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Ìåòà. Âèçíà÷èòè ñòóï³íü ôåíîòèïîâîãî äîì³íóâàííÿ ã³áðèä³â ïåðøîãî ïîêîë³ííÿ  
ïøåíèö³ òâåðäî¿ ÿðî¿ çà âèñîòîþ ðîñëèí òà ìàñîþ çåðíà ç êîëîñà. Ìåòîäè. Äîñë³äæåí-
íÿ ïðîâîäèëè ó 2016, 2017 ðð. â ëàáîðàòîð³¿ ñåëåêö³¿ ÿðî¿ ïøåíèö³ Ìèðîí³âñüêîãî ³íñòèòó-
òó ïøåíèö³ ç 42 ã³áðèäàìè F

1
 ïøåíèö³ òâåðäî¿ ÿðî¿,

 
îòðèìàíèìè â ðåçóëüòàò³ âíóòð³øíüî-

âèäîâî¿ ã³áðèäèçàö³¿ çà ä³àëåëüíîþ ñõåìîþ. Âèêîðèñòîâóâàëè ïîëüîâ³, ëàáîðàòîðí³ òà 
ìàòåìàòè÷íî-ñòàòèñòè÷í³ ìåòîäè äîñë³äæåíü. Ðåçóëüòàòè. Çà ê³ëüê³ñòþ îïàä³â 2016 ð.
íàáëèæàâñÿ äî ñåðåäíüîãî áàãàòîð³÷íîãî çíà÷åííÿ, ã³äðîòåðì³÷íèé êîåô³ö³ºíò â³äïî-
â³äàâ îïòèìàëüíîìó çâîëîæåííþ (ÃÒÊ = 1,1). Ó 2017 ð. ñïîñòåð³ãàëè ï³äâèùåí³ òåìïå-
ðàòóðè ³ íåð³âíîì³ðíèé ðîçïîä³ë îïàä³â (ÃÒÊ = 0,96). Âñòàíîâëåíî, ùî õàðàêòåð óñïàä-
êóâàííÿ âèñîòè ðîñëèí ³ îñíîâíîãî ç åëåìåíò³â ïðîäóêòèâíîñò³ – ìàñè çåðíà ç êîëîñà –                  
ó ã³áðèä³â ïåðøîãî ïîêîë³ííÿ ïøåíèö³ òâåðäî¿ ÿðî¿ çàëåæèòü â³ä ãåíîòèïó òà óìîâ ñå-
ðåäîâèùà. Çíà÷íå âàð³þâàííÿ çà ïîêàçíèêîì ñòóïåíÿ äîì³íàíòíîñò³ (â³ä íåãàòèâíîãî 
íàääîì³íóâàííÿ äî ïîçèòèâíîãî) ñâ³ä÷èòü ïðî ñêëàäíèé õàðàêòåð ãåíåòè÷íî¿ äåòåðì³-
íàö³¿ ÿê âèñîòè ðîñëèíè, òàê ³ ìàñè çåðíà ç êîëîñà. Â óìîâàõ îáîõ ðîê³â ó ã³áðèäíèõ êîì-
á³íàö³ÿõ Ì²Ï Ðàéäóæíà / Õàðê³âñüêà 39, Êó÷óì³âêà / Ì²Ï Ðàéäóæíà, Ì²Ï Ðàéäóæíà / Êó-
÷óì³âêà ñïîñòåð³ãàëè íåãàòèâíå íàääîì³íóâàííÿ çà âèñîòîþ ðîñëèí. Â³äì³÷åíî ìåíøèé 
âïëèâ ìåòåîðîëîã³÷íèõ óìîâ âåãåòàö³éíîãî ïåð³îäó íà õàðàêòåð óñïàäêóâàííÿ ìàñè 
çåðíà ç êîëîñà, í³æ âèñîòè ðîñëèí. Â óìîâàõ îáîõ ðîê³â ó ã³áðèäíèõ êîìá³íàö³ÿõ Æ³çåëü 
/ Òåðà, Æ³çåëü / Ì²Ï Ðàéäóæíà, Õàðê³âñüêà 39 / Ñïàäùèíà, Õàðê³âñüêà 39 / Òåðà, Ñïàä-
ùèíà / Ì²Ï Ðàéäóæíà, Ñïàäùèíà / Êó÷óì³âêà, Ñïàäùèíà / Òåðà, Ì²Ï Ðàéäóæíà / Æ³çåëü 
â³äì³÷àëè ïðîÿâ ãåòåðîçèñó çà ìàñîþ çåðíà ç êîëîñà, ùî ï³äòâåðäæóº âèñîê³ äîíîðñüê³ 
âëàñòèâîñò³ ñîðò³â Ñïàäùèíà ³ Òåðà äëÿ ï³äâèùåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ êîëîñà. Çà êîìï-
ëåêñîì îçíàê áóëà âèä³ëåíà êðàùà ã³áðèäíà êîìá³íàö³ÿ, ó ÿêî¿ ñïîñòåð³ãàëè óñïàäêóâàí-
íÿ çà òèïîì äåïðåñ³¿ çà âèñîòîþ ðîñëèí ³ ïîçèòèâíîãî íàääîì³íóâàííÿ çà ìàñîþ çåðíà 
ç êîëîñà – Ñïàäùèíà / Òåðà. Âèñíîâêè. Àíàë³ç ã³áðèä³â F

