà çåðíà ç 
ãîëîâíîãî êîëîñà

x±s1, ñì V2, % x±s, ñì V, % x±s, øò. V, % x±s, ã V, %

Ñîðò Â³ðàæ

Êîíòðîëü 83,3±4,2 5,2 10,0±1,6 15,5 24,3±2,2 8,5 1,5±0,2 13,3
ÃÀ 1,0 % 84,7±3,9 4,6 10,9±1,3 12,1 24,7±2,3 9,9 1,7±0,3 16,8
ÃÀ 0,5 % 87,8±3,7 4,2 10,9±1,3 12,0 25,3±2,0 7,8 1,7±0,2 13,8
ÃÀ 0,1 % 83,6±4,2 5,0 10,4±1,0 9,6 25,4±2,1 8,2 1,7±0,2 13,4
ÍÌÑ 0,1 % 80,5±4,3 5,4 12,7±1,4 10,9 25,1±2,6 10,3 1,5±0,3 23,1
ÍÌÑ 0,01 % 87,2±4,9 5,7 10,5±1,5 14,1 24,6±2,0 8,0 1,6±0,2 12,3
ÍÌÑ 0,001 % 82,0±3,7 4,6 9,9±1,1 11,5 23,8±1,8 7,4 1,5±0,2 14,7

Ñîðò Òàë³ñìàí Ìèðîí³âñüêèé

Êîíòðîëü 79,1±3,9 4,9 8,4±1,0 11,3 22,9±2,0 9,0 1,3±0,2 6,2
ÃÀ 1,0 % 80,6±5,3 6,6 9,9±0,9 8,8 23,5±2,9 12,5 1,5±0,2 5,2
ÃÀ 0,5 % 79,4±3,7 4,6 9,2±1,0 11,2 22,8±2,5 11,1 1,3±0,2 5,7
ÃÀ 0,1 % 79,3±4,1 5,2 8,3±0,8 10,1 21,3±1,9 8,7 1,2±0,2 4,6
ÍÌÑ 0,1 % 85,8±4,0 4,7 9,5±1,4 14,3 24,2±2,7 11,3 1,4±0,2 16,9
ÍÌÑ 0,01 % 84,8±4,2 5,0 8,4±1,3 15,0 22,7±2,6 11,4 1,2±0,2 17,0
ÍÌÑ 0,001% 85,4±2,7 3,2 8,5±1,1 13,1 22,5±2,6 11,6 1,2±0,2 18,5

Ïðèì³òêà. Òóò ³ äàë³ 1s – ñòàíäàðòíå â³äõèëåííÿ, 2V – êîåô³ö³ºíò âàð³àö³¿ 

У сорту Віраж за обробки насіння мутагеном ГА у середній концен-
трації рослини М1 були вищими за контроль, проте, зважаючи на ста-
тистичні дані, ця різниця була не істотною. Аналогічну закономірність 
спостерігали й за обробки мутагеном НМС. У сорту Талісман Миронів-
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ський за обробки насіння мутагенами ГА і НМС висота рослин була на 
рівні контролю. 

У сорту Віраж за обробки мутагеном ГА довжина головного колоса 
в М1 істотно не відрізнялася від контролю, а за високої концентрації 
мутагену НМС спостерігали істотне збільшення показника (до 12,7 см). 
Проте, кількість зерен та маса зерна з головного колоса на цьому варі-
анті не відрізнялися від контролю. Рослини мали довгий, але нещіль-
ний колос. 

У сорту Талісман Миронівський за обробки насіння мутагенами у ви-
соких концентраціях довжина головного колоса в М1 збільшувалась: ГА 

– 9,9 см (вище за контроль на 1,5 см), НМС – 9,5 см (вище за контроль на 
0,9 см), а за кількістю зерен і масою зерна з головного колоса варіанти з 
обробкою мутагенами істотно не відрізнялися від контролю.

