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КОМБІНАЦІЙНА з д а т н і с т ь з а м а с о ю
1000 НАСІНИН СОРТІВ ПШ ЕНИЦІ ОЗИМОЇ З
ПШ ЕНИЧНО-ЖИТНЬОЮ ТРАНСЛОКАЦІЄЮ 1AL/1RS
А н о та ц ія . У F1 діалельних схрещувань виявлено особливості ефектів загальної та констант специфічної комбінаційної
здатності, а також їх співвідношення у сортів пшениці м'якої озимої, носіїв пшенично-житніх транслокацій та без них, за
показником «маса 1000 насінин». Виділено джерела стабільно високої загальної та специфічної комбінаційної здатності:
Смуглянка та Крижинка - носії різних інтрогресованих компонентів. Вище згадані сорти рекомендуємо залучати у
схрещування в умовах Лісостепу України для поліпшення дослідж уваної ознаки.
К л ю ч о в і сл о в а : пшениця м'яка озима, пшенично-житні транслокації, комбінаційна здатність, маса 1000 насінин.
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КОМБИНАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПО МАССЕ 1000 СЕМЯН СОРТОВ ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ С
ПШЕНИЧНО-РЖАНОЙ ТРАНСЛОКАЦИЕЙ 1AL/1RS
А н н о та ц и я . В Ft диалельных скрещиваний выявлено особенности эффектов общей и констант специфической
комбинационной способности, а также их соотношение у сортов пшеницы мягкой озимой, носителей пшенично
ржаных транслокаций и без них, по показателю «масса 1000 семян». Выделены источники стабильно высокой
общей и специфической комбинационной способности: Смуглянка и Крыжинка - носители разных интрогресованых
компонентов. Упомянутые сорта рекомендуем привлекать у скрещивания в условиях Лесостепи Украины для улучшения
исследуемого признака.
К л ю ч е в ы е сл о ва : пшеница мягкая озимая, пшенично-ржаные транслокации, комбинационная способность, масса
1000 семян.
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COMBINATIVE ABILITY BY WEIGHT OF 1000 SEEDS OF WINTER WHEAT CULTIVARS WITH
WHEAT-RYE TRANSLOCATIONS OF 1AL/1RS
A b s tra c t. In F1 diallel crosses the effect peculiarities o f general and constant o f specific com binational ability and their
ratios within w inter bread wheat, carriers o f wheat-rye translocations and without them, according to index «weight o f 1000
seeds». The sources o f steady high general and specific com binatve abilities are distinguished: Smuhlyanka and Kryzhynka the carrier o f different wheat-rye translocations. The m entioned above cultivars are recom m ended to be involved in
hybridization under conditions o f steppes o f Ukraine to im prove the studied feature. Particular attention should be paid to
the cultivar Smuhlyanka - carrier o f 1AL/1RS translocation, which represents the largest selection values to create forms
with high weight o f 1000 seeds whereas it showed the best indicators o f general and specific com binative abilities steady for
years o f study.
K eyw ords: w inter bread wheat, wheat-rye translocations, com binative ability, weight o f 1000 seeds.
П остан овк а п р о б л е м и . Досвід агропромислового
виробництва засвідчує, що першочергове значення у
формуванні сталих високих урожаїв зерна пшениці м'якої
озимої має сорт. Для покращення господарсько-цінних
ознак сортів пшениці селекціонери нині використовують
пшенично-житні транслокації (ПЖТ), наявність яких за
безпечує генетичний контроль продуктивності та адаптивності. Робота зі створення нових високопродуктивних
сортів - носіїв пшенично-житніх транслокацій, набуває
все більших масштабів. Першою ланкою в цьому процесі

є добір батьківських форм для схрещування. Для цього
серед масиву колекційних форм треба виділити ті, що в
гібридних комбінаціях дадуть максимальні гетерозисні
ефекти. Ефективно здійснити таке оцінювання можна за
допомогою системи діалельних схрещувань, а за отри
маними результатами визначити комбінаційну здатність
кожної батьківської форми, залученої до гібридизації.
А н а л із о с т а н н іх д о с л ід ж е н ь і п у б л ік а ц ій . Успіх
практичної селекції значно залежить від об'єму генетич
ного різноманіття вихідного матеріалу [1]. Загальновідо

