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ХАРАКТЕРИСТИКА КИТАЙСКОГО СОРТИМЕНТА ПШЕНИЦЫ МЯГКОЙ ОЗИМОЙ ПО 

УСТОЙЧИВОСТИ К БУРОЙ РЖАВЧИНЕ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЛЕСОСТЕПИ 
Е. Н. Осьмачко, В. А. Власенко 
Проведен анализ гидротермических режимов периодов вегетации за 2012-2015 годы и соот-

ветственно влиянию экоградиента оценены образцы пшеницы мягкой озимой китайского проис-
хождения по устойчивости к бурой ржавчине и определена норма реакции. С помощью двухфак-
торного дисперсионного анализа доказано, что генотип сорта статистически наиболее значимо 
влиял на проявление устойчивости против бурой ржавчины. Устойчивость пшеницы озимой суще-
ственно меняется от погодных условий вегетационного года. Самый высокий уровень среднего 
показателя устойчивости сортимента проявился в 2013 году – 5,9 баллов с варьированием от 9,0 
баллов (max) до 1,5 балла (min). Наименьший средний показатель был в 2014 году и составлял 5,4 
балла с варьированием от 9,0 баллов (max) до 1,0 балла (min). Этот год обеспечил лучшую диф-
ференциацию сортов по устойчивости против бурой ржавчины и позволил выявить наиболее цен-
ные генотипы по этому признаку: Shi xin 733, Shi 41, RS 6076, RS 6024, RS 6052, RS 6102, Лун Джоу 
1, Лун Джоу 2. Эти сорта стабильно проявили высокую устойчивость в течение трех лет иссле-
дований. 

Ключевые слова: пшеница озимая, устойчивость, бурая ржавчина, генотип, китайский сор-
тимент пшеницы озимой. 

 
THE CHARACTERISTICS OF CHINESE ASSORTMENT OF BRED WINTER WHEAT AS FOR THE 

RESISTANCE AGAINST BROWN RUST UNDER THE CONDITIONS OF NORTH-EAST FOREST STEPPE 
O. M. Osmachko, V. A. Vlasenko 
The analysis of hydrothermal regime of 2012-2015 vegetative years is done. The specimens of soft 

winter wheat of Chinese origin as for the resistance against brown rust are assessed according to the influ-
ence of hydrothermal regime of 2012-2015 vegetative years and the norm of reaction is defined. With the 
help of two-factor variance analysis, it is proved that the genotype of the sort statistically has the most im-
portant influence on the display of resistance against brown rust. The resistance of winter wheat changes 
greatly depending on the weather conditions of vegetative year. The highest level of the average index of 
assortment resistance was in 2013 – 5,9 points, ranging from 9,0 points (max) to 1,5 points (min). The lowest 
level of the average index of assortment resistance was in 2016 vegetative year – 5,4 points, ranging from 
9,0 points (max) to 1,0 points (min). This year made possible the best differentiation of sorts as for the re-
sistance against brown rust and allowed to define the most valuable genotypes according to this feature: Shi 
xin 733, Shi 41, RS 6076, RS 6024, RS 6052, RS 6102, Lun Dzhou 1, Lun Dzhou 2. These sorts showed 
consistently the high resistance during three years of research. 

Keywords: winter wheat, resistance, brown rust, genotype, Chinese assortment of winter wheat. 
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ТРАНСГРЕСИВНА МІНЛИВІСТЬ ПРОДУКТИВНОСТІ КОЛОСУ В F2 ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ  
ЗА УЧАСТІ НОСІЇВ ПШЕНИЧНО-ЖИТНІХ ТРАНСЛОКАЦІЙ  
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Проведений аналіз F2 показав, що елементи продуктивності колосу трансгресують у широ-

ких межах. За кількістю та масою зерен з колосу ступінь і частота трансгресії проявилася у всіх 
досліджуваних комбінаціях. Ступінь трансгресії за кількістю зерен у колосі складав від 1,7 до 15,2 %, 
а частота – від 16,0 до 62,0 %. Ступінь трансгресії за масою зерен з колосу коливався в межах від 
0,3 до 40,9 %, а частота – від 6,0 до 30,0 %. Трансгресія за досліджуваними ознаками, спостеріга-
лась переважно в комбінаціях, створених за участі сортів носіїв 1BL/1RS транслокації, котрі ма-
ють цінність для селекційної практики. Комбінації з 1АL/1RS транслокацією поступалися іншим 
комбінаціям за ступенем і частотою прояву трансгресії щодо ознак продуктивності колосу. Дещо 
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нижчий ефект мали і комбінації, котрі створені за участі сортів носіїв різних транслокацій. 
Ключові слова: пшениця м'яка озима, пшенично-житні транслокації, ступінь та частота 

