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ГЕТЕРОЗИС ТА УСПАДКУВАННЯ МАСИ 1000 НАСІНИН В F1 ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ
ОЗИМОЇ (TRITICUM AESTIVUM L.)

Дослідженнями комбінацій F1 пшениці озимої виявлено значну диференціацію за масою 1000
насінин. Спостерігається тенденція щодо прояву гетерозису та наддомінування у гібридів, у яких
батьківські форми містять у своєму генотипі 1BL/1RS або 1AL/1RS транслокацію. Успадкування маси 1000 насінин відбувається за типами: наддомінування (37%), часткове позитивне
домінування (10%), проміжне успадкування (20%), часткове від’ємне успадкування (7%),
депресія (27%). За результатами гібридологічного аналізу виділено кращі гібридні комбінації
за ознакою «маса 1000 насінин»: з 1BL/1RS — Розкішна/Крижинка, Розкішна/Ремеслівна;
з 1AL/1RS — Миронівська ранньостигла/Смуглянка та реципрокні — Епоха одеська/Смуглянка, Розкішна/Смуглянка; з обома транслокаціями — Ремеслівна/Смуглянка та реципрокна
комбінація Смуглянка/Крижинка; без інтрогресованих компонентів — Розкішна/Миронівська
ранньостигла. Поєднання батьківських форм, які є носіями пшенично-житніх транслокацій,
позитивно впливає на формування маси 1000 насінин.

Вступ
Успіх практичної селекції великою мірою залежить від широти генетичного різноманіття вихідного матеріалу [1]. Загальновідомо, що спадковий потенціал господарсько цінних ознак має певні
обмеження і для отримання реальних результатів