Отже, найбільш інформативними щодо мутагенної депресії у М1 сор-
тів ячменю ярого були показники енергії проростання, схожості насіння 
і довжини головного колоса. Значно вищий рівень депресії спостерігали 
за обробки мутагеном НМС у високій концентрації порівняно з мутаге-
ном ГА. На прояв ознак у М1 ячменю ярого впливала концентрація му-
тагену, його природа та генотип. 

У М2 змінені форми вивчали за кількісними ознаками (висота росли-
ни, довжина головного колоса, кількість і маса зерна з головного колоса) 
у порівнянні з контролем. У таблицях 2–5 наведено показники крайньо-
го прояву ознак під впливом мутагенів у різних концентраціях.

У М2 сорту ячменю ярого Віраж виявлено сім’ї з достовірно зміненою, 
порівняно з контролем, висотою рослин (табл. 2). Так, за дії мутагену ГА 
в усіх концентраціях рослини були істотно вищими (65,8–78,8  см) по-
рівняно з контролем (60,2 см). За дії мутагену НМС у середній і низькій 
концентрації відмічено зниження висоти рослин (до 53,1–57,9 см), проте 
ця різниця була на межі похибки. За високої концентрації НМС різниця 
була неістотною. Селекційну цінність мають сім’ї 10/4 11/2 і 11/4, у яких 
відмічено зменшення висоти рослин від 53,0 см до 53,3 см за дії НМС у 
середній та низькій концентрації. 

У М2 сорту Талісман Миронівський також виявлено сім’ї з достовір-
но зміненою висотою рослини (табл. 2). Так, за дії мутагену ГА високої 
концентрації відзначено сім’ю 6/7 з істотним збільшенням (до 73,2 см) 
висоти рослин. За дії мутагену ГА низької концентрації виділено сім’ї зі 
зменшеною висотою рослин (53,4–54,4 см), проте ця різниця неістотна. 
За дії мутагену НМС середньої концентрації виявлено сім’ю 13/3, рос-
лини якої на 8,7 см нижчі за контроль, за дії НМС високої і низької кон-
центрації – сім’ї 12/4 і 14/5 з найменшою висотою рослин, проте різниця 
була неістотною. 
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Отже, на зміну висоти рослин у М2 впливають генотип, концентра-
ція і природа мутагену, причому кращих результатів досягнуто за дії 
мутагену НМС середньої і низької концентрації у сортів Віраж і Таліс-
ман Миронівський та ГА середньої концентрації – у сорту Талісман 
Миронівський.

Òàáëèöÿ 2. Ì³íëèâ³ñòü âèñîòè ðîñëèí ÿ÷ìåíþ ÿðîãî â Ì
2 

 çà îáðîáêè íàñ³ííÿ 
ìóòàãåíàìè ã³äðîêñèëàì³í (ÃÀ) ³ í³òðîçîìåòèëñå÷îâèíà (ÍÌÑ), 2017 ð.

Âàð³àíò îáðîáêè, ñ³ì’ÿ x±s, ñì
Lim, ñì Ðîçìàõ 

ì³íëèâîñò³ (R), ñì
Êîåô³ö³ºíò 

âàð³àö³¿ (V), %
Äèñïåðñ³ÿ

(s2)min max

Ñîðò Â³ðàæ

Êîíòðîëü  60,2±1,5 56,0 62,0 6,0 2,5 2,31
ÃÀ 1,0 %, 3/1 78,7±3,2 76,0 85,0 9,0 4,1 10,23
ÃÀ 0,5 %, 4/3 73,3±2,2 70,0 76,0 6,0 3,0 4,75
ÃÀ 0,1 %, 5/3 69,5±2,6 66,0 73,0 7,0 3,7 6,67
ÍÌÑ 0,1 %, 9/1 67,5±3,9 62,0 75,0 13,0 5,8 15,14
ÍÌÑ 0,01 %, 10/4* 53,0±2,2 50,0 55,0 5,0 4,1 4,67
ÍÌÑ 0,001 %, 11/2* 53,3±2,0 50,0 56,0 6,0 3,7 3,90
ÍÌÑ 0,001 %, 11/4* 53,1±2,3 50,0 56,0 6,0 4,3 5,27