трансгресії, кількість зерен основного колосу, маса зерен основного колосу. 
Постановка проблеми. Нині набувають 

поширення сорти пшениці озимої з пшенично-
житніми транслокаціями (ПЖТ), які характеризу-
ються підвищеним адаптивним потенціалом, а 
тому мають попит у виробництві та часто викори-
стовуються в селекції як вихідний матеріал. Проте 
потенціал ПЖТ для створення нових сортів не 
вичерпаний, оскільки їх прояв багато в чому 
визначається генотипом сортів пшениці. Також 
недостатньо вивчено наскільки сильно може 
впливати коротке плече хромосоми 1R жита 
посівного на формування кількісних ознак. Все це 
вказує на актуальність проведення досліджень 
щодо формування елементів продуктивності рос-
лин F2, створених за участю сортів носіїв ПЖТ та 
необхідність проведення комплексних програмо-
ваних експериментів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У числі найважливіших завдань, поставлених 
перед генетикою в зв'язку з інтенсифікацією се-
лекційних робіт, є питання трансгресивної мінли-
вості кількісних ознак. У багатьох наукових довід-
никах, виданих у різний час [1-3], вказується на 
можливість прояву позитивних і негативних тран-
сгресій у гібридних потомствах, наводяться гено-
типові схеми взаємодії генів, що обумовлюють 
цей генетичний феномен, але більшість авторів 
утримується від викладу методичних рекоменда-
цій, які дозволяли б селекціонерам використову-
вати це явище в своїй роботі. Відбувається це 
тому, що кількісна генетика ще не в змозі достат-
ньою мірою пояснити механізми трансгресивної 
мінливості, хоча в селекційно-генетичних дослі-
дженнях накопичено багато різних фактів появи 
видатних рекомбінантів за різними господарськи-
ми і біологічними ознаками. 

Трансгресивна мінливість відноситься до 
фактів появи при розщепленні гібридів таких го-
мозиготних генотипів, які перевищують спектр 
мінливості батьківських форм щодо прояву одно-
го або декількох ознак [4]. У такому визначенні не 
виділяється категорія ознак – якісних або кіль-
кісних. З цього витікає, що трансгресивна мін-
ливість є результатом широкого формоутворення 
у гібридів за різними ознаками: морфологічними, 
фізіологічними, біохімічними і кількісними.  

Дослідники [5-11] відмічали високу ймовір-
ність отримання позитивних трансгресій при ви-
користанні еколого-географічного принципу під-
бору пар для схрещувань. Однак важливою є не 
лише екологічна віддаленість компонентів схре-
щування, а різний генетичний контроль ознак у 
цих зразків, що за рекомбінації призводить до 
зростання генотипової мінливості [12]. Такими 
екологічно віддаленими компонентими є і сорти – 
носії ПЖТ. На цей час більшого поширення набу-
ли сорти пшениці м'якої, що несуть пшенично-

житню транслокацію 1BL/1RS і меншою мірою – 
1AL/1RS [13]. Коротке плече хромосоми 1R жита 
Secale cereale L. містить гени, що підвищують 
адаптивність  пшениці м'якої [14–17]. Сорти пше-
ниці, які несуть генетичний матеріал від 1R хро-
мосоми жита, мають укорочене стебло і є більш 
продуктивними за достатнього забезпечення во-
логою впродовж вегетації [18]. 

Необхідно зауважити, що загальновизнаної 
теорії трансгресії ознак, яка пояснювала б приро-
ду цього явища, ще не існує [19, 20], проте на 
практиці багато селекціонерів отримують трансг-
ресивні форми і успішно використовують їх у по-
дальшій селекційній роботі [5-11].  