1
 ïøåíèö³ òâåðäî¿ ÿðî¿ âèÿâèâ 

ð³çí³ òèïè ôåíîòèïîâîãî äîì³íóâàííÿ çà âèñîòîþ ðîñëèí ³ ìàñîþ çåðíà ç êîëîñà. Ïðî-
ñë³äêîâàíî çíà÷íå âàð³þâàííÿ ñòóïåíÿ äîì³íóâàííÿ (hð) çàëåæíî â³ä êîíêðåòíî¿ îçíàêè, 
êîìá³íàö³¿ ñõðåùóâàííÿ òà óìîâ ñåðåäîâèùà – â³ä ïîçèòèâíîãî íàääîì³íóâàííÿ (hð > 
+1) äî äåïðåñ³¿ (hð < -1). Ïåðñïåêòèâîþ ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü º ïðîâåäåííÿ äîáîð³â 
òðàíñãðåñèâíèõ ôîðì òà îö³íêà îäåðæàíèõ ðåêîìá³íàíò³â çà êîìïëåêñîì ãîñïîäàðñüêè 
ö³ííèõ îçíàê äëÿ ñòâîðåííÿ íîâîãî âèõ³äíîãî ìàòåð³àëó ³ ñåëåêö³¿ ñîðò³â ç âèñîêèì ð³â-
íåì ïðîäóêòèâíîñò³ ³ àäàïòèâíîñò³ äî íåñïðèÿòëèâèõ óìîâ äîâê³ëëÿ.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïøåíèöÿ òâåðäà ÿðà, ã³áðèäè F
1
, ñòóï³íü ôåíîòèïîâîãî äîì³íó-

âàííÿ, åëåìåíòè ïðîäóêòèâíîñò³



55Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
Âèïóñê 7, 2018

Plant breeding and seed production

Вступ. Гібридизація є основним обґрунтованим і результативним 
методом створення вихідного матеріалу для селекції пшениці [1]. За умо-
ви достатньої рекомбінації батьківських компонентів у гібридів F1 мож-
ливе виникнення явища гетерозису – вищої, ніж у батьківських форм, 
адаптивності, продуктивності, життєздатності і стійкості до стресових 
факторів [2].

Успіх гібридизації значною мірою залежить від правильного під-
бору компонентів схрещування. Тому знання закономірностей мін-
ливості господарськи цінних ознак, що визначають продуктивність, 
підвищує ефективність вибору вихідних форм для схрещування і по-
дальшого добору цінних генотипів серед отриманих гібридів пшениці 
твердої ярої [3, 4]. 

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Селекційні 
програми створення високопродуктивних сортів мають базуватися 
на науковому прогнозуванні розвитку ознак і властивостей, 
які детермінуються спадково. Тому необхідно знати, як вони 
успадковуються за певних умов середовища. Вивчення кількісних ознак, 
які контролюються полімерними генами, дуже ускладнюється внаслідок 
їх значної мінливості, що залежить від умов середовища, а загальна 
картина їх успадкування і мінливості «маскується» модифікуючою дією 
гетерозису в F1 [5].

Підбір компонентів для схрещування – це складний процес, оскіль-
ки кожна ознака чи властивість батьківських організмів не передається 
безпосередньо їхньому потомству. Успадковуються гени, а ознаки про-
являються як результат їхньої експресії в конкретних умовах середо-
вища. Ступінь фенотипового домінування як показник для оцінки се-
лекційного матеріалу в ранніх поколіннях використовується для таких 
культур, як пшениця, гречка, ячмінь тощо. Дослідження підтверджують 
можливість використання цього показника при підборі пар для схрещу-
вання, а також для швидкої оцінки гібридних нащадків [6].

Основною відмінною особливістю гібридів F1 є прояв гетерозису за 
окремими кількісними та якісними ознаками, що зумовлюється, насам-
перед, неоднорідністю успадкованої основи генотипу, який утворився 
від схрещування батьківських форм, тією чи іншою мірою різних за 
якоюсь спадковою ознакою, тобто гетерозиготністю. Найвищий ефект 
гетерозису відмічають при схрещуванні екологічно та географічно від-
далених сортів. Чим значнішими є генетичні відмінності у батьків, тим 
сильніше проявляється гетерозис у гібридів [6].

Мета досліджень – визначити ступінь фенотипового домінування 
гібридів першого покоління пшениці твердої ярої за висотою рослин та 
масою зерна з головного колоса. 



56 Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
Âèïóñê 7, 2018

Ñåëåêö³ÿ ³ íàñ³ííèöòâî

Матеріал і методика. Дослідження проводили у 2016, 2017 рр. в ла-
бораторії селекції ярої пшениці Миронівського інституту пшениці з 42 
гібридами F1, отриманими в результаті внутрішньовидової гібридизації 
за діалельною схемою. 

Гібриди та батьківські компоненти висівали вручну в гібридному 
розсаднику за схемою «материнська форма – F1 – батьківська форма» з 
міжряддям 15 см. Аналізували по 25 рослин батьківських форм та гібри-
дів F1 за показниками: висота рослини, довжина колоса, кількість коло-
сків та зерен у колосі, маса зерна з колоса. 