Ñîðò Òàë³ñìàí Ìèðîí³âñüêèé

Êîíòðîëü 58,7±3,3 55,0 65,0 10,0 5,6 10,92
ÃÀ 1,0%, 6/7* 73,2±4,7 67,0 80,0 13,0 6,4 22,18
ÃÀ 0,5%, 7/1 49,0±3,0 43,0 53,0 10,0 6,2 9,11
ÃÀ 0,1%, 8/2 53,4±4,0 47,0 60,0 13,0 7,4 15,62
ÃÀ 0,1%, 8/3 54,4±1,7 52,0 57,0 5,0 3,2 2,95
ÍÌÑ 0,1%, 12/4 52,8±2,7 50,0 56,0 6,0 5,0 7,07
ÍÌÑ 0,01%, 13/3 50,0±3,6 45,0 55,0 10,0 7,1 12,67
ÍÌÑ 0,001%, 14/5 53,3±2,5 50,0 57,0 7,0 4,7 6,24

Ïðèì³òêà. * ñ³ì’¿ ç äîñòîâ³ðíî çì³íåíîþ âèñîòîþ ðîñëèí

У М2 відмічено змінені форми за ознакою довжини головного колоса, 
серед яких виділено сім’ї з довгим нещільним, щільним, а також з ко-
ротким колосом порівняно з контролем. Сім’ї 9/2 і 5/1, отримані із сорту 
Віраж, істотно відрізнялися за довжиною головного колоса (11,2–11,6 см) 
від контролю. 

У сорту Талісман Миронівський відібрано сім’ї 6/6 і 12/5 з довжиною 
головного колоса відповідно 9,2 см і 9,6 см, що отримані за дії мутагенів 
ГА і НМС у високій концентрації. За всіх інших варіантів обробки мута-
генами різниця була неістотною (табл. 3).

За кількістю зерен у головному колосі в М2 також відмічено змінені 
форми. У сорту Віраж за дії низької концентрації мутагену ГА і висо-
кої концентрації мутагену МНС виявлено сім’ї 5/1 і 9/2 з показниками 
25,4 і 25,7 шт. відповідно, у сорту Талісман Миронівський за дії високої 
концентрації ГА – сім’ю 6/6 з кількістю зерен у головному колосі 25,1 шт. 
(контроль – 21,4 шт.) (табл. 4).
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Òàáëèöÿ 3. Ì³íëèâ³ñòü äîâæèíè ãîëîâíîãî êîëîñà ÿ÷ìåíþ ÿðîãî â Ì
2 

çà îáðîáêè íàñ³ííÿ ìóòàãåíàìè ã³äðîêñèëàì³í (ÃÀ) ³ í³òðîçîìåòèëñå÷îâèíà 
(ÍÌÑ), 2017 ð.

Âàð³àíò îáðîáêè, 
ñ³ì’ÿ

x±s, ñì
Lim, ñì Ðîçìàõ 

ì³íëèâîñò³ (R), ñì
Êîåô³ö³ºíò 

âàð³àö³¿ (V), %
Äèñïåðñ³ÿ

(s2)min max

Ñîðò Â³ðàæ

Êîíòðîëü  9,0±0,9 7,0 10,5 3,5 10,0 0,80
ÃÀ 1,0 %, 3/3 10,0±1,0 8,5 11,0 2,5 10,4 1,07
ÃÀ 0,5 %, 4/3 8,4±0,7 7,5 9,5 2,0 8,5 0,51
ÃÀ 0,1 %, 5/1* 11,6±0,5 11,0 12,0 1,0 4,5 0,27
ÍÌÑ 0,1 %, 9/2* 11,2±0,7 10,0 12,5 2,5 6,7 0,56
ÍÌÑ 0,01 %, 10/4 9,0±1,0 7,5 10,5 3,0 11,6 1,08
ÍÌÑ 0,001 %, 11/3 9,6±0,8 8,0 10,5 2,5 8,8 0,71

