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ПРОЯВ ТРАНСГРЕСІЇ ЗА ОСНОВНИМИ
КІЛЬКІСНИМИ ОЗНАКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ
ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО
В ГІБРИДНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ F2
Анотація. Дослідження проводились у 2014–2017 рр. у відділі селекції кормових, зернових колосових та технічних
культур на полях наукової сівозміни Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України. У якості
матеріалу досліджень використано колекцію з 114 гексаплоїдних зразків різного еколого-географічного походження.
Проведено оцінку частоти і ступеня прояву позитивних трансгресій у гібридів другого покоління (F2) тритикале озимого
за ознаками продуктивності (продуктивна кущистість, кількість і маса зерен з колосу та маса зерна з рослини.
Виділено кращі гібриди за ступенем і частотою прояву позитивної трансгресії. Ступінь трансгресії за продуктивною
кущистістю становив у середньому 65,3 % і частотою – 43 %; за кількістю зерен у головному колосі – 7,4 % і частотою
– 15,3%, масою зерна з колосу – 13,8 % і частотою 27,7 %, масою зерна з рослини – 91,5 % за частотою трансгресії
52,7 % .
Ключові слова: тритикале озиме, частота трансгресії, ступінь трансгресії, ознаки продуктивності.
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MANIFESTATION OF TRANSGRESSION BY MAIN QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF WINTER
TRITICAL PRODUCTIVITY IN F2 HYBRID POPULATIONS

The research was conducted in 2014-2017 in the department of selection of fodder, grain ears, and industrial crops in the
fields of scientific crop rotation of the Institute of Fodder and Agriculture of Podillya NAAS of Ukraine. A collection of 114
hexaploid specimens of different ecological and geographical origins was used as research material.
Six varieties of winter triticale of different ecological and geographical origin and the manifestation of valuable economic
features were used in crosses according to the scheme of full diallel analysis: Polovetske (UA0602494), Amos (UA0602627)
originating from Ukraine; Kapryz (UA0601781), Tsekad 90 (UA0602066) - Russia; Dubrava (UA0602222) - Belarus and Pawo
(UA0602555) - Poland.
Only the best plants, which did not lag in growth and were normally developed, were selected for hybridization. The obtained
generation F0 was sown in 2016, and generation F1 – 2017 manually in an experimental field with the same depth, which
provides plants with the same area of nutrition. After full maturation, the plants were also collected manually in sheaves,
structural analysis was performed on the main indicators of productivity.
The frequency and degree of manifestation of positive transgressions in hybrids of the second generation (F2) of winter
triticale were evaluated based on productivity: productive bushiness, number and weight of ear grains and grain weight from
the plant.
The best hybrids by degree and frequency of manifestation of positive transgression are selected. The degree of transgressions
in productive bushiness averaged 65.3%, frequency - 43%; number of grains in the main ear - 7.4%, frequency - 15.3%;
weight of grain in the ear - 13.8% at a frequency of 27, 7%; weight of grain from the plant - 91.5% with a transgression
frequency of 52.7%.
The best hybrid combinations of winter triticale on the basis of "productive bushiness" - Polovtsian / Caprice and Dubrava /
Polovtsian (Tc = 100%), the maximum frequency of transgressions on this basis - hybrids Polovtsian / Caprice / Pawos and
Pawo are selected and offered for use in the selection process. TC = 60); "Number of grains from the ear" - the maximum
degree of transgressions was found in the hybrid Pawo / Polovtsian (Tc = 18.1%), the maximum frequency - in the hybrid
Caprich / Pawo (Tch = 40); "Ear grain mass" - Pawo / Amos (Tc = 37.0%), the highest frequency of transgressions - in
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hybrids Amos / Dubrava and Kaprikh / Pawo (Tch = 50); "Grain weight from the plant" - Polovtsian / Amos (Tc = 37.0%),
the frequency of transgressions - hybrids Polovtsian / Amos and Polovtsian / Caprice (Tc = 85%).
Key words: winter triticale, transgression frequency, degree of transgression, signs of productivity.
Постановка
проблеми.
Поряд
з
високою
продуктивністю і адаптивними властивостями тритикале
характеризується високою стійкістю до найпоширеніших
хвороб і шкідників хлібних злаків. Культура маловимоглива
до умов вирощування, а на низькородючих ґрунтах
завжди перевищує яру пшеницю і ячмінь за врожайністю
[1]. Це свідчить про значний потенціал тритикале, проте
ставить перед селекційною наукою непросте завдання –
створення нових сортів, що матимуть не просто підвищену
врожайність, а й стабільність урожаю [2]. В Україні
тритикале вирощують на площі 95–110 тис. га. Валовий
збір може досягати 350 тис. т/га. Пріоритетними напрямами
селекції цієї культури є підвищення врожайності, її
стабільності та якості зерна [3]..
Аналіз останніх досліджень. Головним завданням
під час створення сортів сільськогосподарських культур
різного напрямку використання є високий потенціал
урожайності та якість продукції [4]. Успіх практичної
селекції в значній мірі залежить від широти генетичного
різноманіття вихідного матеріалу [5]. У гібридних
популяціях, які були отримані за схрещування віддалених
еколого-географічних груп, спостерігається трансгресія
за врожайністю та стійкістю до несприятливих екологічних
чинників навколишнього середовища на відміну від
гібридів споріднених форм. Нині необхідними є сорти,
як високоврожайні з підвищеною якістю зерна, так й
еколого-адаптивні до умов сучасних змін клімату [6].
Під час схрещування батьківських форм у наступних
гібридних поколіннях можливе виникнення фенотипів,
у яких прояв ознак виходить за межі обох батьківських
компонентів. Випадки отримання таких фенотипів у
гібридних поколіннях, (починаючи з другого), називають
трансгресивним розщепленням [7].
Мета статті. Проаналізувати питання прояву ступеня
та частоти трансгресії гібридів F2 тритикале озимого за
основними ознаками зернової продуктивності.
Методика дослідження. Дослідження проведено
на дослідних полях відділу селекції кормових, зернових
колосових та технічних культур Інституту кормів та
сільського господарства Поділля НААН України.
У схрещуваннях за схемою повного діалельного