Для визначення характеру успадкування розраховували ступінь до-
мінування за формулою B. Griffi  ng [7]. Групування даних проводили 
згідно з класифікацією G. M. Beil, R. E. Atkins [8]. Показник домінантнос-
ті (hp) може приймати будь-які значення – від -∞ до +∞. Користувалися 
такою градацією:

1) hp < -1 – негативне наддомінування (депресія);
2) -1 ≤ hp < -0,5 – часткове негативне домінування;
3) -0,5 ≤ hp ≤ +0,5 – проміжне успадкування;
4) +0,5 < hp ≤ +1 – часткове позитивне домінування;
5) hp > +1 – позитивне наддомінування (позитивний гетерозис).
Обговорення результатів. Погодні умови років досліджень (2016, 

2017 рр.) відрізнялись від середніх багаторічних даних за температурою, 
кількістю опадів та розподілом їх за фазами розвитку (рис. 1 і 2).

Ðèñ. 1. Òåìïåðàòóðíèé ðåæèì óïðîäîâæ âåãåòàö³éíîãî ïåð³îäó 
ïøåíèö³ òâåðäî¿ ÿðî¿ (Ì²Ï, 2016, 2017 ðð.)
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Ðèñ. 2. Ê³ëüê³ñòü îïàä³â óïðîäîâæ âåãåòàö³éíîãî ïåð³îäó ïøåíèö³ òâåðäî¿ ÿðî¿ 
(Ì²Ï, 2016, 2017 ðð.)

Впродовж двох років у період сівба–сходи середньодобова темпера-
тура повітря була пониженою, а кількість опадів дозволила одержати 
дружні сходи. У період сходи–вихід у трубку середньодобова темпера-
тура повітря у 2016 р. була на рівні середнього багаторічного показника, 
тоді як у 2017 р. перевищувала його на 5,0 °С. Кількість опадів за даний 
період становила 91,7 та 66,8  мм відповідно (середнє багаторічне зна-
чення – 24,0 мм). Наступні два періоди характеризувалися підвищеним 
температурним режимом. За кількістю опадів 2016 р. наближався до се-
реднього багаторічного значення, в той час як у 2017 р. спостерігались 
посушливі умови, що не покращило вологозабезпеченість ґрунту і не 
сприяло формуванню високої врожайності зерна. 

Для комплексної характеристики гідротермічних умов року вико-
ристовували запропонований Г. Т. Селяніновим гідротермічний коефі-
цієнт (ГТК), який показує відношення суми опадів за певний період до 
суми температур вище 10 ºС за той самий період. Вегетаційний період 
2016 р. за ГТК наближався до оптимуму (1,10), 2017 р. був посушливим 
(0,96). Однак період сівба–сходи був посушливим у 2016 р. (ГТК = 0,90) і 
оптимальним у 2017 р. (ГТК = 1,27). Періоди сходи–вихід у трубку та ви-
хід у трубку–колосіння були оптимальними у обидва роки досліджень 
(ГТК = 1,10 і 1,43 відповідно) і характеризувались надлишковим зволо-
женням у 2016 р. та посушливими умовами у 2017 р. (ГТК = 2,20 і 1,05 
відповідно). Гідротермічні умови в період колосіння-повна стиглість 
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були посушливими в обидва роки (ГТК = 0,80 та 0,66 відповідно), що не 
сприяло формуванню та наливу зерна пшениці твердої ярої та негативно 
вплинуло на продуктивність.

Висота рослин відіграє важливу роль у проведенні ідентифікації ге-
нотипів. Ця ознака добре успадковується, але агроекологічні умови ви-
рощування (агротехнології та абіотичні фактори середовища) можуть 
змінювати її, тому висота в межах сорту може бути неоднаковою [11]. 
Відомо, що генетично детермінована полігенна ознака «висота рослин» 
зазнає сильного фенотипового варіювання в залежності від умов виро-
щування. Гідротермічні режими в роки досліджень суттєво впливали на 
реакцію батьківських форм і гібридів, внаслідок чого вони потрапляли 
із однієї групи за висотою рослин до іншої (табл. 1). 
Òàáëèöÿ 1. Óñïàäêóâàííÿ îçíàêè «âèñîòà ðîñëèí» ó ã³áðèä³â F

1
 ïøåíèö³ 

òâåðäî¿ ÿðî¿

Ã³áðèäíà êîìá³íàö³ÿ
2016 ð. 2017 ð.