селекція потребує його розширення. Велику загрозу становить також проблема звуження генетичної
плазми у зв`язку з вирощуванням на великих площах однорідних та схожих за рядом ознак сортів, які
часто мають у родоводі спільні форми, що загрожує
втратою урожаю в разі масштабних епіфітотій [2, 3].
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Одним із способів розширення генетичного різноманіття вихідного матеріалу пшениці м’якої Triticum
aestivum L., з метою його збагачення важливими
ознаками і властивостями, є використання генетичного потенціалу видів-співродичів пшениці, які
мають високий рівень поліморфізму за комплексом
господарсько цінних ознак [4–7].
Для покращення пшеничних генотипів широкого
використання набувають пшенично-житні транслокації. До тепер більшого поширення набули сорти
пшениці м’якої з пшенично-житньою транслокацією
1BL/1RS і меншою мірою — 1AL/1RS [8]. Коротке плече хромосоми 1R жита Secale cereale L., містить
гени, що підвищують адаптивність м’якої пшениці
[9–14]. Сорти пшениці з генетичним матеріалом
від 1R хромосоми жита, мають укорочене стебло і є
більш продуктивними за достатнього забезпечення
вологою впродовж вегетаційного періоду [13].
Плече хромосоми жита у складі транслокації 1BL/1RS поширене у більше ніж 650 сортів
пшениці м’якої [14]. Джерелом цієї транслокації
у сучасних сортів пшениці є лінія Riebesel 47–51,
створена Г. Рібезелем (G. Riebesel), з транслокацією
від жита Petkus (2х) або похідні її. Сорти Аврора
і Кавказ Краснодарської селекції стали батьківськими формами для створення багатьох сортів світової
селекції з цією транслокацією. Ця генетична особливість притаманна більшій частині сучасних сортів
(створених після 1989 р.) селекції Миронівського
інституту пшениці імені В. М. Ремесла Національної
академії аграрних наук України [13].
Транслокація 1AL/1RS уперше була отримана
у США. Фрагмент житньої хромосоми походить
від аргентинського сорту жита Insave [15] через
сорт октоплоїдного тритикале Gaucho (гібрид м’якої
пшениці з Китаю сорту Chinese Spring з Insave).
Уперше в Україні з цією транслокацією виведено
у Миронівського інституту пшениці НААН сорт
Експромт (проходив державне сортовипробування
у 1996–1999 рр.), а на його основі — перший серед
занесених до Державного реєстру України — Колумбія, а також пізніше — Смуглянка, Веснянка,
Золотоколоса та інші [13].
Питання формування продуктивності та її елементів у ранніх поколіннях гібридів завжди цікавило дослідників, оскільки його вирішення дає змогу
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прогнозувати селекційну цінність гібридних комбінацій [16, 17]. Отже, цей напрям досліджень є
актуальним.
Метою наших досліджень було вивчення успадкування маси 1000 насінин гібридами першого покоління пшениці м’якої озимої, отриманих від схрещування сортів, які є носіями пшенично-житніх
транслокацій.
Матеріали та методи досліджень
Дослідження з F1 проводили в 2013–2014 році
на дослідному полі Сумського національного аграрного університету, що входить до північно-східної
частини Лісостепу України. Ґрунти — чорноземи
типові, добре оструктурені. Клімат цієї території
континентальний. Середньодобова (середньорічна)
температура повітря в 2013/2014 вегетаційному
році була 9,5 °C, що на 2,1 °C вище багаторічного показника (7,4 °C). Абсолютний максимум її
(34,0 °C) відмічений у другій декаді серпня, мінімум
(мінус 26 °C) — у третій декаді січня. Сума опадів
становила 552,6 мм, що на 40,4 мм менше багаторічної норми (593 мм).
Матеріалом для досліджень послужили 30 гібридних комбінації (К.1 … К.30), створені в результаті проведення повної діалельної схеми схрещувань (6 × 6) сортів пшениці м’якої озимої. За
компоненти схрещувань використовували сорти
пшениці різного генетичного походження (Миронівська ранньостигла, Епоха одеська, Розкішна)
та сорти — носії пшенично-житніх транслокацій
(1AL/1RS — Смуглянка, 1BL/1RS — Крижинка та Ремеслівна).
Насіння гібридів висівали вручну, в 3-кратній
повторності, за схемою: материнська форма, гібрид,
батьківська форма. Впродовж вегетації проводили фенологічні спостереження, при настанні повної
стиглості — структурний аналіз снопів [18–20]. На
основі одержаних даних у гібридів першого покоління визначали рівень гетерозису як відсоток перевищення гібридної комбінації над кращою батьківською формою за формулою: Г = (F 1-Pmax)/
Pmax × 100, де Г — гетерозис, F1 — значення ознаки у гібрида, Pmax — найбільше значення кращого з батьків [21] (цит. за [22]). Також визначали
ступінь фенотипового домінування за формулою
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B. Griffing [21] (цит. за [22]): hp= (F1 — Мр)/
(Pmax — Мр), де: hp — ступінь домінування; F1 — 
значення ознаки у гібрида; Mp — середнє значення
обох батьків; Pmax — найбільше значення кращого
з батьків. Групування отриманих даних проводили
відповідно до класифікації G. M. Beil., R. E. Atkins
[21] (цит. за [23]): числове значення hp > +1 — гетерозис (наддомінування); +0,5 < hp ≤ +1 — часткове позитивне домінування; –0,5 ≤ hp ≤ 0,5 — 
проміжне успадкування; –1 ≤ hp < -0,5 — часткове
від’ємне успадкування; hp < -1 — депресія.
Результати досліджень та їх обговорення
У результаті аналізу експериментального матеріалу виявлено значну диференціацію між гібридами
першого покоління за масою 1000 насінин (табл.).
Прояв істинного гетерозису (0,36–14,72%) спостерігався у 11 (37%) гібридних комбінацій. У більшості випадків гетерозис за масою 1000 насіння
виникав у рослин 4 реципрокних комбінацій (К.6

