
Агробіологія, 2021, № 2

75

АГРОНОМІЯ

Кириленко В.В., Гуменюк О.В., Дубо- 
вик Н.С., Сабадин В.Я., Трохимчук А.Ф., 
Терещенко Д.О., Береза І.С., Шквара О.В. 
Зав’язування зерен Triticum aestivum L. 
залежно від умов року за схрещування 
сортів із 1AL.1RS та 1BL.1RS транслока-
ціями. Збірник наукових праць «Агробіо-
логія», 2021. № 2. С. 75–83.

Kyrylenko V., Humeniuk O., Dubovyk N., 
Sabadyn V., Trokhymchuk A., Tereshchen- 
ko D., Bereza I., Shkvara O. Triticum 
aestivum L. grain formation depending on the 
conditions of the year when crossing varieties 
with 1AL.1RS and 1BL.1RS translocations.  
«Agrobiology», 2021. no. 2, pp. 75–83.

Рукопис отримано: 25.10.2021 р.
Прийнято: 09.11.2021 р.
Затверджено до друку: 09.12.2021 р.

doi: 10.33245/2310-9270-2021-167-2-75-83

Проведено дослідження батьківських компонентів пшениці м’якої ози-
мої селекції Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН 
України та Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. Виявле-
но залежність зав’язування гібридного насіння пшениці м’якої озимої від 
впливу умов року та наявності пшенично-житніх транслокацій 1AL.1RS 
та 1BL.1RS у батьківських компонентів. За результатами дисперсійного 
аналізу встановлено, що в польових умовах ефективність схрещування 
та відсоток зав’язування зерна істотно залежали від взаємодії чинників  
(47,7 %, p ≤ 0,05), погодних умов року (30,4 %) і генотипу сорту (21,5 %) 
та неістотно (0,4 %) – від неврахованих чинників. У групі схрещувань 
1BL.1RS / 1BL.1RS середній показник відсотка зав’язування був найбіль-
шим впродовж 2016–2021 рр. – від 39,6 до 55,3 %, а в несприятливому 
2019 р. був найнижчим – 31,4 %. Максимальні середні показники за роки 
досліджень (48,3 %) і в сприятливих погодних умовах 2017 р. (68,3 %) 
одержали в схрещуваннях за використання як материнської форми сорту 
Світанок Миронівський 1BL.1RS, а мінімальні (37,1 і 45,2 %) – сорту Кали-
нова 1BL.1RS. Кращими за середнім відсотком зав’язування були гібридні 
комбінації: Світанок Миронівський / Калинова (56,1 %), Легенда Миронів-
ська / Калинова (54,6 %), Золотоколоса / Світанок Миронівський (53,3 %),  
Легенда Миронівська / Експромт (52,4 %), Колумбія / Золотоколоса  
(48,1 %), Світанок Миронівський / Легенда Миронівська (47,6 %) і Світа-
нок Миронівський / Золотоколоса (46,4 %)

Ключові слова: пшениця м’яка озима, пшенично-житні транслокації, 
завʼязуваність, погодні умови, генотип.
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Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. Основними вимогами до пшени-
ці є технологічність сорту та його властивість 
протистояти несприятливим умовам вирощу-
вання без втрати генетичної здатності форму-
вати високий урожай зерна. Значний резерв 
цінних господарських ознак пшениці м’якої 
озимої зосереджений у генофонді близько 
споріднених видів і родів. Сорти з пшенич-
но-житньою транслокацією характеризуються 
високим адаптивним потенціалом, підвище-

ною врожайністю, збільшенням вмісту білка 
в зерні, можуть бути більш посухостійкими 
[1–3]. Широко поширені сорти м’якої пшениці 
з транслокацією 1BL.1RS, 1АL.1RS, а також за-
міщенням хромосоми 1B на 1R [4–7].