F
1
* P

1
* P

2
* hp* F

1
P

1
P

2
hp

Ñïàäùèíà / Õàðê³âñüêà 39 129,8 112,7 111,6 32,00 76,3 88,4 84,6 -5,37
Ñïàäùèíà / Êó÷óì³âêà 129,2 112,7 107,2 7,00 76,2 88,4 78,3 -1,43
Ñïàäùèíà / Òåðà 125,8 112,7 112,0 38,29 72,4 88,4 78,7 -2,31
Òåðà / Êó÷óì³âêà 120,4 112,0 107,2 1,44 60,5 78,7 78,3 -90,15
Æ³çåëü / Õàðê³âñüêà39 118,2 111,2 111,6 33,75 66,9 77,3 84,6 -3,86
Êó÷óì³âêà / Æ³çåëü 115,8 107,2 111,2 3,28 73,7 78,3 77,3 -1,93
Êó÷óì³âêà / Ñïàäùèíà 113,4 107,2 112,7 1,24 73,6 78,3 88,4 -1,27
Æ³çåëü / Êó÷óì³âêà 113,2 111,2 107,2 1,98 68,8 77,3 78,3 -18,10
Òåðà / Æ³çåëü 109,6 112,0 111,2 -5,12 77,9 78,7 77,3 -0,14
Æ³çåëü / Òåðà 107,2 111,2 112,0 -10,94 76,0 77,3 78,7 -2,86
Õàðê³âñüêà 27 / 
Ì²Ï Ðàéäóæíà 105,5 107,8 74,4 0,86 68,9 69,6 60,1 1,02
Êó÷óì³âêà / Ì²Ï Ðàéäóæíà 90,8 107,2 74,4 -0,32 62,0 78,3 60,1 -0,79
Ì²Ï Ðàéäóæíà / Òåðà 90,5 74,4 112,0 -0,14 57,2 60,1 78,7 -1,31
Ì²Ï Ðàéäóæíà / 
Õàðê³âñüêà 39 80,3 74,4 111,6 -0,68 64,3 60,1 84,6 -0,66
Ì²Ï Ðàéäóæíà / 
Ñïàäùèíà 75,7 74,4 112,7 -0,93 69,9 60,1 78,3 -1,09
Ì²Ï Ðàéäóæíà / Êó÷óì³âêà 74,6 74,4 107,2 -0,99 64,3 60,1 78,3 -0,77

Ïðèì³òêà. Òóò ³ äàë³: P
1
 – ìàòåðèíñüêà ôîðìà, P

2
 – áàòüê³âñüêà ôîðìà, F

1
 – ã³áðèä, hp – 

ñòóï³íü ôåíîòèïîâîãî äîì³íóâàííÿ

Підвищені температурні показники, а також недостатня кількість і 
нерівномірний розподіл опадів у 2017 р. прискорили проходження ета-
пів органогенезу і вплинули на ріст і розвиток рослин пшениці ярої. Се-
редні показники довжини стебла гібридів і вихідних форм були значно 
нижчими, ніж у 2016 р. Значення висоти рослин знаходились у межах 
від 74,6 до 129,8 см і від 57,2 до 88,4 см відповідно. Розмах варіювання 
цієї ознаки в 2016 р. становив 55,2 см, а в умовах меншої вологозабезпе-
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ченості 2017 р. спостерігали зниження його до 31,1 см. В умовах 2016 р. 
за довжиною стебла п’ять залучених у схрещування сортів належали до 
середньостеблових, а сорт Спадщина – до високорослих. У посушливих 
умовах 2017 р. чотири сорти характеризувались як напівкарлики, а три – 
як короткостеблові. Тільки сорт МІП Райдужна незалежно від умов ста-
більно знаходився в групі напівкарликів.

Вивчення типів успадкування висоти рослин у гібридів F1 надає ін-
формацію про характер генетичного контролю ознаки і можливість орі-
єнтовно спрогнозувати ефективність подальших доборів [9]. За даними 
[10], переважна більшість гібридів F1 успадковували висоту рослин за ти-
пами домінування і позитивного наддомінування високорослості або за 
типом домінування короткостебловості. За результатами наших дослі-
джень характер успадкування цієї ознаки включав усі типи від позитив-
ного до негативного наддомінування. У 2016 р. для 25 (59,5 %) гібридних 
комбінацій відмічали гетерозис, а у 2017 р. для 19 (45,2 %) – депресію, що 
підтверджує вплив умов середовища (рис. 3). 

Ðèñ. 3. Ðîçïîä³ë ã³áðèä³â F
1
 ïøåíèö³ òâåðäî¿ ÿðî¿ 

çà ñòóïåíåì ôåíîòèïîâîãî äîì³íóâàííÿ âèñîòè ðîñëèí

В умовах 2016 р. максимальним (понад 129 см) значенням ознаки ха-
рактеризувались гібриди Спадщина / Харківська 39 і Спадщина / Ку-
чумівка, мінімальним – група гібридів за участю в якості материнської 
форми сорту МІП Райдужна. Гібриди, де запилювачем був цей сорт, мали 
найменший рівень ознаки для кожної групи схрещування. Позитивний 
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гетерозис в основному спостерігали в гібридних комбінаціях, створених 
на генетичній основі високорослого сорту Спадщина, який використо-
вували як материнську форму. У групі схрещування середньостебловий 
/ середньостебловий відмічали всі типи успадкування висоти рослини 
з перевагою проміжного успадкування і домінування високорослості 
(2016  р.) або низькорослості (2017). У посушливих умовах 2017 р. пере-
важна більшість (85,7  %) гібридів належала до групи напівкарликів і 
тільки шість – до низькостеблових (82,3÷88,4 см). Основні типи успад-
кування – проміжне (28,6 %) і домінування низькорослості. За два роки 
досліджень у комбінаціях Харківська 39 / Харківська  27, Спадщина / 
Тера, Спадщина / Кучумівка, Тера / Харківська 27, прямих і обернених 
за участю сортів Харківська 39 і Жізель, Спадщина і Кучумівка, Жізель 
і Кучумівка спостерігали протилежні типи успадкування висоти рос-
лин, що доводить вплив абіотичних факторів на характер успадкуван-
ня цієї ознаки. В умовах обох років у гібридних комбінаціях Жізель / 
Тера, МІП Райдужна / Харківська 39, Кучумівка / МІП Райдужна, МІП 
Райдужна / Кучумівка спостерігали тип негативного наддомінування та 
часткового негативного домінування за висотою рослин (табл. 1). Таким 
чином, успадкування висоти рослини залежало від генетичних компо-
нентів схрещування і гідрометеорологічних умов року. 