та К.29 — Епоха одеська/Смуглянка, К.21 та
К.30 — Розкішна/Смуглянка) та комбінації К.1
(Миронівська ранньостигла/Смуглянка), де однією
з батьківських форм є сорт — носій транслокації
1AL/1RS. Ще 2 комбінації (К.22 — Розкішна/
Крижинка, К.23 — Розкішна/Ремеслівна) проявили гетерозисний ефект, у яких одна з батьківських
форм містить 1BL/1RS транслокацію. Такими ж
ефектами характеризувалися 3 комбінації, у яких
присутні обидві інтрогресивні лінії (К.11 — Крижинка/Смуглянка, К.17 — Ремеслівна/Смуглянка,
К.26 — Смуглянка/Крижинка). З шести комбінацій, у яких батьківські форми не містять у своєму
генотипі транслокацій, виділилася за позитивним
ефектом гетерозису лише одна (К.24 — Розкішна/
Миронівська ранньостигла). Найвищий ефект гетерозису (14,7%) мала комбінація К.21 (Розкішна/
Смуглянка), де батьківською формою був сорт — носій 1AI/1RS транслокації; реципрокна комбінація
мала також високий (12,39%) показник гетерозису.

Гетерозис та успадкування маси 1000 насінин гібридами першого покоління урожаю 2014 р.
Показники гібридних комбіна- Показники гібридних комбіна- Показники гібридних комбінацій (К.1 … 10)
цій (К.11 … 20)
цій (К.21 … 30)
№
Г, %
hp
№
Г, %
hp
№
Г, %
hp
К.1
0,36
1,24
К.11
2,85
1,53
К.21
14,72
46,13
К.2
-21,38
-4,25
К.12
-15,12
-0,47
К.22
1,36
1,24
К.3
-18,35
-1,72
К.13
-7,42
-0,82
К.23
0,44
1,09
К.4
-8,00
-2,95
К.14
-2,71
-0,27
К.24
2,64
2,47
К.5
-1,05
0,41
К.15
-3,88
0,32
К.25
-8,10
-1,16
К.6
5,61
2,63
К.16
-15,79
-0,54
К.26
7,75
2,43
К.7
-5,23
-1,45
К.17
5,22
1,96
К.27
-1,96
0,64
К.8
-2,43
0,71
К.18
-2,32
0,66
К.28
-1,05
0,29
К.9
-11,54
-4,70
К.19
-11,40
-0,34
К.29
12,29
4,57
К.10
-7,59
-1,03
К.20
-12,58
-1,45
К.30
12,39
39,00
За негативним ефектом гетерозису (від –1,05 до
–21,38%) виділилось 63% досліджуваних комбінацій, з них 5 — без транслокацій (К.4, К.5, К.9,
К.10, К.25), 10 — одна з батьківських форм містить 1BL/1RS транслокацію. Негативний ефект
гетерозису спостерігався також у реципрокних
комбінаціях, де обидві батьківські форми є носіями
1BL/1RS траслокації (К.12 та К.16 — Крижинка/