Ñîðò Òàë³ñìàí Ìèðîí³âñüêèé

Êîíòðîëü 7,5±0,7 6,5 9,0 2,5 9,8 0,54
ÃÀ 1,0 %, 6/6* 9,2±0,9 8,0 10,0 2,0 9,7 0,78
ÃÀ 0,5 %, 7/5 8,6±0,4 8,0 9,0 1,0 4,4 0,14
ÃÀ 0,1 %, 8/2 8,0±0,5 7,0 8,5 1,5 6,3 0,25
ÍÌÑ 0,1 %, 12/5* 9,6±1,0 8,0 11,0 3,0 10,7 1,06
ÍÌÑ 0,01 %, 13/2 7,0±0,5 6,0 7,5 1,5 7,2 0,25
ÍÌÑ 0,001 %, 14/8 8,5±0,8 7,0 9,5 2,5 8,8 0,56

Ïðèì³òêà. * ñ³ì’¿ ç äîñòîâ³ðíî çì³íåíîþ äîâæèíîþ ãîëîâíîãî êîëîñà. 

Òàáëèöÿ 4. Ì³íëèâ³ñòü ê³ëüêîñò³ çåðåí ó ãîëîâíîìó êîëîñ³ ÿ÷ìåíþ ÿðîãî â Ì
2 

 
çà îáðîáêè íàñ³ííÿ ìóòàãåíàìè ã³äðîêñèëàì³í (ÃÀ) ³ í³òðîçîìåòèëñå÷îâèíà 
(ÍÌÑ), 2017 ð.

Âàð³àíò îáðîáêè, 
ñ³ì’ÿ

x±s, øò.
Lim Ðîçìàõ 

ì³íëèâîñò³ (R)
Êîåô³ö³ºíò 

âàð³àö³¿ (V), %
Äèñïåðñ³ÿ

(s2)min max

Ñîðò Â³ðàæ

Êîíòðîëü  22,3±1,4 19,0 24,0 5,0 6,2 1,92
ÃÀ 1,0 %, 3/5 23,5±1,4 22,0 26,0 4,0 6,1 2,06
ÃÀ 0,5 %, 4/3 22,9±1,8 21,0 26,0 5,0 8,0 3,36
ÃÀ 0,1 %, 5/1* 25,4±1,4 24,0 28,0 4,0 5,5 1,98
ÍÌÑ 0,1 %, 9/2* 25,7±1,4 23,0 28,0 5,0 5,5 2,01
ÍÌÑ 0,01 %, 10/4 22,6±2,5 19,0 27,0 8,0 11,1 6,27
ÍÌÑ 0,001 %, 11/4 23,8±1,3 22,0 26,0 4,0 5,5 1,73

Ñîðò Òàë³ñìàí Ìèðîí³âñüêèé

Êîíòðîëü 21,4±1,8 20,0 26,0 6,0 8,2 3,11
ÃÀ 1,0 %, 6/6 25,1±2,5 22,0 30,0 8,0 9,8 6,10
ÃÀ 0,5 %, 7/5 24,4±2,0 22,0 27,0 5,0 8,1 3,95
ÃÀ 0,1 %, 8/4 23,1±1,3 21,0 25,0 4,0 5,8 1,81
ÍÌÑ 0,1 %, 12/1 22,4±2,3 17,0 25,0 8,0 10,4 5,38
ÍÌÑ 0,01 %, 13/1 20,0±1,6 17,0 22,0 5,0 8,2 2,67
ÍÌÑ 0,001 %, 14/7 23,7±1,8 20,0 25,0 5,0 7,7 3,34

Ïðèì³òêà: * ñ³ì’¿ ç äîñòîâ³ðíî çì³íåíîþ ê³ëüê³ñòþ çåðåí ó ãîëîâíîìó êîëîñ³

Аналізуючи мінливість маси зерна з головного колоса, у М2 сорту Ві-
раж виділили сім’ї 5/1 і 9/2 з показником 1,9 г (на 0,5 г вище за контроль), 
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що отримані відповідно за дії мутагену ГА низької концентрації і НМС 
високої концентрації. За всіх інших варіантів різниця була неістотною. У 
М2 сорту Талісман Миронівський не виділено сімей, які за обробки мута-
генами ГА і НМС різної концентрації істотно перевищували б контроль 
за масою зерна з головного колоса (табл. 5).