Очікується, що зміна клімату зменшить 
виробництво зерна пшениці в основних регіо-
нах її вирощування. Попри те, що температури 
осіннього та зимового періоду можуть бути на-
віть нижчими, загальний ефект від потепління 
негативний, а нові сорти зазвичай мають знач-
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но гіршу стійкість до стресових температур, 
нестачі вологи тощо, порівняно з попередньо 
створеними. Основним способом подолання 
негативного впливу змін клімату на врожай-
ність є побудова статистичних моделей, які 
можуть якомога більшою мірою запобігти 
ризикам і дати змогу розробити систему за-
ходів із упередження втрат врожаю. У цьому 
аспекті створення і впровадження сортів з 
високим адаптивним потенціалом вважаєть-
ся головним чинником подолання можливих 
ризиків [8–11].

Як донорів цінних господарських ознак 
у генетичний пул залучають як близькоспо-
ріднені види, так і більш віддалені: Aegilops, 
Agropyron, Hordeum, Secale та інші. Нині в 
геномі пшениці м’якої зареєстровано майже 
70 чужинних транслокацій, що обумовлюють 
стійкість проти хвороб, шкідників і прояв ін-
ших цінних селекційних ознак [12, 13]. Од-
нак господарське значення з них мають лише 
п’ять, зокрема пшенично-житні транслокації 
– 1ВL.1RS та 1AL.1RS, утворені в результаті 
перенесення короткого плеча хромосоми 1R 
жита на довге плече хромосоми 1В або 1А 
пшениці відповідно [14]. Цінність сортів-но-
сіїв пшенично-житніх транслокацій зумовлена 
позитивним впливом на стійкість рослин до 
низки хвороб, абіотичних стресорів та урожай-
ність, що пов’язано із коротким плечем хромо-
соми жита 1R [8, 15].

Дослідженнями провідних вчених [16–23] 
доведено переваги збільшення генетичного 
різноманіття вихідного матеріалу в селекції 
пшениці м’якої озимої за використання носі-
їв пшенично-житніх транслокацій, які є при-
кладом вдалого застосування чужорідного 
матеріалу для поліпшення культури. Ці тран-
слокації зумовлюють максимальний інтерес у 
селекціонерів через позитивний генетичний 
вплив на цінні господарські біологічні озна-
ки і властивості: продуктивність, стійкість до 
абіо- та біотичних чинників навколишнього 
середовища. Потенціал генотипів з пшенич-
но-житніми транслокаціями для створення 
сортів ще не вичерпаний, тому дослідження 
в напряму розкриття можливостей їх вдалого 
використання в практичній селекції є актуаль-
ними. 

Мета дослідження – виявити залежність 
зав’язування гібридного насіння в комбінаціях 
схрещування пшениці м’якої озимої від умов 
року та наявності пшенично-житніх трансло-
кацій 1AL.1RS та 1BL.1RS у батьківських 
форм. 

Матеріал і методи дослідження. Матері-
алом для проведення досліджень були сорти 

пшениці м’якої озимої селекції Миронівського 
інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН 
України (МІП) та Інституту фізіології рослин і 
генетики НАН України (ІФРГ). Польові дослі-
ди закладали в 2015/16–2020/21 рр. на селек-
ційних полях МІП. Матеріалом для досліджень 
були 30 гібридних комбінацій, створених зав-
дяки повній діалельній схемі схрещувань ше-
сти сортів пшениці м’якої озимої, які є носі-
ями пшенично-житніх транслокацій (ПЖТ): 
1AL.1RS – Експромт, Колумбія, Золотоколоса, 
1BL.1RS – Калинова, Легенда Миронівська, 
Світанок Миронівський. 

Батьківські форми висівали вручну на ді-
лянках площею 0,3 м2. У фазі колосіння (за 
2–3 доби до початку цвітіння) проводили ка-
страцію крайніх найбільш розвинених квіток 
колоска центральної частини колоса пшениці 
озимої. Запилення здійснювали обмежено-при-
мусовим способом вранці, на третю-п’яту добу 
після кастрації [24]. Обмолот гібридних коло-
сів проводили вручну.