мо, що спадковий потенціал господарсько-цінних ознак
має певні обмеження і для отримання реальних резуль
татів селекція вимагає його розширення. Одним з
шляхів розширення генетичного різноманіття вихідного
матеріалу пшениці м'якої ТгШ сит 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 [2-5]. До
теперішнього часу більшого поширення набули сорти
пшениці м'якої, що несуть пшенично-житню транслокацію
1BL/1RS і меншою мірою - І ^ / І ^ [6]. Коротке плече
хромосоми Ж жита Secale сегеаіе L., містить гени, що
підвищують адаптивність м'якої пшениці [7-10]. Сорти
пшениці, які несуть генетичний матеріал від Ш хромо
соми жита, мають укорочене стебло і є більш продук
тивними за достатнього забезпечення вологою впродовж
вегетаційного періоду [11].
Сучасні сорти пшениці створені методами, властивими
для самозапильних культур. Нині у світі широко обго
ворюється можливість створення гетерозисних гібридів
пшениці. Доведено, що гетерозис може з успіхом застосо
вуватись для підвищення врожайності та окремих ком
понентів якості зерна. Зокрема, використання гетерозису
актуальне за нестабільних кліматичних умов, оскільки
в несприятливих умовах рівень гетерозису часто забез
печує збільшення приросту врожаю [12, 13]. Важливим
етапом створення гетерозисних гібридів є визначення
комбінаційної здатності (КЗ) зразків та її мінливості під
впливом різних умов, що значно підвищує ефективність
пошуку кращих гібридних комбінацій для отримання
гетерозису в F1 [14].
Розрізняють загальну (ЗКЗ) та специфічну комбіна
ційну здатність (СКЗ). Вважають, що ЗКЗ визначається
переважно адитивними ефектами генів, а в основі СКЗ
лежать домінування та епістаз. Однак ЗКЗ, окрім адитивних
ефектів, може включати і частину неадитивних [15-17].
Відмічено, що для селекції сортів більш важливою є ЗКЗ
[18, 19].
Вчені [20-22] вказують, що прояв комбінаційної
здатності низки ознак варіює за роками досліджень з
більшою стабільністю ефектів ЗКЗ, ніж констант СКЗ. При
цьому сильніше варіювання КЗ за роками характерне для
сортів з високим її значенням [21]. К. К. Жундибаев [22]
вказує, що для отримання достовірної інформації про
константи СКЗ експерементальну роботу слід проводити у
різко контрастних умовах середовища і впродовж кількох
років. Дослідження комбінаційної здатності сучасних
сортів пшениці та ячменю, форм проводять як в Україні,
так і закордоном [23-27].
Оскільки збільшення врожайності пшениці супрово
джується зміною окремих елементів структури врожай
ності, одним з вирішальних чинників є маса 1000 насінин
[28]. Цей показник є генетично більш надійним компо
нентом урожаю в селекційній роботі [29], має високу
успадковуваність [30]. Маса 1000 насінин є найбільш
ефективною ознакою при доборах на ранніх етапах се
лекційного процесу [29]. Тому, питання вивчення комбі