Òàáëèöÿ 5. Ì³íëèâ³ñòü ìàñè çåðíà ç ãîëîâíîãî êîëîñà ÿ÷ìåíþ ÿðîãî â Ì
2 

 
çà îáðîáêè íàñ³ííÿ ìóòàãåíàìè ã³äðîêñèëàì³í (ÃÀ) ³ í³òðîçîìåòèëñå÷îâèíà 
(ÍÌÑ), 2017 ð.

Âàð³àíò îáðîáêè, 
ñ³ì’ÿ

x±s, ã
Lim, ã Ðîçìàõ 

ì³íëèâîñò³ (R), ã
Êîåô³ö³ºíò 

âàð³àö³¿ (V), %
Äèñïåðñ³ÿ

(s2)min max

Ñîðò Â³ðàæ

Êîíòðîëü 1,4±0,2 1,2 1,8 0,6 12,3 0,03
ÃÀ 1,0 %, 3/5 1,7±0,1 1,5 2,0 0,5 8,9 0,02
ÃÀ 0,5 %, 4/1 1,4±0,2 1,1 1,8 0,7 15,8 0,05
ÃÀ 0,1 %, 5/1* 1,9±0,2 1,5 2,2 0,7 11,9 0,05
ÍÌÑ 0,1 %, 9/2* 1,9±0,2 1,6 2,2 0,6 10,5 0,04
ÍÌÑ 0,01 %, 10/4 1,7±0,3 1,2 1,9 0,7 16,2 0,07
ÍÌÑ 0,001 %, 11/2 1,7±0,1 1,5 1,9 0,4 8,0 0,02

Ñîðò Òàë³ñìàí Ìèðîí³âñüêèé

Êîíòðîëü 1,4±0,1 1,2 1,7 0,5 10,3 0,02
ÃÀ 1,0 %, 6/6 1,6±0,3 1,2 2,1 0,9 20,6 0,11
ÃÀ 0,5 %, 7/5 1,5±0,1 1,3 1,6 0,3 6,7 0,01
ÃÀ 0,1 %, 8/1 1,6±0,1 1,3 1,7 0,4 9,0 0,02
ÍÌÑ 0,1 %, 12/5 1,6±0,4 1,3 2,3 1,0 22,3 0,15
ÍÌÑ 0,01 %, 13/1 1,2±0,2 0,9 1,5 0,6 13,8 0,03
ÍÌÑ 0,001 %, 14/1 1,6±0,2 1,3 1,8 0,5 11,5 0,03

Ïðèì³òêà. * ñ³ì’¿ ç äîñòîâ³ðíî çì³íåíîþ ìàñîþ çåðíà ç ãîëîâíîãî êîëîñà.

Отже, у М2 сортів ячменю ярого Віраж і Талісман Миронівський ви-
явлено зміни елементів структури врожаю залежно від концентрації му-
тагенів як наслідок чутливості цих сортів до їхньої дії. На формування 
господарськи цінних показників у М2 впливає генотип, концентрація 
мутагену та його природа. 

Висновки. Найбільш інформативними показниками щодо мутаген-
ної депресії в М1 сортів ячменю ярого Віраж і Талісман Миронівський 
були енергія проростання, схожість насіння та довжина головного ко-
лоса. Дія мутагену НМС високої концентрації викликала значно вищий 
рівень депресії, аніж ГА високої концентрації. За дії НМС у сорту Віраж 
польова схожість знижувалась до 24,0  %, у сорту Талісман Миронів-
ський – до 51,0 %. На схожість насіння ячменю ярого впливали концен-
трація мутагену його природа та генотип. 