Фенологічні спостереження, оцінювання 
та облік виконано згідно із загальноприйнятою 
методикою [25]. Погодні умови за роки дослі-
джень були контрастними, особливо під час 
проведення гібридизації (травень), що вплину-
ло на відсоток зав’язування гібридних зерен і 
дало змогу одержати об’єктивні результати.

Результати дослідження та обговорення. 
Погодні умови досліджуваних 2016–2021 рр. 
за даними Миронівської метеостанції загалом 
були сприятливими для росту і розвитку рос-
лин пшениці озимої. Для селекційного проце-
су особливо важливими є декадні показники 
середньої температури повітря та кількості 
опадів у травні, коли проводиться гібридиза-
ція (рис. 1).

За роки досліджень температурний режим 
та наявність погодних відхилень (різке похо-
лодання або високі денні температури повітря, 
сильні дощі з вітром, зменшення сонячної ін-
соляції) у третій декаді травня були головними 
чинниками впливу на відсоток зав’язування 
під час проведення гібридизації. 

Гібридизація була проведена в кінці другої 
– на початку третьої декади травня. Визначе-
но, що ефективність схрещування і відсоток 
зав’язування в польових умовах залежали 
від генотипу сорту, погодних умов під час ка-
страції і проведення штучного запилення та 
співпадіння строків цвітіння. Такі чинники як 
температура повітря, наявність вітру, опади 
або посуха в період проведення запилення по-
значились на кількості зерен, що зав’язалась 
у гібридних комбінаціях. Досліджувані сорти 
належать до середньостиглих, тому періоди 
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колосіння та цвітіння переважно співпадали, 
що дало змогу максимально запилити кастро-
вані квітки колосів.

За результатами дисперсійного аналізу 
(рис. 2) встановлено, що в польових умовах 
ефективність схрещування і, відповідно, відсо-

ток зав’язування істотно залежали від взаємо-
дії генотип + рік (47,7 %, p ≤ 0,05), погодних 
умов року (30,4 %) і генотипу сорту (21,5 %) та 
неістотно (0,4 %) – від неврахованих чинників 
(збіг строків цвітіння компонентів, залучених 
до гібридизації). 

 

Рис. 1. Гідротермічні умови в період «колосіння–цвітіння» 
пшениці озимої (травень 2016–2021 рр.).

Рис. 2. Вплив чинників на зав’язуваність зерен пшениці м’якої озимої за схрещування 
сортів – носіїв пшенично-житніх транслокацій, середнє за 2016–2021 рр.
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Гідротермічні режими травня в роки до-
сліджень істотно впливали на відсоток зав’я-
зування гібридних зерен і розмах варіювання 
показника. Найбільш сприятливий рік – 2017, 
середній відсоток зав’язування гібридних зе-
рен був максимальним у всіх групах схрещу-
вання (табл. 1). 

Зворотна тенденція спостерігалась у най-
гіршому за погодними умовами травні 2019 р.  
і 2020 р. – показники X̅, Хmin, Хmax були на мі-
німальному рівні, що підтверджує істотний 
вплив умов року на середній відсоток зав’язу-
вання зерен під час гібридизації. 

Мінімальний середній коефіцієнт варіації 
відмічали в контрастних за погодними умова-
ми травня 2019, 2017 рр. – 17,9 і 13,0 % відпо-
відно. За сприятливих умов 2017 р. у кожній 
групі схрещувань X̅ та його максимальне (Хmax) 
значення були найвищими за роки досліджень. 
Відсоток успіху в гібридизації мав істотну 
залежність від генотипу. Найвищий рівень 

сумісності спостерігали в групі схрещувань 
1BL.1RS / 1BL.1RS – середній відсоток зав’я-
зування гібридних зерен був максимальним 
(рис. 3).

У групі схрещувань 1BL.1RS / 1BL.1RS 
середній показник відсотка зав’язування був 
найбільшим впродовж 2016–2021 рр. – від 39,6 
до 55,3 %, а в несприятливому 2019 р. був най-
нижчим – 31,4 % (табл. 2). 