наційної здатності сортів пшениці за масою 1000 насінин,
за участі в схрещуваннях носіїв пшенично-житніх транслокацій є, на нашу думку, актуальним, оскільки його ви
рішення дає змогу прогнозувати селекційну цінність ство
рених гібридних комбінацій, а також цілеспрямоване ви
користання їх батьківських форм у наступній роботі.
Мета статті. Метою роботи було вивчення комбіна
ційної здатності сортів пшениці м'якої озимої - носіїв
пшенично-житніх транслокацій за масою 1000 насінин
для визначення їх селекційної цінності та моделювання
можливості добору цінних потомств.
М етодика д о с л ід ж е н н я . Сорти та F1 вивчали в 2013
2015 роках на дослідному полі Сумського національного
аграрного університету, що входить до північно-східної
частини Лісостепу України. Гідротермічний режим загалом
за роками досліджень дещо різнився між собою. 2013
2014 вегетаційний рік характеризувався як порівняно
більш посушливий. Так, середньодобова (середньорічна)
температура повітря була 9,5ОС, що на 2,1ОС вище
багаторічного показника (7,4ОС), а сума опадів становила
552,6 мм, що на 40,4 мм менше багаторічної величи
ни (593 мм). Середньодобова температура повітря в
2014/2015 вегетаційному році (7,9ОС) була близька
до багаторічного показника, а сума опадів становила
600,5 мм, що не істотно перевищувало багаторічну норму.
Об'єктом досліджень були сорти пшениці різного
генетичного походження (Миронівська ранньостигла,
Епоха одеська, Розкішна) та сорти - носії пшеничножитніх транслокацій (1AL/1RS - Смуглянка, 1BL/1RS Крижинка і Ремеслівна) та їхні міжсортові гібриди першого
покоління. F1 отримано в результаті схрещування за
повною діалельною схемою. Насіння гібридів та батьків
ських форм висівали вручну, в триразовій повторності, за
схемою: материнська форма, гібрид, батьківська форма.
Впродовж вегетації проводили фенологічні спостере
ження, при настанні повної стиглості - структурний
аналіз снопів [31-33].
Загальну і специфічну комбінаційну здатність сортів
пшениці за масою 1000 насінин оцінювали за методом
1 моделі Гріффінга [34] з даними батьківських форм.
О сн о вн і р езультати д о с л ід ж е н н я . Дисперсійним
аналізом виявлено високозначущі ефекти, як загальної,
так і специфічної комбінаційної здатності досліджуваних
сортів за масою 1000 насінин (табл. 1). При цьому серед
ній квадрат загальної комбінаційної здатності переважає
середній квадрат специфічної комбінаційної здатності,
таким чином, справедливим є висновок про превалювання
адитивних ефектів у системі генетичного контролю маси
1000 насінин пшениці м'якої озимої.
За даними дисперсійного аналізу висока значущість
ефектів комбінаційної здатності дозволяє перейти до
індивідуального оцінювання ЗКЗ і СКЗ досліджуваних
сортів (табл. 2). Виявлено, що за масою 1000 насінин,
стабільно за роками досліджень, високі ефекти ЗКЗ мав
сорт, який є носієм 1АL/1RS транслокації - Смуглянка.
Її специфічна комбінаційна здатність також виявилась
високою. За високої ЗКЗ і високої СКЗ вище згаданий сорт
може мати специфічні гібридні комбінації, як переважно,

Таблиця 1
Д и сп е р с ій н и й а н а л із к о м б ін а ц ій н о ї зд а тн о сті со р тів п ш е н и ц і о з и м о ї за м а с о ю 1000 н асін ин,
2 0 1 4-201 5 рр.
F - кри терій Ф іш е р а
П о к а зн и к

Сума к ва д р а тів

С туп інь
в іл ь н о сті

С ередн ій
к вад р ат

2014

2015

2014

2015

2014

Загальна комбінаційна
здатність

318,45

199,30

5

5

Специфічна
комбінаційна здатність

174,18

169,78

15

15

11,61*

Залишок

351,00

173,58

70

70

5,01

2015

Розрахун
ковий

Табличний
F05 / F01

2014

2015

2014

2015

12,70

16,07

2,37 / 3,33

2,37 / 3,33

11,32*

2,32

4,56

1,84 / 2,39

1,84 / 2,39

2,48

-

-

-

-

63,69** 39,86**

Примітка. * - ефекти достовірні на 5-ти відсотковому рівні; ** - ефекти достовірні на 1-но відсотковому рівні.

Таблиця 2
З К З та к он стан ти СКЗ со р тів п ш е н и ц і о з и м о ї з п ш е н и ч н о -ж и т н ім и тр а н с л о к а ц ія м и
за м а с о ю 1000 н асін и н , 2 0 1 4-201 5 рр.
П о к а зн и к сор ту