У М2 сортів ячменю ярого Віраж і Талісман Миронівський відмічено 
форми зі змінами висоти рослин, довжини головного колоса, кількості 
зерен і маси зерна з головного колоса. У сорту Віраж виявлено сім’ї 10/4, 
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11/2 і 11/4 з достовірно зменшеною висотою стебла (53,0–53,3 см). Отри-
мано сім’ї 5/1 і 9/2 з довжиною головного колоса 11,2–11,6 см та кількіс-
тю зерен у ньому 25,4–25,7 шт., що істотно перевищувало контроль. За 
обробки мутагеном ГА у високій концентрації насіння сорту Талісман 
Миронівський виділено сім’ю 6/6 з кількістю зерен у головному колосі 
25,1 шт. (на 3,7 шт. більше за контроль). 

Сорти ячменю ярого Віраж і Талісман Миронівський виявилися чут-
ливими до дії досліджуваних мутагенів, яка була найвищою за високої 
концентрації НМС та високої і низької концентрації ГА. На формування 
кількісних ознак (висота рослини, довжина головного колоса, кількість 
і маса зерна з головного колоса) у М2 впливали генотип, концентрація 
мутагену та його природа. 

Роботу з мутантними поколіннями буде продовжено, адже в М2 не всі 
зміни бувають спадковими. Пошук практично цінних мутацій буде про-
ведено у М3 і М4. Цінні форми буде залучено до гібридизації для одержання 
мутантносортових гібридів, що значно розширить генотипову мінливість.
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Äåéñòâèå ìóòàãåííûõ ôàêòîðîâ íà õîçÿéñòâåííî öåííûå 
ïðèçíàêè ñîðòîâ ÿ÷ìåíÿ ÿðîâîãî â Ì

1
 è âûõîä èçìåíåííûõ 

ôîðì â Ì
2
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Öåëü. Îïðåäåëèòü ÷óâñòâèòåëüíîñòü ñîðòîâ ÿ÷ìåíÿ ÿðîâîãî ê äåéñòâèþ ðàçëè÷-
íûõ êîíöåíòðàöèé ìóòàãåíîâ â Ì

1
. Èññëåäîâàòü äåéñòâèå ìóòàãåíîâ íà ôîðìèðî-

âàíèå õîçÿéñòâåííî öåííûõ ïðèçíàêîâ â Ì
1
, Ì

2
 ñîðòîâ ÿ÷ìåíÿ ÿðîâîãî. Ìåòîäèêà. 

Èññëåäîâàíèÿ ñ ñîðòàìè ÿ÷ìåíÿ ÿðîâîãî ìèðîíîâñêîé ñåëåêöèè Â³ðàæ è Òàë³ñìàí 
Ìèðîí³âñüêèé ïðîâîäèëè â 2016, 2017 ãã. â óñëîâèÿõ îïûòíîãî ïîëÿ ó÷åáíî-ïðîèç-
âîäñòâåííîãî öåíòðà Áåëîöåðêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà è â 
ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ. Ñåìåíà çàìà÷èâàëè â ðàñòâîðàõ ìóòàãåíîâ ãèäðîêñèëàìèí 
(ÃÀ) â êîíöåíòðàöèè 1,0 % (âûñîêàÿ), 0,5 % (ñðåäíÿÿ) è 0,1 % (íèçêàÿ) è íèòðîçîìåòèë-
ìî÷åâèíà (ÍÌÌ) â êîíöåíòðàöèè 0,1 % (âûñîêàÿ), 0,01 % (ñðåäíÿÿ) è 0,001 % (íèçêàÿ). 
Êîíòðîëü – ñåìåíà, çàìî÷åííûå â äèñòèëëèðîâàííîé âîäå. Ýêñïîçèöèÿ ñîñòàâëÿëà 
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18 ÷. Â Ì
1
 îïðåäåëÿëè ýíåðãèþ ïðîðàñòàíèÿ â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ è ïîëåâóþ 

âñõîæåñòü. Â Ì
2
 îïðåäåëÿëè âûñîòó ðàñòåíèÿ, äëèíó ãëàâíîãî êîëîñà, êîëè÷åñòâî çå-