Постановка завдання. Метою роботи було 
вивчення ступеня та частоти прояву трансгресії в 
гібридів другого покоління пшениці м’якої озимої, 
у тому числі створених за участі носіїв пшенично-
житніх транслокацій, за продуктивністю основно-
го колосу для визначення їх селекційної цінності 
та добору високопродуктивних потомств. 

Вихідний матеріал, методика та умови 
проведення досліджень. Сорти та F2 вивчали в 
2014-2015 вегетаційному році на дослідному полі 
Сумського національного аграрного університету 
(СНАУ), що входить до північно-східної частини 
Лісостепу України.  

Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем типовий 
глибокий малогумусний середньо-суглинковий, 
крупнопилуватий і характеризується близькою до 
нейтральної реакцією (5,8). Уміст гумусу (3,89 %) 
середній для чорноземів і достатній для отриман-
ня високих урожаїв сільськогосподарських куль-
тур, у тому числі пшениці. Ґрунти мають високу та 
середню забезпеченість елементами мінерально-
го живлення: легкодоступного азоту – 87 мг; 
фосфору – 109 мг; обмінного калію – 100 мг на 1 
кг ґрунту. Загалом можна стверджувати, що ґрун-
тові умови дослідного поля СНАУ є типовими для 
зони, дозволяють реалізовувати генетично обу-
мовлений потенціал продуктивності сортів і 
гібридів пшениці озимої та проводити селекційну 
роботу з цією культурою [21]. 

У 2014-2015 сільськогосподарському році 
середньодобова (середньорічна) температура 
повітря становила 7,90С, що на 0,50С вище бага-
торічного показника (7,40С). Абсолютний макси-
мум її (40,00С) відмічений  у третій декаді липня, 
мінімум (мінус 220 С) – у другій декаді лютого. 
Сума опадів сягала 600,5 мм, що на 7,5 мм біль-
ше середньої багаторічної норми (593 мм). За 
періодами років опади розподілилися наступним 
порядком: осінь 2014 р. – 101,7 мм (73 %) при 
нормі 139 мм; зима 2014-2015 рр. – 129,2 мм (106 
%) при нормі 122 мм; весна 2015 р. – 221,9 мм 
(168 %) при нормі 132 мм; літо 2015 р. – 147,7 мм 
(74 %) при нормі 200 мм. Найбільша кількість 
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опадів випала у: вересні – 75,1 мм (150 %) при 
нормі 50 мм; травні – 141,1 мм (261 %) при нормі 
54 мм; червні – 78,3 мм (117 %) при нормі 67мм. 
Найменша кількість опадів випала у: листопаді – 
5,7 мм (13 %) при нормі 45 мм; серпні – 17,9 мм 
(31 %) при нормі  57 мм. 

Об’єктом досліджень були сорти пшениці 
різного генетичного походження (Миронівська 
ранньостигла, Епоха одеська, Розкішна, Ре-
меслівна) та сорти – носії пшенично-житніх транс-
локацій (1AL/1RS – Смуглянка, 1BL/1RS – Крижин-
ка ) та їхні міжсортові гібриди другого покоління в 
кількості 30 комбінацій схрещування (К.1…К.30), 
які отримано в результаті схрещування за повною 
діалельною схемою. Насіння гібридів та батьківсь-
ких форм висівали вручну, в 3-кратній повторності, 
за схемою: материнська форма, гібрид, батьківсь-
ка форма. Впродовж вегетації проводили за за-
гальноприйнятими методиками [22-24] фенологічні 
спостереження, при настанні повної стиглості – 
структурний аналіз снопів. 

Ступінь та частоту трансгресії в F2 до-
сліджували згідно з методики Г. С. Воскресенсь-
кою, В. І. Шпота [25]. Ступінь трансгресії визнача-
ли за формулою:  

Тс= (ПГ*100) / ПР – 100, 
де: Тс – ступінь трансгресії певної ознаки у 

відсотках; ПГ – максимальне значення ознаки у 
гібридів другого покоління конкретної комбінації 
схрещування (середнє з трьох кращих рослин); 
ПР – максимальне значення ознаки кращого з 
батьківських компонентів цієї конкретної 

комбінації схрещування (середнє з трьох кращих 
рослин).  

Частоту трансгресії розраховували за фор-
мулою: ТЧ = (А*100) / Б, 

де: ТЧ – частота трансгресії у відсотках; А – 
число гібридних рослин, що перевищують 
найбільше значенння батька (середнє з трьох 
кращих рослин) за цією ознакою; Б – число про-
аналізованих за цією ознакою гібридних рослин 
по комбінації. 