Високий рівень успадкування ознаки висоти рослини вказує на мож-
ливість проведення ефективного добору короткостеблових форм у ран-
ніх поколіннях, особливо в гібридних популяціях, в яких виявляється 
часткове або повне домінування високорослості. Оскільки успадкуван-
ня висоти рослин залежить від генетичних компонентів схрещування, 
при селекції пшениці ярої твердої на стійкість до вилягання методом 
гібридизації однією з батьківських форм обов’язково повинен бути низь-
корослий сорт (наприклад, МІП Райдужна).

Урожайність зерна є комплексним показником, що визначається багать-
ма елементами продуктивності, серед яких число колосків у головному ко-
лосі і його довжина, кількість зерен у колосі і маса зерна з колоса. Проблема 
підвищення продуктивності колоса завжди була актуальною і вирішується 
селекціонерами різними шляхами. У процесі селекції пшениці практично 
не вдалося суттєво збільшити довжину колоса та кількість колосків у ньому. 
Істотно виросли тільки озерненість колоса і маса зерна з колоса. 

Маса зерна з колоса – важливий елемент структури врожаю, збіль-
шення якого сприяє підвищенню врожайності [12]. Ця ознака залежить 
також від щільності і довжини колоса, кількості та виповненості зерен у 
ньому, а також від умов вирощування [13].

Відомо, що ступінь домінантності (hp) є цінним генетичним показ-
ником, що вказує на величину успадкування певної ознаки. У тих гібри-
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дів, де проявляється гетерозис, або позитивне наддомінування за еле-
ментами продуктивності, у другому поколінні гібридів можливий прояв 
трансгресивних форм, що будуть переважати батьківські форми. Розра-
хунки виявили різні типи успадкування маси зерна з колоса (рис. 4). 

Ðèñ. 4. Ðîçïîä³ë ã³áðèä³â F
1
 ïøåíèö³ òâåðäî¿ ÿðî¿ çà ñòóïåíåì ôåíîòèïîâîãî äîì³-

íóâàííÿ ìàñè çåðíà ç êîëîñà

Ступінь домінування за масою зерна з колоса коливався як за ком-
бінаціями, так і за роками. Відмічено менший вплив метеорологічних 
умов вегетаційного періоду на характер успадкування цієї ознаки, ніж 
висоти рослин. В умовах меншої вологозабезпеченості 2017 р. у більшої 
кількості гібридів вона успадковувалась за проміжним типом. У вось-
ми комбінаціях спостерігали протилежні типи успадкування за різних 
умов вирощування. Для чотирьох з шести гібридів, одержаних на осно-
ві материнської форми Тера (2016 р.), Жізель і Харківська 39 (2017 р.) та 
Спадщина (в умовах обох років), спостерігали гетерозис. За використан-
ня сорту Тера в якості запилювача також стабільно відмічали перева-
жання гібридів за масою зерна з колоса для п’яти комбінацій з шести в 
умовах обох років. Це може свідчити про високі донорські властивості 
сортів Спадщина і Тера для підвищення продуктивності колоса. Посуш-
ливі умови 2017 р. негативно вплинули на формування зерна пшениці 
ярої. Середні показники маси зерна з колоса гібридів і вихідних форм 
були значно нижчими, ніж у 2016 р. Значення ознаки знаходились у 
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межах від 2,42 до 4,01 г і від 1,32 до 2,65 г відповідно. Розмах варіюван-
ня цієї ознаки в 2016 р. становив 1,59 г, а в умовах меншої вологозабез-
печеності 2017 р. спостерігали зниження його до 1,33 г. В умовах 2016 
р. максимальним значенням ознаки характеризувались гібриди Тера / 
Спадщина (4,01 г), МІП  Райдужна / Харківська 27 (3,75 г), Спадщина / 
МІП Райдужна (3,68 г) і Тера / Харківська 27 (3,67 г), мінімальним – група 
гібридів за участю в якості материнської форми сорту Жізель (табл. 2). 

Òàáëèöÿ 2. Óñïàäêóâàííÿ îçíàêè «ìàñà çåðíà ç êîëîñà» ó ã³áðèä³â F
1
 ïøåíèö³ 

òâåðäî¿ ÿðî¿

Ã³áðèäíà êîìá³íàö³ÿ
2016 ð. 2017 ð.