аналізу використовували шість сортів тритикале озимого
різного еколого-географічного походження та прояву
цінних господарських ознак: Половецьке (UA0602494),
Амос (UA0602627) – Україна; Каприз (UA0601781), Цекад
90 (UA0602066) – Росія; Дубрава (UA0602222) – Білорусії
і Pawo (UA0602555) – Польща.
Для гібридизації відбирали тільки найкращі рослини,
що не відставали в рості та розвитку. Отримане покоління
F0 висівали у 2016 р., а покоління F1 – 2017 р. вручну на
дослідному полі при забезпеченні рослин оптимальною
площею живлення. Після повного достигання матеріалу
проводили структурний аналіз за основними показниками
продуктивності.
Ступінь та частоту трансгресії кількісних ознак
визначали за формулами, запропонованими Г. С.
Воскресенською та В. І. Шпота [15].
Tc = ((Пг – Пр) / Пр) * 100 %,
де Тс – ступінь трансгресії, %;
Пг – максимальне значення ознаки у гібриду;
Пр – максимальне значення ознаки у кращої
батьківської форми.
Тч = (А / В) * 100 %,
де Тч – частота появи трансгресій, %;
А – число гібридних рослин, що переважали за
ознакою кращу з батьківських форм;
В – число проаналізованих за ознакою гібридних
рослин у комбінації.
Основні
результати
дослідження.
В
усіх
проаналізованих гібридів було виявлено позитивні
трансгресії за продуктивною кущистістю. Ступінь
трансгресій становив у середньому 65,3 %, а частота –
43 % (табл. 1).
Максимальну перевагу над кращою батьківською
формою мали гібриди Половецьке / Каприз та Дубрава
/ Половецьке (Тс = 100 %), а максимальну частоту
трансгресій за цією ознакою – Половецьке / Каприз та
Pawo / Амос (Тч = 60).
За кількістю зерен з колосу майже в усіх гібридів
було виявлено позитивні трансгресії. За цією ознакою
ступінь трансгресій дорівнював у середньому 7,4 %,
частота – 15,3% (табл. 2). Максимальний ступінь