С орт

Е ф ек т ЗК З

К он стан ти СКЗ

2014

2015

2014

2015

2014

Миронівська ранньостигла

47,40

45,27

-1,75*

-0,39

-0,33

2015
0,17

Смуглянка

46,03

45,20

2,71*

1,48*

0,15

7,75

Крижинка

51,60

48,00

1,68*

1,51*

0,59

-0,30
2,55

Ремеслівна

41,00

38,13

-3,56*

-3,20*

-2,67

Епоха одеська

49,40

43,00

0,78

-0,58

0,36

1,93

Розкішна

45,70

41,30

0,16

1,18*

-0,03

2,97

Середне

46,86

43,48

НІРП5 порівняння з середньою

4,31

НІРП5 попарного порівняння

3,02

-

-

-0,32

2,51

1,18

0,83

-

-

1,82

1,28

-

-

Примітка. * - ефекти достовірні на 5-ти відсотковому рівні.
з перевищенням величини спадкової ознаки, так і з
іншими її вираженнями. Достовірно кращою парою для
схрещування з Смуглянкою в 2014 році виявився сорт
Епоха одеська, в 2015 році - Епоха одеська та Розкішна
і в одному випадку достовірно гіршою була комбінація з
Ремеслівною (2015 р.).
Спостерігався різний ефект СКЗ при схрещуванні
сортів носіїв 1АL/1RS транслокації з - 1ВL/1RS. У комбі
нації Смуглянка / Крижинка стабільно за роки дослі
джень був середній ефект СКЗ. Дещо інший результат
отримали при схрещуванні сорту Смуглянка з Ремеслівною. У 2014 році виявлено середній ефект СКЗ, а у
наступному - достовірно низький. Необхідно відмітити,
що сорт Крижинка є кращою парою для схрещування
з Смуглянкою для отримання потомків - носіїв різних
інтрогресованих компонентів, ніж Ремеслівна. На нашу
думку, це може бути зумовлено тим, що Ремеслівна має
нижчий показник досліджуваної ознаки (на 10 г), ніж
Крижинка. Отже, селекційна цінність пшениці сорту
Смуглянка для створення гібридів з підвищеною масою
1000 насінин є безсумнівною.
Сорт Крижинка - носій 1ВL/1RS транслокації, різнився
високою (2014 р.) та середньою (2015 р.) специфічною
комбінаційною здатністю за високого рівня загальної
комбінаційної здатності. При високій ЗКЗ і високій та
середній СКЗ, цей сорт може мати специфічні гібридні
комбінації, як з перевищенням маси 1000 насінин, так
і з іншими її значеннями. За
нашими дослідженнями
кращої пари для схрещування з сортом Крижинка не
виявлено, гіршою парою для схрещування в 2014 році
була Миронівська ранньостигла.
Отже, селекційна
цінність пшениці сорту Крижинка, носія 1ВL/1RS транслокації, для створення гібридів з підвищеною масою 1000
насінин є менш значимою, ніж Смуглянки, що засвідчує
відсутність загалом значущих гетерозисних ефектів гіб
ридів, створених за участю цього сорту, тому його вико
ристання як поліпшувача досліджуваної ознаки матиме
менш відчутний ефект.
Сорт Епоха одеська виявив середній ефект загальної
комбінаційної здатності за високої (2014 р.) та середньої
(2015 р.) специфічної, тому він проявлятиме специфічність
у формуванні маси 1000 насінин гібридних комбінацій