F
1

P
1

P
2

hp F
1

P
1

P
2

hp

Òåðà / Ñïàäùèíà 4,01 2,85 3,16 6,50 2,14 2,18 2,07 0,31
Ñïàäùèíà / Ì²Ï Ðàéäóæíà 3,68 3,16 3,02 8,36 2,15 2,07 1,76 1,50
Ñïàäùèíà / Òåðà 3,62 3,16 2,85 3,95 2,37 2,07 2,18 4,39
Òåðà / Ì²Ï Ðàéäóæíà 3,53 2,85 3,02 6,94 2,03 2,18 1,76 0,26
Ñïàäùèíà / Õàðê³âñüêà 27 3,53 3,16 3,78 0,20 2,51 2,07 2,14 11,47
Ñïàäùèíà / Êó÷óì³âêà 3,49 3,16 3,22 10,00 2,48 2,07 2,02 17,48
Õàðê³âñüêà 27 / Òåðà 3,47 3,78 2,85 0,33 2,50 2,14 2,18 16,95
Õàðê³âñüêà 39 / Ñïàäùèíà 3,31 2,65 3,16 1,57 2,44 2,21 2,07 4,26
Òåðà / Æ³çåëü 3,20 2,85 2,77 9,69 2,02 2,18 1,96 -0,43
Ì²Ï Ðàéäóæíà / Òåðà 3,15 3,02 2,85 2,48 1,32 1,76 2,18 -3,12
Æ³çåëü / Ì²Ï Ðàéäóæíà 3,10 2,77 3,02 1,64 2,14 1,96 1,76 2,84
Æ³çåëü / Òåðà 3,08 2,77 2,85 6,85 2,27 1,96 2,18 1,82

В умовах зниженої вологозабезпеченості 2017 р. вищий рівень озна-
ки в середньому формували гібриди, одержані на основі материнського 
компонента Харківська 39 (2,65 г) і Спадщина (3,16 г), а нижчий – МІП 
Райдужна (1,93 г) і Кучумівка (2,03 г). Крім того, сорт МІП Райдужна в 
умовах нестійкого зволоження мав мінімальну масу зерна з колоса, тоб-
то його понижену посухостійкість необхідно враховувати при викорис-
танні сорту як вихідної форми у програмах схрещувань. За два роки до-
сліджень у комбінаціях Жізель / Спадщина, Жізель / Кучумівка, Харків-
ська 27 / Спадщина, Харківська 39 / Жізель, Кучумівка / МІП Райдужна, 
МІП Райдужна / Тера спостерігали протилежні типи успадкування маси 
зерна з колоса, що підтверджує вплив умов року на характер успадку-
вання цієї ознаки. В умовах обох років у гібридних комбінаціях Жізель / 
Тера, Жізель / МІП Райдужна, Харківська 39 / Спадщина, Харківська 39 
/ Тера, Спадщина / МІП Райдужна, Спадщина / Кучумівка, Спадщина / 
Тера, МІП Райдужна / Жізель відмічали прояв гетерозису за масою зерна 
з колоса (див. табл. 2). Варто виділити комбінацію Спадщина / Кучумів-
ка з високим стабільним за роками рівнем гетерозису – 10,00 (2016 р.) і 
17,48 (2017 р.) і масою зерна з колоса, вищою за середнє по досліду – 3,49 і 
2,48 г відповідно. Отже, існує висока ймовірність виділення у подальших 
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поколіннях цінних генотипів, що переважатимуть батьківські форми 
за цією ознакою, з високою адаптаційною здатністю до несприятливих 
умов середовища. Таким чином, успадкування цієї ознаки також зале-
жало від генетичних компонентів схрещування і гідрометеорологічних 
умов року. 

Висновки. Встановлено, що характер успадкування висоти рослин і 
основного з елементів продуктивності – маси зерна з колоса у гібридів 
першого покоління пшениці твердої ярої залежить від генотипу та умов 
середовища. 

Значне варіювання за показником ступеня домінантності (від нега-
тивного наддомінування до позитивного) свідчить про складний харак-
тер генетичної детермінації як висоти рослини, так і маси зерна з колоса. 
Генетичне різноманіття гібридного матеріалу, отриманого від схрещу-
вань, забезпечує умови для доборів кращих комбінацій і трансгресив-
них форм та бракування рослин з чітко виявленими негативними озна-
ками, починаючи з ранніх поколінь.

За результатами досліджень, характер успадкування висоти рослин 
включав усі типи від позитивного до негативного наддомінування. В 
умовах обох років у гібридних комбінаціях МІП Райдужна / Харківська 
39, Кучумівка / МІП Райдужна, МІП Райдужна / Кучумівка спостерігали 
тип негативного наддомінування за цією ознакою. Оскільки успадку-
вання висоти рослин залежить від генетичних компонентів схрещуван-
ня, при селекції пшениці ярої твердої на стійкість до вилягання методом 
гібридизації однією з батьківських форм обов’язково повинен бути низь-
корослий сорт (МІП Райдужна).

Відмічено менший вплив метеорологічних умов вегетаційного періо-
ду на характер успадкування маси зерна з колоса, ніж висоти рослин. В 
умовах обох років у гібридних комбінаціях Жізель / Тера, Жізель / МІП 
Райдужна, Харківська 39 / Спадщина, Харківська 39 / Тера, Спадщина / 
МІП Райдужна, Спадщина / Кучумівка, Спадщина / Тера, МІП Райдуж-
на / Жізель відмічали прояв гетерозису за цією ознакою, що підтверджує 
високі донорські властивості сортів Спадщина і Тера для підвищення 
продуктивності колоса.

За комплексом ознак була виділена краща гібридна комбінація, у якої 
спостерігали успадкування за типом депресії за висотою рослин і пози-
тивного наддомінування за масою зерна з колоса – Спадщина / Тера. Існує 
висока ймовірність виділення у подальших поколіннях цінних генотипів 
з високою адаптаційною здатністю до несприятливих умов середовища.