У 2017 р., за найбільш оптимальних погод-
них умов під час запилення, одержали макси-
мальний середній показник (63,9 %) у групі 
схрещувань 1АL.1RS / 1BL.1RS, максималь-
ний (77,4 %) і мінімальний (13,0 %), за значен-
ням коефіцієнт варіації,що свідчить про істот-
ний позитивний вплив середовища на відсоток 
зав’язування саме в цій групі. 

Майже для половини (46,7 %) гібридних 
комбінацій одержали середній відсоток зав’я-
зування зерен у межах 41–50 %, а для п’ятої 
частини – понад 50 %.

Таблиця 1 – Статистичні показники зав’язування гібридних зерен пшениці м’якої озимої за участі в гібридизації 
                     вихідних форм – носіїв пшенично-житніх транслокацій, %

Статистичні 
показники

Рік

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1AL.1RS / 1AL.1RS
X̅ 36,6 56,5 37,3 30,1 10,9 24,0
Хmin 24,5 38,4 25,0 21,6 5,4 12,1
Хmax 69,5 69,5 55,2 38,2 15,0 45,2
R 45,0 31,3 30,2 16,6 9,5 33,1
σ 18,3 12,9 13,2 7,1 4,8 12,1
V, % 50,0 22,8 35,4 23,8 43,8 50,6

1BL.1RS / 1BL.1RS
X̅ 50,1 55,6 49,9 31,6 39,5 40,7
Хmin 26,3 21,3 21,5 21,5 28,2 30,5
Хmax 80,3 76,4 72,6 39,4 50,1 54,6
R 54,0 55,1 51,0 17,9 21,9 24,1
σ 20,3 20,3 19,3 7,6 7,1 9,0
V, % 40,4 36,5 38,7 24,2 17,9 22,1

1AL.1RS / 1BL.1RS
X̅ 43,2 63,9 41,4 28,4 25,5 31,4
Хmin 27,7 51,5 22,6 20,5 13,5 13,4
Хmax 67,3 77,4 77,3 44,3 38,4 48,3
R 39,5 25,9 54,7 23,8 24,9 34,8
σ 15,3 8,3 17,1 8,5 7,9 12,9
V, % 35,3 13,0 41,3 30,0 30,9 41,1

1BL.1RS / 1AL.1RS
X̅ 40,4 55,0 35,4 34,3 27,2 36,0
Хmin 22,3 22,6 22,4 22,4 10,6 11,5
Хmax 60,7 80,3 55,6 46,4 41,2 68,2
R 38,4 57,7 33,2 24,0 30,6 56,6
σ 13,1 18,8 13,8 8,3 11,5 20,8
V, % 32,5 34,1 38,9 24,2 42,2 57,8

Примітки: X̅, Хmax, Хmin – середнє, максимальне та мінімальне значення показника зав’язування гібридних зерен 
відповідно.; R – різниця між max і min; σ – стандартне відхилення; V – коефіцієнт варіації.
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Рис. 3. Частка зав’язування зерен пшениці озимої в F1 за схрещування сортів – 
носіїв пшеничино-житніх транслокацій, середнє за 2016–2021 рр.

Таблиця 2 – Зав’язування зерен пшениці м’якої озимої за участі у гібридизації вихідних форм – носіїв 
                      пшеничино-житніх транслокацій

№  Гібридна комбінація
Зав’язування зерен,%

Рік
2016 2017 2018 2019 2020 2021

1AL.1RS / 1AL.1RS
1 Золотоколоса / Колумбія 25,4 39,7 25,8 34,2 15,4 45,5
2 Колумбія / Золотоколоса 69,2 56,6 28,1 37,4 8,1 29,1
3 Золотоколоса / Експромт 26,6 64,3 52,9 37,1 13,1 12,1
4 Експромт / Золотоколоса 47,4 66,7 29,7 21,1 5,5 15,6
5 Колумбія / Експромт 26,7 69,1 55,1 24,3 12,8 24,9
6 Експромт / Колумбія 24,8 43,4 32,5 25,4 11,5 17,5