Таблиця 1
Ступінь та частота прояву трансгресії у гібридів F2 тритикале озимого за продуктивною кущистістю,
2016–2017 рр.
Комбінація схрещування

Найбільша кількість продуктивних
пагонів на рослині, шт.
кращий
батько
(Пб)

Трансгресія, %

гібрид
(Пг)

ступінь
(Тс)

частота
(Тч)

Половецьке / Амос

5,0

9,3

86,0

75

Половецьке / Цекад 90

5,7

10,0

75,4

55

Половецьке / Каприз

5,0

10,0

100,0

60

Амос / Цекад 90

5,7

8,0

40,4

40

Амос / Каприз

5,0

8,0

60,0

25

Амос / Дубрава

5,0

7,0

40,0

40

Цекад 90 / Дубрава

5,7

7,3

28,1

20

Цекад 90 / Pawo

5,7

8,3

45,6

30

Каприз / Дубрава

5,0

8,3

66,0

50

Каприз / Цекад 90

5,7

8,0

40,4

55

Каприз / Pawo

5,0

8,0

60,0

35

Дубрава / Половецьке

5,0

10,0

100,0

50

Дубрава / Pawo

5,0

9,3

86,0

30

Pawo / Половецьке

5,0

8,3

66,0

20

Pawo / Амос

5,0

9,3

86,0

60
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трансгресій виявлено в гібрида Pawo / Половецьке (Тс
= 18,1 %), а максимальну частоту – комбінації Каприз /
Pawo (Тч = 40). Ефективність селекційного процесу може
суттєво підвищитися за добору в гібридних популяціях
особин з трансгресіями цінних ознак і подальшою їх
генетичною стабілізацією. Хоча, за даними багатьох
учених [16] природа трансгресивної мінливості ще не
має чітких рекомендацій застосування у селекції. Відомо,
що продуктивність колосу – це результат інтегральної
взаємодії генів, що контролюють кількість зерен у колосі
та масу. Ці елементи продуктивності у відповідних межах

можуть успадковуватись незалежно один від одного [17].
В. В. Лихочвор встановив, що врожайність зерна
визначається
двома
основними
узагальнюючими
показниками — густотою продуктивного стеблостою і
масою зерна з колосу. Водночас ці елементи структури
врожаю залежать від низки дрібніших компонентів [18].
У наших дослідженнях ступінь позитивних трансгресій
за масою зерна з колосу становив у середньому 13,8 % за
частоті 27,7 % (табл. 3).
Максимальну перевагу над кращою батьківською
формою виявлено в комбінації Pawo / Амос (Тс = 37,0

Таблиця 2
Ступінь та частота прояву трансгресії у гібридів F2 тритикале озимого за кількістю зерен з колосу,
2016–2017 рр.
Комбінація схрещування

Найбільша кількість продуктивних
пагонів на рослині, шт.
кращий
батько
(Пб)

гібрид
(Пг)

Половецьке / Амос

98,0

Половецьке / Цекад 90

98,0

Половецьке / Каприз
Амос / Цекад 90
Амос / Каприз

Трансгресія, %
ступінь
(Тс)

частота
(Тч)

106,7

8,9

15

112,0

14,3

30

98,0

106,0

8,2

25

97,0

100,0

3,1

10

97,0

86,3

-11,0

0

Амос / Дубрава

107,3

107,0

-0,3

5

Цекад 90 / Дубрава

107,3

112,0

4,4

15

Цекад 90 / Pawo

92,3

103,7

12,4

15

Каприз / Дубрава

107,3

88,3

-17,7

0

Каприз / Цекад 90

92,3

104,0

12,7

15

Каприз / Pawo

76,3

94,0

23,2

40

Дубрава / Половецьке

107,3

123,7

15,3

20

Дубрава / Pawo

107,3

116,0

8,1

10

Pawo / Половецьке

98,0

115,7

18,1

15

Pawo / Амос

97,0

108,3

11,6

15

Таблиця 3
Ступінь та частота прояву трансгресії у гібридів F2 тритикале озимого за кількістю зерен з колосу,
2016–2017 рр.
Комбінація схрещування