Результати досліджень. Проведений 
нами аналіз популяцій F2 у 2015 р. виявив широ-
кий спектр морфобіотипів за елементами продук-
тивності, який у кількісному вираженні суттєво 
змінювався залежно від ознаки та конкретної 
комбінації схрещування.  

Кількість зерен у колосі в кращих бать-
ківських рослин варіювала в межах 37,5-45,9 
штук, у F2 цей показник сягав 47,3-52,0 зерен 
(табл. 1). Позитивні трансгресії виявлено в усіх 
комбінаціях F2. Ступінь трансгресії складав 1,7-
15,2 %, а частота – 16,0-62,0 %. Кращими були 
наступні комбінації: за участі 1AL/1RS ПЖТ – К.17 
– Ремеслівна / Смуглянка (51,7 зерен), К.27 – 
Смуглянка / Ремеслівна (50,0), К.21 – Розкішна / 
Смуглянка (50,3), К.30 – Смуглянка / Розкішна 
(50,7); з 1BL/1RS ПЖТ – К.15 – Крижинка / Роз-
кішна (50,0); без інтрогресованих компонентів – 
К.10 – Епоха одеська / Розкішна (52,0), К.25 – 
Розкішна / Епоха одеська (50,7). У цих же гібридів 
отримано і високий ступінь позитивної трансгре-
сивної мінливості – від 6,7 до 15,2 %. 

Таблиця 1 
Ступінь і частота трансгресії в F2 за кількістю зерен основного колосу, урожай 2015 р. 

Комбінації 
схрещування 

Кількість зерен, шт. Трансгресія, % Комбінації 
схрещування 

Кількість зерен, шт. Трансгресія, % 
ПР1) ПГ2) ПР1) ПГ2) Тч3) Тс4) Тч3) Тс4) 

К.1 46,86 49,66 36,00 5,98 К.16 43,66 48,00 42,00 9,94 
К.2 43,53 47,33 28,00 8,73 К.17 46,86 51,67 48,00 10,25 
К.3 43,66 47,67 30,00 9,18 К.18 43,66 48,67 32,00 11,47 
К.4 45,15 47,33 50,00 4,84 К.19 45,15 47,67 32,00 5,57 
К.5 43,66 47,33 62,00 8,41 К.20 43,66 46,00 24,00 3,00 
К.6 46,86 49,67 26,00 5,99 К.21 46,86 50,33 32,00 7,41 
К.7 45,15 48,33 42,00 7,05 К.22 43,66 49,58 24,00 11,02 
К.8 45,15 47,67 26,00 5,57 К.23 43,66 47,68 32,00 6,76 
К.9 45,15 49,33 30,00 9,27 К.24 43,66 48,00 28,00 7,48 
К.10 45,15 52,00 48,00 15,17 К.25 43,66 50,67 20,00 13,45 
К.11 46,86 49,67 16,00 5,99 К.26 46,86 47,67 24,00 1,72 
К.12 43,66 46,67 52,00 6,89 К.27 46,86 50,00 42,00 6,70 
К.13 43,53 45,67 40,00 4,90 К.28 46,86 48,97 20,00 4,49 
К.14 45,53 48,33 42,00 6,16 К.29 46,86 49,66 46,00 5,97 
К.15 43,66 50,00 36,00 14,52 К.30 46,86 50,66 34,00 8,11 

Примітка: тут і далі 1) ПР – максимальне значення ознаки кращого з батьківських компонентів конкретної комбінації 
схрещування (середнє з трьох кращих рослин); 2)ПГ – максимальне значення ознаки у гібридів другого покоління цієї 
конкретної комбінації схрещування (середнє з трьох кращих рослин);3)Тч –  частота трансгресії; 4)Тс – ступінь трансгресії. 