X̅ 36,7 56,6 37,4 29,9 11,1 24,1
1BL.1RS / 1BL.1RS

7 Світанок Миронівський  / Легенда Миронівська 37,6 67,2 62,3 23,2 41,0 54,7
8 Легенда Миронівська / Світанок Миронівський 65,2 68,6 36,3 39,4 38,2 44,3
9 Cвітанок Миронівська / Калинова 53,9 75,2 72,7 21,3 50,1 44,4
10 Калинова / Світанок Миронівський 37,1 56,2 43,4 33,1 38,2 32,7
11 Калинова / Легенда Миронівська 26,7 21,4 21,8 39,3 28,4 38,2
12 Легенда Миронівська / Калинова 80,1 43,2 62,5 32,2 41,9 30,6

X̅ 50,1 55,3 49,8 31,4 39,6 40,8
1AL.1RS / 1BL.1RS

13 Експромт / Світанок Миронівський 32,3 67,7 44,8 29,2 26,7 13,5
14 Експромт / Легенда Миронівська 27,6 51,4 34,3 44,1 35,6 43,6
15 Експромт / Калинова 67,4 56,9 35,1 22,3 18,3 40,9
16 Золотоколоса / Легенда Миронівська 28,1 61,6 31,2 20,1 22,3 27,4
17 Золотоколоса / Калинова 44,6 63,9 77,7 21,4 23,8 44,4
18 Золотоколоса / Світанок Миронівський 54,2 77,4 59,5 22,2 23,5 20,8
19 Колумбія / Світанок Миронівський 31,4 74,3 39,2 38,3 38,7 48,8
20 Колумбія / Легенда Миронівська 38,2 63,9 23,6 33,4 29,1 26,2
21 Колумбія / Калинова 63,9 58,7 28,5 22,8 13,9 18,2

X̅ 43,1 64,0 41,5 28,2 25,8 31,5
1BL.1RS / 1AL.1RS

22 Калинова / Експромт 55,3 53,1 32,8 32,3 38,5 46,0
23 Калинова / Колумбія 28,9 72,6 22,3 29,4 23,0 33,3
24 Калинова / Золотоколоса 36,3 22,4 55,6 22,1 11,3 12,2
25 Cвітанок Миронівський / Колумбія 47,8 44,7 54,9 33,4 21,5 45,6
26 Світанок Миронівський / Золотоколоса 30,7 80,3 28,3 46,1 10,2 11,9
27 Світанок Миронівський / Експромт 48,6 73,1 27,9 34,2 38,7 16,7
28 Легенда Миронівська / Золотоколоса 22,2 48,1 22,9 25,3 28,7 28,7
29 Легенда Миронівська / Експромт 60,9 61,3 49,2 38,4 32,1 68,1
30 Легенда Миронівська / Колумбія 33,6 38,2 25,2 46,1 41,1 61,5

X̅ 40,5 54,9 35,5 34,1 27,2 36,0
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Рівень зав’язування гібридних зерен зале-
жить не лише від умов зовнішнього середови-
ща під час запилення, а також є результатом ге-
нотипового різноманіття вихідних компонентів 
схрещування. Максимальні середні показники 
за роки досліджень (48,3 %) і в сприятливих 
погодних умовах 2017 р. (68,3 %) одержали в 
схрещуваннях за використання як материнської 
форми сорту Світанок Миронівський 1BL.1RS, 
а мінімальні (37,1 і 45,2 % відповідно) – сорту 
Калинова 1BL.1RS. Водночас встановлено, що 
як запилювач останній сорт був кращим: серед-
ній відсоток зав’язування в гібридних комбіна-
ціях з його участю мав максимальний рівень і 
становив 50,3 %. Мінімальний (36,3 %) показ-
ник відмічали для сорту Колумбія 1AL.1RS.