ðåí è ìàññó çåðíà ñ ãëàâíîãî êîëîñà. Êîíòðîëü – ñåìåíà, ñîáðàííûå â êîíòðîëå, êî-
òîðûé èñïîëüçîâàëè â Ì

1
. Ðåçóëüòàòû. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ÃÀ ìóòàãåí ÍÌÌ ïðè âûñîêîé 

êîíöåíòðàöèè âûçâàë ó ïðîðîñòêîâ ÿ÷ìåíÿ ÿðîâîãî ãîðàçäî áîëåå âûñîêèé óðîâåíü 
äåïðåññèè, âñëåäñòâèå ÷åãî ó ñîðòà Â³ðàæ ïîëåâàÿ âñõîæåñòü ñíèæàëàñü äî 24,0 %, ó 
ñîðòà Òàë³ñìàí Ìèðîí³âñüêèé – äî 51,0 %. Ïðè îáðàáîòêå ÍÌÌ â âûñîêîé êîíöåíòðà-
öèè â Ì

1
 ñîðòà Â³ðàæ ïîëó÷åíû ðàñòåíèÿ ñ íåïëîòíûì äëèííûìè (12,7 ñì) êîëîñîì, 

íà êîíòðîëå – 10,0 ñì. Â Ì
2
 ñîðòà Â³ðàæ âûÿâëåíû ñåìüè (10/4, 11/2 è 11/4) ñ ñó-

ùåñòâåííûì ñíèæåíèåì âûñîòû ðàñòåíèÿ (53,0–53,3 ñì, êîíòðîëü 60,2 ñì), êîòîðûå 
ïîëó÷åíû ïðè äåéñòâèè ìóòàãåíà ÍÌÌ â ñðåäíåé è íèçêîé êîíöåíòðàöèÿõ. Ïðè äåé-
ñòâèè ìóòàãåíà ÃÀ â íèçêîé êîíöåíòðàöèè è ìóòàãåíà ÍÌÌ â âûñîêîé êîíöåíòðàöèè 
íà ñåìåíà ñîðòà Â³ðàæ ïîëó÷åíû ñåìüè (5/1 è 9/2), êîòîðûå ïî äëèíå è êîëè÷åñòâó çå-
ðåí ñ ãëàâíîãî êîëîñà ñóùåñòâåííî ïðåâûøàëè êîíòðîëü. Âûâîäû. Íàèáîëåå èíôîð-
ìàòèâíûìè ïî ìóòàãåííîìó äåéñòâèþ â Ì

1
 ÿ÷ìåíÿ ÿðîâîãî áûëè ïîêàçàòåëè ýíåðãèÿ 

ïðîðàñòàíèÿ, âñõîæåñòü ñåìÿí è äëèíà ãëàâíîãî êîëîñà. Äåéñòâèå ìóòàãåíà ÍÌÌ â 
âûñîêîé êîíöåíòðàöèè âûçûâàëî áîëåå âûñîêèé óðîâåíü äåïðåññèè, ÷åì ìóòàãåíà ÃÀ. 
Íà âñõîæåñòü ñåìÿí âëèÿëè êîíöåíòðàöèÿ ìóòàãåíà, ïðèðîäà ìóòàãåíà è ãåíîòèï. Â 
Ì

2
 ñîðòîâ Â³ðàæ è Òàë³ñìàí Ìèðîí³âñüêèé îòìå÷åí âûõîä èçìåíåííûõ ôîðì ïî òàêèì 

ïîêàçàòåëÿì, êàê âûñîòà ðàñòåíèÿ, äëèíà ãëàâíîãî êîëîñà, êîëè÷åñòâî çåðåí è ìàññà 
çåðíà ñ ãëàâíîãî êîëîñà. Ëó÷øèå ðåçóëüòàòû äîñòèãíóòû ïðè äåéñòâèè ìóòàãåíà ÍÌÌ 
â âûñîêîé êîíöåíòðàöèè è ÃÀ â âûñîêîé è íèçêîé êîíöåíòðàöèÿõ. Íà ôîðìèðîâàíèå 
ýëåìåíòîâ ñòðóêòóðû óðîæàÿ â Ì