 

Найбільш цінними доборами за кількістю 
зерен у колосі будуть характеризуватися гібридні 
комбінації, які мають більш високий ступінь і час-
тоту трансгресії за цією ознакою, зокрема: з 
1ВL/1RS ПЖТ – К.15 – Крижинка / Розкішна (Тс = 
14,5 %; Тч = 36,0 %), К.22 – Розкішна / Крижинка 
(11,0; 24,0); без інтрогресованих компонентів – 

К.10 – Епоха одеська / Розкішна (15,2; 48,0), К.18 
– Ремеслівна / Миронівська ранньостигла (11,5; 
32,0), К.25 – Розкішна / Епоха одеська (13,5; 
20,0). Комбінації схрещувань з участю 1АL/1RS 
ПЖТ проявили середній рівень ступеня транс-
гресії (коливався від 4,94 до 10,2 %), проте ча-
стота їх прояву виявилась високою (від 20 до 
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48 %). Дещо нижчий ефект мали комбінації, котрі 
створені за участі сортів носіїв різних ПЖТ (Тс –
від 1,7 до 6,0 %; Тч – від 16 до 24 %). Це вказує 
на можливість доборів з високою продуктивністю 
колосу в комбінаціях які є носіями пшенично-
житніх транслокацій. 

Маса зерен основного колосу в кращих 
батьківських рослин сортів варіювала в межах 
1,82-2,60 г. У F2 цей показник склав 2,08-2,94 г. 
Позитивні трансгресії виявлено в усіх комбінаціях 
F2. Ступінь трансгресії коливався в межах 0,3-
40,9 %, а частота від 6,0 до 30,0 % (табл. 2).  

Найбільш цінними для добору за масою 
зерен основного колосу є гібридні комбінації, які 
мали більш високий ступінь і частоту трансгресії: 
з 1BL/1RS ПЖТ – К.2 – Миронівська ранньостигла 
/ Крижинка (Тс = 23,9 %; Тч = 14,0 %), К.12 – Кри-
жинка / Ремеслівна (33,7; 18,0), К.13 – Крижинка / 
Миронівська ранньостигла (22,4; 20,0), К.15 – 
Крижинка / Розкішна (20,6; 10,0), К.16 – Ре-
меслівна / Крижинка (22,4; 20,0), К.22 – Розкішна / 
Крижинка (25,6; 28,0), без ПЖТ– К.3 – Миронівсь-

ка ранньостигла / Ремеслівна (40,9; 28,0), К.5 – 
Миронівська ранньостигла / Розкішна (34,4 %; 
26,0), К.10 – Епоха одеська / Розкішна (15,9; 
16,0), К.18 – Ремеслівна / Миронівська ранньо-
стигла (24,8; 28,0), К.20 – Ремеслівна / Розкішна 
(14,3; 20,0), К.23 – Розкішна / Ремеслівна (39,2; 
22,0), К.24 – Розкішна / Миронівська ранньостиг-
ла (30,4; 65,0). Це вказує на можливість прове-
дення доборів з високою масою зерен з означе-
них вище комбінацій. Порівняно нижчі ступень і 
частота трансгресії були у комбінаціях за участі 
1АL/1RS ПЖТ (Тс –від 0,3 до 9,1 %; Тч – від 6,0 
до 24,0 %). Такий же ефект мала і реципрокна 
комбінація – Крижинка / Смуглянка (К.11 та К.26), 
котра створена за участі сортів носіїв різних 
ПЖТ. Ступень трансгресії в обох комбінаціях 
становив 1,5 %, проте частота їх прояву була 
значною (від 10 до 14 %). Це вказує на мож-
ливість доборів з високою продуктивністю колосу 
в комбінаціях які є носіями пшенично-житніх 
транслокацій. 

 
Таблиця 2 

Ступінь і частота трансгресії в F2 за масою зерен основного колосу, урожай 2015 р. 
Комбінації 
схрещування 