Ремеслівна). Такими ж ефектами характеризувалася
і комбінація, в якій присутні обидві інтрогресовані
лінії (К.27 — Смуглянка/Ремеслівна). Найнижчий
ефект гетерозису виявився у комбінації К. 5 (Миронівська ранньостигла/Розкішна), яка в своєму
генотипі не містить транслокацій, проте у реципрокній — К. 24 (Розкішна/Миронівська ранньостигла)
спостерігався позитивний (2,64%) гетерозис.
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За характером фенотипового успадкування маси
1000 насінин основного колосу гібриди розподілилися: наддомінування проявили 11 комбінацій (37%),
часткове позитивне домінування — 3 (10%), проміжне успадкування — 6 (20%), часткове від’ємне
успадкування — 2 (7%), депресію — 8 (27%).
Слід зазначити, що показники наддомінування за
ознакою маса 1000 насінин, як і високого значення істинного гетерозису, спостерігались переважно
в комбінаціях, створених за участі пшенично-житніх
транслокацій у рослин шести реципрокних комбінацій (К.6 та К.29 — Епоха одеська/Смуглянка,
К.11 та К.26 — Крижинка/Смуглянка, К.21 та
К.30 — Розкішна/Смуглянка) і — К.1 (Миронівська ранньостигла/Смуглянка), К.17 (Ремеслівна/
Смуглянка), К.22 (Розкішна/Крижинка), К.23
(Розкішна/Ремеслівна), котрі, безперечно, мають
найвищу цінність для селекційної практики. При
цьому реципрокні комбінації, останньої відзначеної
групи з наддомінуванням, мають характер успадкування як прилеглого класу — часткове позитивне домінування (К.27 — Смуглянка/Ремеслівна) та проміжне успадкування (К.15 — Крижинка/Розкішна,
К.28 — Смуглянка/Миронівська ранньостигла), так
і протилежного — депресію (К.20 — Ремеслівна/
Розкішна). Високий рівень гетерозису та наддомінування в F1 (більшою мірою), часткове позитивне
домінування і проміжне успадкування (меншою мірою), як правило, забезпечуватимуть у наступних
поколіннях гібридів позитивний і результативний
добір форм з порівняно більшим вираженням аналізованої ознаки, а також трансгресій.
Слід зазначити, що за показником маси 1000
насінин депресія проявилась у реципрокних комбінаціях (К. 4 та К.9 — Миронівська ранньостигла/
Епоха одеська, К.10 та К.25 — Епоха одеська/
Розкішна) створені за участі сортів які не містять
в своєму генотипі транслокацій та комбінації, де одна
з батьківських форм є носієм 1BL/1RS транслокації (К. 2 — Миронівська ранньостигла/Крижинка,
К. 3 — Миронівська ранньостигла/Ремеслівна, К.
7 — Епоха одеська/Крижинка, К.20 — Ремеслівна/
Розкішна).
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Проаналізувавши отримані дані необхідно відмітити те, що використання батьківських форм з інтрогресованими компонентами позитивно впливає
на формування маси 1000 насінин. Отже, використання сортів, які є носіями транслокацій 1BL/1RS
і 1AL/1RS, у схрещуваннях може формувати перспективні популяції для селекційного добору елітних
рослин з підвищеною масою 1000 насінин у ранніх
поколіннях гібридів, а також дає шанс для виділення
трансгресії.
Висновки
1. У 37% комбінацій F1 пшениці озимої виявлено
прояв істинного гетерозису за ознакою «маса 1000
насінин».
2. Прояв істинного гетерозису та наддомінування
за маса 1000 насінин спостерігається в більшості
комбінацій, у яких батьківські форми містять у своєму генотипі 1BL/1RS або 1AL/1RS транслокацію.
3. За результатами гібридологічного аналізу виділено кращі гібридні комбінації за ознакою «маса
1000 насінин»: з 1BL/1RS — Розкішна / Крижинка, Розкішна/Ремеслівна; з 1AL/1RS — Миронівська ранньостигла/Смуглянка та реципрокні — 
Епоха одеська/Смуглянка, Розкішна/Смуглянка;
з обома транслокаціями — Ремеслівна/Смуглянка
та реципрокна комбінація Смуглянка/Крижинка;
без інтрогресованих компонентів — Розкішна/Миронівська ранньостигла.
4. Поєднання батьківських форм, які є носіями
пшенично-житніх транслокацій позитивно впливає на формування маси 1000 насінин і передбачає
успішність роботи щодо створення нових генотипів,