2
 âëèÿåò ãåíîòèï, êîíöåíòðàöèÿ ìóòàãåíà è åãî ïðè-

ðîäà. Ðàáîòà ñ ìóòàíòíûìè ïîêîëåíèÿìè áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ â Ì
3
 è Ì

4
 äëÿ ïîèñêà 

ïðàêòè÷åñêè öåííûõ ìóòàöèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÿ÷ìåíü ÿðîâîé, ãèäðîêñèëàìèí, íèòðîçîìåòèëìî÷åâèíà, êîí-

öåíòðàöèÿ ìóòàãåíà, ýíåðãèÿ ïðîðàñòàíèÿ, âñõîæåñòü, õîçÿéñòâåííî öåííûå ïðèçíà-
êè, ïîêîëåíèÿ Ì

1
, Ì

2
 

The influence of mutagenic factors on agronomic traits of spring 
barley varieties in Ì

1 
and emergence of modified forms in Ì

2
 

Sabadyn V. Ya., Candidate of Agricultural Sciences

Bila Tserkva National Agrarian University
8/1, Soborna Sq., Bila Tserkva city, Kyiv region, 10117, Ukraine
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Purpose. To determine response of spring barley varieties to action of  different concen-
trations of mutagens in M

1
. To study effect of the mutagens on the formation of agronomic 

traits in M
1
, M

2
 spring barley varieties. Methods. The experiments with the varieties of My-

ronivka breeding Virazh and Talisman Myronivskyi were carried out in 2016, 2017 in the con-
ditions of the experimental field of the Scientific-Research Center of Bila Tserkva National 
Agrarian University as well as in laboratory. The seeds were soaked in solutions of mutagen 
hydroxylamine (HA) at concentrations 1.0 % (high), 0.5 % (medium), and 0.1 % (low) and 
mutagen nitrosomethylurea (NMU) at concentrations 0.1 % (high), 0.01 % (medium) and 
0.001 % (low). Seeds soaked in water were as the control. The exposition was 18 hours. In 
M

1
 seed vigor in laboratory conditions and field germination were evaluated. In M

2
 plant 

height, main spike length, grain number and grain weight per main spike were determined. 
Seeds harvested from the control variants in M

1
 were used as the control in M

2
. Results. As 

compared with HA the mutagen NMU at high-concentration caused high level of depression 
in spring barley seedlings resulted in decrease of field germination for the variety V³razh to 
24.0 %, for the variety Talisman Myronivskyi to 51.0 %. When treating seeds with NMU at 
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high concentration, in M
1
 of the variety V³ràzh the plants with loose and long (12.7 cm) spike 

were obtained, whereas 10.0 cm in control. In Ì
2
 the variety V³razh families were obtained 

(10/4, 11/2, and 11/4) with significant decrease in plant height (53.0–53.3 cm, control 60.2 
cm) which were obtained by the action of mutagen NMU at medium and low concentrations. 
When mutagen HA in low concentration and mutagen HMM in high concentration acting 
on seeds of the variety V³razh, families (5/1 and 9/2) were obtained which significantly ex-
ceeded control in main spike length and grains number per main spike. Conclusions. The 
indices seed vigor, field germination and main spike length were the most informative ones 
for mutagenic action in spring barley M

1
. The action of mutagen NMU in high concentra-

tions caused higher level of depression than mutagen HA. Seed germination was influenced 
by mutagen concentration, mutagen nature and genotype. In M

2
 of the varieties Virazh and 

Talisman Myronivskyi the appearance of modified forms in terms of plant height, main spike 
length, grain number and grain weight per main spike have been marked. The best results 
were achieved by the action of high concentration of NMU and high and low concentration 
of HA The genotype, mutagen concentration and the nature of the mutagen influenced on 
the formation of yield components in M

2
. Studies on mutant generations will continue in M

3
 

and M
4
 to search valuable mutations.
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