Найбільша кількість продуктивних
пагонів на рослині, шт.
кращий
батько
(Пб)

Трансгресія, %

гібрид
(Пг)

ступінь
(Тс)

частота
(Тч)

Половецьке / Амос

5,0

9,3

86,0

75

Половецьке / Цекад 90

5,7

10,0

75,4

55

Половецьке / Каприз

5,0

10,0

100,0

60

Амос / Цекад 90

5,7

8,0

40,4

40

Амос / Каприз

5,0

8,0

60,0

25

Амос / Дубрава

5,0

7,0

40,0

40

Цекад 90 / Дубрава

5,7

7,3

28,1

20

Цекад 90 / Pawo

5,7

8,3

45,6

30

Каприз / Дубрава

5,0

8,3

66,0

50

Каприз / Цекад 90

5,7

8,0

40,4

55

Каприз / Pawo

5,0

8,0

60,0

35

Дубрава / Половецьке

5,0

10,0

100,0

50

Дубрава / Pawo

5,0

9,3

86,0

30

Pawo / Половецьке

5,0

8,3

66,0

20

Pawo / Амос

5,0

9,3

86,0

60
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Таблиця 4
Ступінь та частота прояву трансгресії у гібридів F2 тритикале озимого за масою зерна з рослини,
2016–2017 рр.
Комбінація схрещування

Найбільша кількість продуктивних
пагонів на рослині, шт.

Трансгресія, %

кращий
батько
(Пб)

гібрид
(Пг)

ступінь
(Тс)

частота
(Тч)

Половецьке / Амос

12,0

31,8

165,0

85

Половецьке / Цекад 90

14,6

24,1

65,1

45

Половецьке / Каприз

11,9

24,7

107,6

85

Амос / Цекад 90

14,6

16,5

13,0

15

Амос / Каприз

12,0

16,4

36,7

30

Амос / Дубрава

12,0

24,2

101,7

65

Цекад 90 / Дубрава

14,6

18,9

29,5

15

Цекад 90 / Pawo

14,6

28,2

93,2

40

Каприз / Дубрава

11,9

19,6

64,7

50

Каприз / Цекад 90

14,6

26,8

83,6

55

Каприз / Pawo

11,9

22,0

84,9

65

Дубрава / Половецьке

11,0

27,7

151,8

60

Дубрава / Pawo

10,5

22,8

117,1

60

Pawo / Половецьке

11,0

22,0

100,0

60

Pawo / Амос

12,0

31,1

159,2

60

%), а найбільшу частоту трансгресій – у гібридів Амос /
Дубрава та Каприз / Pawo (Тч = 50).
Ступінь трансгресій за ознакою "маса зерна з
рослини" в середньому становив – 91,5 % за частоти
трансгресій 52,7 % (табл. 4). Максимальну перевагу над
кращою батьківською формою за ступенем трансгресії
виявлено у комбінації Половецьке / Амос (Тс = 37,0
%), а за частотою трансгресій – Половецьке / Амос та
Половецьке / Каприз (Тч = 85 %).
Висновки. Виділено кращі гібриди тритикале
озимого за ступенем і частотою прояву позитивної
трансгресії основних ознак зернової продуктивності.
Ступінь трансгресій за продуктивною кущистістю становив
у середньому 65,3 %, частота – 43 %; кількістю зерен у
головному колосі – 7,4 %, частота – 15,3%; масою зерна
з колосу – 13,8 % за частотою 27,7 %; масою зерна з
рослини – 91,5 % за частотою трансгресій 52,7 % .
Виділено та пропонуються до використання в
селекційному процесі кращі гібридні комбінації тритикале
озимого за ознаками «продуктивна кущистість» –
Половецьке / Каприз та Дубрава / Половецьке (Тс = 100
%), «кількість зерен з колосу» – Pawo / Половецьке (Тс =
18,1 %), «маса зерна з колосу» – Pawo / Амос (Тс = 37,0
%), «маса зерна з рослини» – Половецьке / Амос (Тс =
37,0 %).
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