залежно від дібраної батьківської пари. Кращою парою
для схрещування з Епохою одеською стабільно по роках
досліджень виявився сорт Смуглянка, гіршою - Розкішна
(2014 р.) та Миронівська ранньостигла (2015 р.). Необ
хідно відмітити що при схрещуванні сорту Епоха одеська
з - Смуглянка який є носієм 1АL/1RS транслокації виді
ляються перспективні потомки за аналізованою ознакою.
Сорт Розкішна виявив достовірно середню загальну
комбінаційну здатність у 2014 році та істотно високу в 2015 році. Специфічна комбінаційна здатність спосте
рігалась середня в роки досліджень, що засвідчує специ
фічність у формуванні маси 1000 насінин гібридних ком
бінацій залежно від задіяної батьківської пари. В наших
дослідженнях для схрещування цим сортом достовірно
кращою парою у 2015 була Смуглянка, гіршою у 2014 Епоха одеська.
Сорт Ремеслівна виявив високозначущо негативний
ефект загальної комбінаційної здатності за неістотної
специфічної, що вказує на неперспективність цього сорту
як батьківського компонента для схрещування з метою
отримання гібридів із підвищеною масою 1000 насінин.
Подібні особливості має й сорт Миронівська ранньостигла
за винятком того, що його ефекти загальної і специфічної
комбінаційної здатності менш значущі.
Отже, за масою 1000 насінин більшість вивчених
сортів (Смуглянка, Крижинка, Епоха одеська, Розкішна)
пшениці озимої мали високі та середні ефекти КЗ
(табл. 3). У системі генетичного контролю маси 1000
насінин пшениці озимої адитивні ефекти значно перева
жають домінантно-епістатичні, хоча частка останніх
істотна. Сорти, Смуглянка та Крижинка - носії різних
інрогресованих компонентів показали найбільшу загаль
ну і специфічну комбінаційну здатність, тому вони мо
жуть бути використані, як донори при селекції сортів з
підвищеною масою 1000 насінин.
Необхідно відмітити, що сорт Ремеслівна є теж носієм
1ВL/1RS транслокації, але він показав дещо гірший
результат, ніж Крижинка. При цьому варто зазначити,
що Ремеслівна відноситься до напівкарликового типу
(68 см), а Крижинка (70 см) - низькорослого. Миронівську
ранньостиглу визнано також неперспективними для за
лучення в селекційний процес на підвищення маси 1000
Таблиця 3
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насінин. Проте, він відноситься до ранньостиглого типу,
в порівнянні з іншими середньостиглими сортами, а тому
процес формування у нових генотипів маси 1000 насінин
проходить досить складно. Отже, не зважаючи на низькі
ефекти КЗ аналізованої ознаки при опрацюванні великої
кількості гібридного потомства за різного тиску абіотичних
та біотичних чинників довкілля на селекційний добір,
можна досягти повного позитивного ефекту.
Порівняння ЗКЗ і СКЗ дає можливість чіткіше визначити
цінність сортів за комбінаційною здатністю. При високій
ЗКЗ і низькій СКЗ всі комбінації схрещування з участю
досліджуваної форми пшениці мають майже однаковий
прояв спадковості ознаки. Такі форми можуть бути
використані в комбінаційній селекції. Сорти з середніми
рівнем ЗКЗ можуть бути використані лише в кращих за
СКЗ комбінаціях схрещування.
Необхідно відмітити, що сорт Смуглянка, носій
1AL/1RS транслокації, має найбільшу селекційну цінність
для створення форм з високою продуктивністю. Він може
мати специфічні гібридні комбінації як, переважно, з пе
ревищенням величини спадкової ознаки, так і з серед-нім
або й низьким її вираженням. Проте, не слід відкида-ти
інші досліджувані сорти, тому що в конкретних комбі
націях вони мали теж середні показники за аналізова
ною ознакою, але характеризувались за кращими селек
ційними ознаками (короткостебловість, скоростиглість).
В исн овки. Дослідження гібридів пшениці озимої
першого покоління, проведені у контрастних за погодними
умовами 2014-2015 рр., засвідчили варіабельність ефек
тів ЗКЗ та СКЗ за масою 1000 насінин, залежно від умов
року, батьківських генотипів. У F1 діалельних схрещувань
виявлено особливості ефектів загальної та констант
специфічної комбінаційної здатності та їх співвідношення
у сортів пшениці без транслокацій та носіїв ПЖТ.
Виділено джерела стабільно високої, за роками, ЗКЗ
та СКЗ за масою 1000 насінин: Смуглянка та Крижин
ка - носії різних інтрогресованих компонентів. Вище зга
дані сорти рекомендуємо залучати у схрещування в умо
вах Лісостепу України для поліпшення маси 1000 насінин.
Особливу увагу слід приділити сорту Смуглянка носію 1AL/1RS транслокації, який представляє найбільшу
селекційну цінність для створення форм з високою масою
1000 насінин, оскільки він проявив найкращі показники
ЗКЗ та СКЗ стабільно за роками досліджень.
Сорти Ремеслівна та Миронівська ранньостигла визна
но неперспективними для залучення в селекційний про
цес на підвищення маси 1000 насінин. Проте, процес
формування у нових генотипів добре виражених цінних
основних селекційних ознак проходить дуже складно, ві
рогідно, взаємозалежно з іншими, зокрема короткостебловістю у першої та скоростиглістю у другої. Тому,
незважаючи на низькі ефекти комбінаційної здатності
аналізованої ознаки при опрацюванні великої кількості
гібридного потомства за різного тиску абіотичних та біо
тичних чинників довкілля на селекційний добір, можна
досягти порівняно позитивного ефекту.
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ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ
ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ КУКУРУДЗИ
НА СТІЙКІСТЬ ДО ПУХИРЧАТО Ї САЖКИ
А н о та ц ія . Наведено результати вивчення селекційної цінності самозапилених ліній кукурудзи, різноманітних за
генетичною основою. Д ля повнішого і детального вивчення успадкування ознак вихідного матеріалу було висіяно
інцухт-сім'ї різних поколінь, у яких визначено рівень депресії. Це дозволило виділити цінні лінії, які характеризуються
високим рівнем прояву низки ознак.
К л ю ч о в і слова: самозапилені л ін ії кукурудзи, ураження пухирчастою сажкою, гібриди кукурудзи, стійкість.
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ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ КУКУРУЗЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ПУХИРЧАТОЙ САЖКЕ
А н н о та ц и я . Приведены результаты изучения селекционной ценности самоопыляющиеся линий кукурузы, различной
по генетической основы. Для более полного и детального изучения наследования признаков исходного материала
были высеяны инцухт-семьи разных поколений, в которых определена степень депрессии. Это позволило выделить
ценные линии, характеризующиеся высоким уровнем проявления ряду признаков.
К л ю ч е в ы е слова: самоопыляющиеся линии кукурузы, поражение пузырчатой головней, гибриды кукурузы,
устойчивость.