які стануть носіями пшенично-житніх транслокацій.
У перспективі подальшими дослідженнями заплановано вивчити загальну та специфічну комбінаційну
здатність сортів, виділити трансгресивні форми в гібридних популяціях пшениці м’якої озимої другого покоління. Серед кращих комбінацій необхідно
провести добір потомств для подальших досліджень
та створити новий вихідний матеріал для селекції
перспективних за продуктивністю сортів.
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О. Н. Бакуменко, В. А. Власенко
Сумской национальный аграрный университет
ГЕТЕРОЗИС И НАСЛЕДОВАНИЕ МАССЫ 1000 СЕМЯН В F1 ПШЕНИЦЫ МЯГКОЙ
ОЗИМОЙ (TRITICUM AESTIVUM L.)
Исследованиями комбинаций F1 пшеницы озимой обнаружена значительная дифференциация по массе
1000 семян. Наблюдается тенденция проявления гетерозиса и сверхдоминирования в гибридов, у которых
родительские формы содержат в своем генотипе 1BL/1RS или 1AL/1RS транслокацию. Наследование
массы 1000 семян происходит по типам: сверхдоминирование (37%), частичное положительное доминирование (10%), промежуточное наследование (20%), частичное отрицательное наследования (7%),
депрессия (27%). В результате исследований выделены наиболее перспективные гибридные комбинации по
признаку «масса 1000 семян»: с 1BL/1RS — Розкишна/Крыжынка, Розкишна/Ремесливна; с 1AL/1RS — 
Мыронивська ранньостыгла/Смуглянка и реципрокные Эпоха Одеська/Смуглянка, Розкишна/Смуглянка;
с обеими транслокациями — Ремесливна/Смуглянка и реципрокная комбинация Смуглянка/Крыжынка; без
транслокаций — Розкишна/Мыронивська ранньостыгла. Сочетание двух родительских форм с пшеничноржаными транслокациями положительно влияет на формирование массы 1000 семян.
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O. M. Bakumenko, V. A. Vlasenko
Sumy National Agrarian University
HETEROSIS AND INHERITANCE OF THE WEIGHT 1000 SEEDS IN THE F1 WINTER
BRED WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.)
Study of combinations F1 winter wheat found significant differentiation by weight of 1000 seeds. There is a
tendency as for heterosis and overdominance manifestation in hybrids parents forms that contains in its genotype
1BL/1RS or 1AL/1RS translocation. Inheritance of weight 1000 seeds occurs by type: overdominance (37%),
partial positive dominance (10%), intermediate inheritance (20%), partial negative inheritance (7%), depression
(27%). The studies identified the most promising hybrid combinations to such characteristic «weight 1000 seeds»:
with the 1BL/1RS — Rozkishna / Kryzhynka, Rozkishna / Remeslivna; with the 1AL/1RS — Myronivs’ka
rann’ostygla,/Smuhlyanka and reciprocal Epoha odes’ka/Smuhlyanka, Rozkishna/Smuhlyanka; with both of
translocations — Remeslivna/Smuhlyanka and reciprocal combination Smuhlyanka/Kryzhynka; without translocations — Rozkishna/Myronivs’ka rann’ostygla. The combination of two parental forms with wheat-rye translocations
affects positively the formation of weight 1000 seeds.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ СУНИЦІ ЗА МУЛЬЧУВАННЯ ҐРУНТУ РІЗНИМИ
МАТЕРІАЛАМИ

Мульчування ґрунту в насадженні суниці різними матеріалами сприяє збільшенню площі
листкової поверхні кущів і кількості квітконосів, відповідно, підвищенню врожайності. Найвищу ефективність забезпечує сумісне мульчування чорною агротканиною в рядах та злаковою
соломою в міжряддях.
Ключові слова: сорт, агротканина, солома, плівка, температура, квітконоси, урожайність.

Вступ
Одним із елементів інтенсифікації технології вирощування суниці є мульчування ґрунту. Найпоширенішими матеріалами для цього є солома, чорна

плівка, агротканина та їх поєднання [1]. Це сприяє
збільшенню розмірів ягід та поліпшенню їх чистоти і товарної якості, інтенсивнішому нарощуванню біомаси рослин і площі листкової поверхні та
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