Визначено, що кращими за середнім від-
сотком зав’язування за роки досліджень були 
гібридні комбінації: Світанок Миронівський 
/ Калинова (56,1 %), Легенда Миронівська / 
Калинова (54,6 %), Золотоколоса / Світанок 
Миронівський (53,3 %), Легенда Миронівська 
/ Експромт (52,4 %), Колумбія / Золотоколоса 
(48,1 %), Світанок Миронівський / Легенда 
Миронівська (47,6 %) і Світанок Миронів-
ський / Золотоколоса (46,4 %), яка мала мак-
симальний показник як у сприятливих умовах 
2017 р., так і в менш сприятливих за погодни-
ми умовами травні 2019 р. і 2020 р.

Висновки. 1. Виявлено залежність зав’язу-
вання гібридного насіння в комбінаціях схре-
щування пшениці м’якої озимої від умов року 
та наявності пшенично-житніх транслокацій 
1AL.1RS та 1BL.1RS у батьківських форм.

2. Установлено, що в польових умовах 
ефективність схрещування і, відповідно, відсо-
ток зав’язування істотно залежали від взаємо-
дії генотип + рік (47,7 %, p ≤ 0,05), погодних 
умов року (30,4 %) і генотипу сорту (21,5 %) та 
неістотно (0,4 %) – від неврахованих чинників 
(збіг строків цвітіння компонентів, залучених 
до гібридизації).

3. Визначено, що у групі схрещувань 
1BL.1RS / 1BL.1RS середній показник відсотка 
зав’язування був найбільшим впродовж дослі-
джень – від 39,6 до 55,3 %, а в несприятливому 
2019 р. був найнижчим – 31,4 %

4. Максимальні середні показники за роки 
досліджень (48,3 %) і в сприятливих погодних 
умовах 2017 р. (68,3 %) одержали в схрещу-
ваннях за використання як материнської фор-
ми сорту Світанок Миронівський 1BL.1RS, а 
мінімальні (37,1 і 45,2 % відповідно) – сорту 
Калинова 1BL.1RS.  

5. Встановлено, що як запилювач кращим 
був сорт Калинова: середній відсоток зав’язу-
вання в гібридних комбінаціях за його участю 

мав максимальний рівень і становив 50,3 %. 
Мінімальний (36,3 %) показник відмічали для 
сорту Колумбія 1AL.1RS

6. Визначено, що кращими за середнім від-
сотком зав’язування за роки досліджень були 
гібридні комбінації: Світанок Миронівський 
/ Калинова (56,1 %), Легенда Миронівська / 
Калинова (54,6 %), Золотоколоса / Світанок 
Миронівський (53,3 %), Легенда Миронівська 
/ Експромт (52,4 %), Колумбія / Золотоколоса 
(48,1 %), Світанок Миронівський / Легенда 
Миронівська (47,6 %) і Світанок Миронів-
ський / Золотоколоса (46,4 %).
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Завязывание зерен Triticum aestivum L. в зави-
симости от условий года при скрещивании сортов с 
1AL.1RS и 1BL.1RS транслокациями 

Кириленко В.В., Гуменюк А.В., Дубовик Н.С., 
Сабадин В.Я., Трохимчук А.Ф., Терещенко Д.А., Бере- 
за И.С., Шквара А.В.