Виділені гібридні комбінації пшениці твердої ярої становлять прак-
тичний інтерес для отримання трансгресивних форм у більш пізніх по-
коліннях. Перспективою подальших досліджень є проведення доборів 
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та оцінка одержаних рекомбінантів за комплексом господарськи цінних 
ознак з метою створення нового вихідного матеріалу для селекції сортів 
з високим рівнем продуктивності і адаптивності до несприятливих умов 
довкілля.
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Öåëü. Îïðåäåëèòü ñòåïåíü ôåíîòèïè÷åñêîãî äîìèíèðîâàíèÿ ãèáðèäîâ ïåðâî-
ãî ïîêîëåíèÿ ïøåíèöû òâåðäîé ÿðîâîé ïî âûñîòå ðàñòåíèé è ìàññå çåðíà ñ êîëîñà. 
Ìåòîäû. Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü â 2016, 2017 ãã. â ëàáîðàòîðèè ñåëåêöèè ÿðî-
âîé ïøåíèöû Ìèðîíîâñêîãî èíñòèòóòà ïøåíèöû ñ 42 ãèáðèäàìè F

1
 ïøåíèöû òâåðäîé 

ÿðîâîé, ïîëó÷åííûìè â ðåçóëüòàòå âíóòðèâèäîâîé ãèáðèäèçàöèè ïî äèàëëåëüíîé 
ñõåìå. Èñïîëüçîâàëè ïîëåâûå, ëàáîðàòîðíûå è ìàòåìàòèêî-ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû 
èññëåäîâàíèé. Ðåçóëüòàòû. Ïî êîëè÷åñòâó îñàäêîâ 2016 ã. ïðèáëèæàëñÿ ê ñðåäíå-
ìó ìíîãîëåòíåìó çíà÷åíèþ, ãèäðîòåðìè÷åñêèé êîýôôèöèåíò ñîîòâåòñòâîâàë îïòè-
ìàëüíîìó óâëàæíåíèþ (ÃÒÊ = 1,1). Â 2017 ã. íàáëþäàëè ïîâûøåííûå òåìïåðàòóðû 
è íåðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå îñàäêîâ (ÃÒÊ = 0,96). Óñòàíîâëåíî, ÷òî õàðàêòåð 
íàñëåäîâàíèÿ âûñîòû ðàñòåíèé è îñíîâíîãî èç ýëåìåíòîâ ïðîäóêòèâíîñòè – ìàññû 
çåðíà ñ êîëîñà – ó ãèáðèäîâ ïåðâîãî ïîêîëåíèÿ ïøåíèöû òâåðäîé ÿðîâîé çàâèñèò 
îò ãåíîòèïà è óñëîâèé ñðåäû. Çíà÷èòåëüíîå âàðüèðîâàíèå ïî ïîêàçàòåëþ ñòåïåíè 
äîìèíàíòíîñòè (îò íåãàòèâíîãî ñâåðõäîìèíèðîâàíèÿ äî ïîëîæèòåëüíîãî) ñâèäå-
òåëüñòâóåò î ñëîæíîì õàðàêòåðå ãåíåòè÷åñêîé äåòåðìèíàöèè êàê âûñîòû ðàñòåíèÿ, 
òàê è ìàññû çåðíà ñ êîëîñà. Â óñëîâèÿõ îáîèõ ãîäîâ â ãèáðèäíûõ êîìáèíàöèÿõ Ì²Ï 
Ðàéäóæíà / Õàðê³âñüêà 39, Êó÷óì³âêà / Ì²Ï Ðàéäóæíà, Ì²Ï Ðàéäóæíà / Êó÷óì³âêà íà-
áëþäàëè íåãàòèâíîå ñâåðõäîìèíèðîâàíèå ïî âûñîòå ðàñòåíèé. Îòìå÷åíî ìåíüøåå 
âëèÿíèå ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé âåãåòàöèîííîãî ïåðèîäà íà õàðàêòåð íàñëåäî-
âàíèÿ ìàññû çåðíà ñ êîëîñà, ÷åì âûñîòû ðàñòåíèé. Â óñëîâèÿõ îáîèõ ãîäîâ â ãèáðèä-
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íûõ êîìáèíàöèÿõ Æ³çåëü / Òåðà, Æ³çåëü / Ì²Ï Ðàéäóæíà, Õàðê³âñüêà 39 / Ñïàäùèíà, 
Õàðê³âñüêà 39 / Òåðà, Ñïàäùèíà / Ì²Ï Ðàéäóæíà, Ñïàäùèíà / Êó÷óì³âêà, Ñïàäùèíà / 
Òåðà, Ì²Ï Ðàéäóæíà / Æ³çåëü îòìå÷àëè ïðîÿâëåíèå ãåòåðîçèñà ïî ìàññå çåðíà ñ êî-
ëîñà, ÷òî ïîäòâåðæäàåò âûñîêèå äîíîðñêèå ñâîéñòâà ñîðòîâ Ñïàäùèíà è Òåðà äëÿ 
ïîâûøåíèÿ ïðîäóêòèâíîñòè êîëîñà. Ïî êîìïëåêñó ïðèçíàêîâ áûëà âûäåëåíà ëó÷øàÿ 
ãèáðèäíàÿ êîìáèíàöèÿ, äëÿ êîòîðîé íàáëþäàëè íàñëåäîâàíèÿ ïî òèïó äåïðåññèè ïî 
âûñîòå ðàñòåíèé è ïîëîæèòåëüíîãî ñâåðõäîìèíèðîâàíèÿ ïî ìàññå çåðíà ñ êîëîñà – 
Ñïàäùèíà / Òåðà. Âûâîäû. Àíàëèç ãèáðèäîâ F