Маса зерен колосу, г Трансгресія, % Комбінації 
схрещування 

Маса зерен колосу, г Трансгресія, % 
ПР ПГ ПР ПГ Тч Тс Тч Тс 

К.1 2,60 2,77 16,00 6,44 К.16 1,82 2,28 20,00 25,32 
К.2 2,08 2,58 14,00 23,95 К.17 2,60 2,67 24,00 2,60 
К.3 1,82 2,57 28,00 40,87 К.18 1,82 2,27 28,00 24,77 
К.4 2,54 2,58 18,00 1,61 К.19 2,54 2,56 22,00 0,83 
К.5 1,93 2,51 26,00 30,37 К.20 1,82 2,08 20,00 14,34 
К.6 2,60 2,61 12,00 0,29 К.21 2,60 2,84 18,00 9,13 
К.7 2,54 2,69 14,00 6,08 К.22 2,08 2,61 28,00 25,55 
К.8 2,54 2,61 16,00 2,80 К.23 1,82 2,54 22,00 39,22 
К.9 2,54 2,62 12,00 3,19 К.24 1,93 2,51 26,00 30,37 
К.10 2,54 2,94 16,00 15,92 К.25 2,54 2,63 16,00 3,58 
К.11 2,60 2,64 10,00 1,45 К.26 2,60 2,64 14,00 1,45 
К.12 1,82 2,44 18,00 33,74 К.27 2,60 2,69 18,00 3,49 
К.13 2,08 2,55 20,00 22,35 К.28 2,60 2,66 6,00 2,21 
К.14 2,54 2,57 30,00 1,22 К.29 2,60 2,71 18,00 4,14 
К.15 2,08 2,51 10,00 20,59 К.30 2,60 2,76 20,00 5,93 

 

Загалом, отримані результати за ступенем 
трансгресії і частотою її прояву свідчать про 
можливість успішної селекційної роботи за 
участю носіїв пшенично-житніх транслокацій зі 
створення нового високопродуктивного селек-
ційного матеріалу пшениці озимої. 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що за 
кількістю та масою зерен з колосу ступінь і часто-
та трансгресії проявилася в усіх досліджуваних 
комбінаціях. Варто відмітити, що селекційну 
цінність становлять гібридні форми, які мали 
проміжне положення чи були на рівні кращої 
батьківської форми, особливо у комбінаціях з 
суттєвою різницею за проявом ознаки між бать-
ками. 

Таким чином, методом гібридизації є мож-
ливість створення за участі носіїв ПЖТ нового 
вихідного матеріалу пшениці озимої з поліпше-
ними, порівняно з батьківськими компонентами, 

як за кількістю, так і масою зерен з колосу.  
Висновки. Аналіз F2 підтвердив, що еле-

менти продуктивності трансгресують в широких 
межах. За результатами аналізу гібридів другого 
покоління виділено кращі гібридні комбінації: 

– за кількістю зерен основного колосу: з 
1ВL/1RS ПЖТ – К.15 – Крижинка / Розкішна (Тс = 
14,5 %; Тч = 36,0 %), К.22 – Розкішна / Крижинка 
(11,0; 24,0); без інтрогресованих компонентів – 
К.10 – Епоха одеська / Розкішна (15,2; 48,0), К.18 
– Ремеслівна / Миронівська ранньостигла (11,5; 
32,0), К.25 – Розкішна / Епоха одеська (13,5; 
20,0). Комбінації схрещувань з участю 1АL/1RS 
ПЖТ проявили середній рівень ступеня транс-
гресії (коливався від 4,94 до 10,2 %), проте ча-
стота їх прояву виявилась високою (від 20 до 48 
%). Дещо нижчий ефект мали комбінації, котрі 
створені за участі сортів носіїв різних ПЖТ (Тс –
від 1,7 до 6,0 %; Тч – від 16 до 24 %).  
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– за масою зерен основного колосу: з 
1BL/1RS ПЖТ – К.2 – Миронівська ранньостигла / 
Крижинка (Тс = 23,9 %; Тч = 14,0 %), К.12 – Кри-
жинка / Ремеслівна (33,7; 18,0), К.13 – Крижинка / 
Миронівська ранньостигла (22,4; 20,0), К.15 – 
Крижинка / Розкішна (20,6; 10,0), К.16 – Ре-
меслівна / Крижинка (22,4; 20,0), К.22 – Розкішна / 
Крижинка (25,6; 28,0), без ПЖТ– К.3 – Миронівсь-
ка ранньостигла / Ремеслівна (40,9; 28,0), К.5 – 
Миронівська ранньостигла / Розкішна (34,4 %; 
26,0), К.10 – Епоха одеська / Розкішна (15,9; 
16,0), К.18 – Ремеслівна / Миронівська ранньо-
стигла (24,8; 28,0), К.20 – Ремеслівна / Розкішна 
(14,3; 20,0), К.23 – Розкішна / Ремеслівна (39,2; 
22,0), К.24 – Розкішна / Миронівська ранньостиг-
ла (30,4; 65,0). Порівняно нижчі ступень і частота 
трансгресії були у комбінаціях за участі 1АL/1RS 