Проведены исследования родительских компонен-
тов пшеницы мягкой озимой селекции Мироновского ин-
ститута пшеницы имени В.Н. Ремесло НААН Украины 
и Института физиологии растений и генетики НАН 
Украины. Выявлена зависимость завязывания гибридных 
семян пшеницы мягкой озимой от влияния условий года 
и наличия пшенично-ржаных транслокаций 1AL.1RS и 
1BL.1RS у родительских компонентов. По результатам 
дисперсионного анализа установлено, что в полевых ус-
ловиях эффективность скрещивания и процент завязыва-
ния зерна существенно зависели от взаимодействия фак-
торов (47,7 %, p ≤ 0,05), погодных условий года (30,4 %) 
и генотипа сорта (21,5 %) и несущественно (0,4 %) – от 
неучтенных факторов. В группе скрещиваний 1BL.1RS / 
1BL.1RS средний показатель процента завязывания был 
наибольшим на протяжении 2016–2021 гг. – от 39,6 до 
55,3 %, а в неблагоприятном 2019 г. был самым низким – 
31,4 %. Максимальные средние показатели за годы иссле-
дований (48,3 %) и в благоприятных погодных условиях 
2017 г. (68,3 %) получили в скрещиваниях при исполь-
зовании в качестве материнской формы сорта Рассвет 
Мироновский 1BL.1RS, а минимальные (37,1 и 45,2 %) 
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– сорта Калиновая 1BL.1RS. Лучшими по среднему про-
центу завязывания были гибридные комбинации: Свита-
нок Мироновский / Калиновая (56,1 %), Легенда Миро-
новская / Калиновая (54,6 %), Золотоколосая / Свитанок 
Мироновский (53,3 %), Легенда Мироновская / Экспромт 
(52 ,4 %), Колумбия / Золотоколоса (48,1 %), Свитанок 
Мироновский / Легенда Мироновская (47,6 %) и Свита-
нок Мироновский / Золотоколоса (46,4 %) 

Ключевые слова: пшеница мягкая озимая, пшенич-
но-ржаные транслокации, завязываемость, погодные ус-
ловия, генотип.

Triticum aestivum L. grain formation depending on 
the conditions of the year when crossing varieties with 
1AL.1RS and 1BL.1RS translocations

Kyrylenko V., Humeniuk O., Dubovyk N., Sabadyn V., 
Trokhymchuk A., Tereshchenko D., Bereza I., Shkvara O.

The paper reveals the results of study on the parent 
components of soft winter wheat selection of the V.M. 
Remeslo Myronivka Institute of Wheat of the National 
Academy of Sciences of Ukraine and the Institute of Plant 
Physiology and Genetics of the National Academy of Sciences 
of Ukraine. The findings demonstrate dependence of grain 
formation in the first generation of interspecific hybrids of 
soft winter wheat on the environmental factors and on wheat-
rye translocations 1AL.1RS and 1BL.1RS in the parental 

forms. The results of the analysis of variance show that the 
efficiency of crossing and the percentage of grain formation 
significantly in the field depended on the interaction of factors 
(47.7 %, p ≤ 0.05), on weather conditions (30.4 %) and the 
variety genotype (21.5 %) and did not depend significantly 
(0.4 %) on unaccounted  factors (coincidence of flowering 
dates of the components involved in hybridization). In the 
group of crosses 1BL.1RS / 1BL.1RS, the average percentage 
of grain formation was the highest for three years (2016–
2018) and did not differ significantly – 50.1 %; 55.5 % and 
49.8 %. The maximum average indicators for the research 
years (48.3 %) and under favorable weather conditions of 
2017 (68.3 %) were obtained using the crosses of the variety 
of Svitanok myronivskyi 1BL.1RS as a parent form, and 
the minimum (37.1 % and 45.2 %, respectively) – using 
the variety of Kalynova 1BL.1RS. The results of the study 
show that hybrid combinations of Svitanok myronivskyi / 
Kalynova (56.1 %), Lehenda myronivska / Kalynova (54.6 
%), Zolotokolosa / Svitanok myronivskyi (53.3 %), Lehenda 
myronivska / Ekspromt (52.4 %), Kolumbia / Zolotokolosa 
(48.1 %), Svitanok myronivskyi / Lehenda myronivska 
(47.6%) and Svitanok myronivskyi / Zolotokolosa (46.4 %) 
were the best in terms of the average percentage of grains 
formation for the research years.

Keywords: soft winter wheat, wheat-rye translocations, 
grain formation, weather conditions, genotype.
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