1
 ïøåíèöû òâåðäîé ÿðîâîé îáíàðóæèë 

ðàçëè÷íûå òèïû ôåíîòèïè÷åñêîãî äîìèíèðîâàíèÿ ïî âûñîòå ðàñòåíèé è ìàññå çåðíà 
ñ êîëîñà. Ïðîñëåæåíî çíà÷èòåëüíîå âàðüèðîâàíèå ñòåïåíè äîìèíèðîâàíèÿ (hð) â çà-
âèñèìîñòè îò êîíêðåòíîãî ïðèçíàêà, êîìáèíàöèè ñêðåùèâàíèÿ è óñëîâèé ñðåäû – îò 
ïîëîæèòåëüíîãî ñâåðõäîìèíèðîâàíèÿ (hð > +1) äî äåïðåññèè (hð < -1). Ïåðñïåêòè-
âîé äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå îòáîðîâ òðàíñãðåññèâíûõ ôîðì 
è îöåíêà ïîëó÷åííûõ ðåêîìáèíàíòîâ ïî êîìïëåêñó õîçÿéñòâåííî öåííûõ ïðèçíàêîâ 
äëÿ ñîçäàíèÿ íîâîãî èñõîäíîãî ìàòåðèàëà è ñåëåêöèè ñîðòîâ ñ âûñîêèì óðîâíåì 
ïðîäóêòèâíîñòè è àäàïòèâíîñòè ê íåáëàãîïðèÿòíûì óñëîâèÿì îêðóæàþùåé ñðåäû.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïøåíèöà òâåðäàÿ ÿðîâàÿ, ãèáðèäû F
1
, ñòåïåíü ôåíîòèïè÷åñêî-

ãî äîìèíèðîâàíèÿ, ýëåìåíòû ïðîäóêòèâíîñòè

Degree of phenotypic dominance of productivity features 
in spring durum wheat F

1
 hybrids 

Kuzmenko Ye. A.
Khomenko S. O., Doctor of Agricultural Sciences
Fedorenko M. V., Candidate of Agricultural Sciences 

The V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS 
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Purpose. To determine the degree of phenotypic dominance of F
1
 hybrids of spring du-

rum wheat by plant height and grain weight per spike. Methods. The research was conduct-
ed in 2016, 2017 at the laboratory of spring wheat breeding of the V. M. Remeslo Myronivka 
Institute of Wheat with 42 F

1
 hybrids of spring durum wheat resulted from intraspecific hy-

bridization on the diallel scheme. Field, laboratory and mathematical-statistical methods 
of research were used. Results. The amount of precipitation in 2016 approximated to the 
average long-term value, the hydrothermal coefficient corresponded to optimal humidity 
(HTC = 1.1). In 2017, high temperatures and uneven distribution of precipitation was ob-
served (HTC = 0.96). It was established that the pattern of inheritance of plant height and 
the main yield component – grain weight per spike – in the F

1
 hybrids of durum spring wheat 

depends on the genotype and environment conditions. Significant variation in the degree 
of dominance (from negative overdominance to positive) indicates the complex nature of 
genetic determination of both plant height and grain weight per spike. In both years, in the 
hybrid combinations MIP Raiduzhna / Kharkivs’ka 39, Kuchumivka / MIP Raiduzhna, MIP 
Raiduzhna / Kuchumivka there was observed negative overdominance by plant height. It 
was noted weaker influence of meteorological conditions during growing season on pattern 
of inheritance of grain weight per spike, than plant height. In both years, in the hybrid com-
binations Zhizel / Terra, Zhizel / MIP Raiduzhna, Kharkivs’ka 39 / Spadshchyna, Kharkivs’ka 
39 / Terra, Spadshchyna / MIP Raiduzhna, Spadshchyna / Kuchumivka, Spadshchyna / 
Tera, MIP Raiduzhna / Zhizel it was noted heterosis by grain weight per spike, which con-
firms high donor properties of the varieties Spadshchyna and Terra to improve spike pro-
ductivity. According to complex of the features, the hybrid combination Spadshchyna / Ter-
ra was identified as the better one, because it demonstrated depression by plant height and 
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positive overdominance by grain weight per spike. Conclusions. Analysis of F
1
 hybrids of 

durum spring wheat revealed different types of phenotypic dominance by plant height and 
grain weight per spike. Significant variation in the degree of dominance (hp) was observed, 
depending on specific feature, combination of crossing and environment conditions: from 
positive overdominance (hp > +1) to depression (hp < -1). The prospect of further research 
is selecting transgressive forms and evaluating the received recombinants for complex of 
agronomic features in order to create new source material and breeding varieties with high 
level of productivity and adaptability to adverse environmental conditions.

Key words: durum spring wheat, F
1
 hybrids, phenotypic dominance degree, yield com-

ponents