ПЖТ (Тс –від 0,3 до 9,1 %; Тч – від 6,0 до 24,0 %).  
Трансгресія за досліджуваними ознаками, 

спостерігались переважно в комбінаціях, створе-
них за участі сортів носіїв 1BL/1RS транслокації, 
котрі, безперечно, мають цінність для селекційної 
практики. Комбінації з 1АL/1RS транслокацією 
дещо поступалися іншим комбінаціям за ступе-
нем і частотою прояву трансгресії. Такий же 
ефект мали і комбінації, котрі створені за участі 
сортів носіїв різних ПЖТ. Проте, процес фор-
мування у нових генотипів добре виражених 
цінних основних селекційних ознак проходить 
дуже складно, тому копітка і цілеспрямована ро-
бота дозволить досягати позитивного результату 
для отримання вихідного матеріалу з цією транс-
локацією. 
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ТРАНСГРЕССИВНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРОДУКТИВНОСТИ КОЛОСА В F2 ПШЕНИЦЫ МЯГКОЙ 

ОЗИМОЙ С УЧАСТИЕМ НОСИТЕЛЕЙ ПШЕНИЧНО-РЖАНЫХ ТРАНСЛОКАЦИЙ 
О. Н. Бакуменко, В. А. Власенко 
Проведенный анализ F2  показал, что элементы продуктивности колоса трансгрессируют в 

широких пределах. По количеству и массе зерен с колоса степень и частота трансгрессии про-
явилась во всех исследуемых комбинациях. Степень трансгрессии по количеству зерен в колосе 
составляла от 1,7 до 15,2 %, а частота от 16,0 до 62,0 %. Степень трансгрессии по массе зерен 
с колоса колебалась в пределах от 0,3 до 40,9 %, а частота от 6,0 до 30,0 %. Трансгрессии по ис-
следуемым признакам наблюдались преимущественно в комбинациях, созданных с участием сор-
тов носителей 1BL/1RS транслокации, которые, бесспорно, имеют ценность для селекционной 
практики. Комбинации с 1АL/1RS транслокацией уступали другим комбинациям по степени и ча-
стоте проявления трансгрессии по продуктивности колоса. Несколько ниже эффект имели и 
комбинации, которые созданы при участии сортов носителей разных транслокаций. 

Ключевые слова: пшеница мягкая озимая, пшенично-ржаные транслокации, степень и ча-
стота трансгрессии, количество зерен главного колоса, масса зерен главного колоса. 

 
TRANSGRESSIVE VARIABILITY OF EAR PRODUCTIVITY IN F2 OF WINTER BRED WHEAT INVOLVING 

THE CARRIERS OF WHEAT-RYE TRANSLOCATIONS 
O. M. Bakumenko, V. A. Vlasenko  
The conducted analysis F2 showed that elements of wheat ear productivity transgress to a great ex-

tent. Taking into account amount and weight of grains from a wheat ear the degree and frequency of trans-
gression came out in all combinations under research. The degree of transgression, concerning the amount 
of grains in a wheat ear, was different – from 1,7 to 15,2 %, the frequency – from 16,0 to 62,0 %. The degree 
of transgression, concerning the weight of grains in a wheat ear, ranged from 0,3 to 40,9 %, the frequency – 
from 6,0 to 30,0 %. Transgressions as for researched characteristics were presented mainly in combinations 
created with sorts – careers of 1BL/1RS translocations, which for certain have value for selective practice. 
Combinations with 1AL/1RS translocation had different combinations concerning the degree and frequency 
of translocation display. Such effect had also combinations which were created with the help of sorts – ca-
reers of different wheat- rye translocations. 

Key-words: bred winter wheat, wheat- rye translocations, degree and frequency of transgression, the 
amount of grains in the main wheat ear, the weight of grains in the main wheat ear. 
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Важливим завданням ідентифікації сучасних сортів та гібридів ріпаку озимого придатних для 

вирощування в певних зонах України є підбір їх методом оцінки стабільності та пластичності по-
казників урожайності. Дослідження проводились в 2014–2015 рр. у чотирьох різних агрокліматичних 


