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У контрастні за гідротермічними умовами 2018–2020 рр. досліджували 
прояв ступеня фенотипового домінування довжини головного стебла в F1 за 
гібридизації різних за висотою сортів пшениці м’якої озимої. За гібридизації 
сорту Білоцерківська напівкарликова з середньорослими сортами І і ІІ груп 
найбільш поширеним типом успадкування довжини стебла було негативне 
наддомінування – 54,5 % та позитивне наддомінування – 27,3 %. За таких 
умов ступінь фенотипового домінування змінювався від -63,0 до +7,4. За 
використання у схрещуванні материнською формою середньорослих сор-
тів І групи ступінь фенотипового домінування мав значну диференціацію 
від -257,0 до +35,0, а детермінація довжини стебла в більшості комбінацій 
відбувалася за негативним наддомінуванням – 61,4 %. Стабільним проявом 
від’ємного ступеня фенотипового домінування (hp>-1) характеризувалися 
комбінації Щедра нива/Добірна, Щедра нива/Відрада, Миронівська рання/
Кольчуга, Антонівка/Відрада. У разі залучення до гібридизації середньо-
рослих сортів ІІ групи материнською формою найбільш поширеним типом 
успадкування довжини стебла також визначено негативне наддомінування. 
Встановлено, що ступінь фенотипового домінування довжини стебла в F1 
залежав від підбору батьківських форм для гібридизації та умов року. Так, у 
2020 р. за більш сприятливих умов для формування довжини стебла в біль-
шості гібридів визначено від’ємний ступінь фенотипового домінування, а 
успадкування відбувалося за негативним наддомінуванням.

Високі показники від’ємного гіпотетичного та істинного гетерозису 
встановлено у гібридів: Щедра нива/Добірна, Щедра нива/Відрада, Коль-
чуга/Чорнява, Кольчуга/Антонівка, Єдність/Добірна, Кольчуга/Відрада  
у 2018 р.; Чорнява/Антонівка, Щедра нива/Добірна, Щедра нива/Відрада, 
Чорнява/Щедра нива – 2019 р.; Миронівська рання/Антонівка, Золотоко-
лоса/Антонівка, Миронівська рання/Кольчуга, Миронівська рання/Вдала, 
Золотоколоса/Єдність, Щедра нива/Столична, Щедра нива/Відрада, Анто-
нівка/Єдність, Антонівка/Відрада, Кольчуга/Відрада, Кольчуга/Столична  
у 2020 р.
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Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. В Україні провідною зерновою 
культурою є пшениця м’яка озима, яка стано-
вить основу формування зернового балансу [1, 
2]. Висока екологічна пластичність пшениці і 
здатність формувати врожаї в широкому діапа-
зоні географічних зон та агрокліматичних умов 
[3, 4], а також відмінна харчова цінність зерна – 
сприяли поширенню її як основного продукту 
харчування для половини людства [3, 5].

Одним з найбільш важливих завдань рос-
линницької галузі в сучасних ринкових умовах 
є економічно обґрунтоване збільшення і ста-
білізація виробництва високоякісного зерна. 
Головний напрям його вирішення – створення 
і впровадження у сільськогосподарське вироб-
ництво нових, адаптованих до стресових умов 
довкілля, сортів [6–12].

Результати вітчизняної та світової селекції 
свідчать, що для створення нових сортів важли-

mailto:Lozinskk@ukr.net


105

agrobiologiya.btsau.edu.ua                                                                                                                               Агробіологія, 2021, № 1

ве значення має широке науково-обґрунтоване 
використання в селекційних програмах різнома-
нітного вихідного матеріалу. Отже, дослідження 
вихідних компонентів гібридизації за господар-
сько цінними ознаками допомагає встановити їх 
селекційну цінність для подальшого створення 
сортів з високими показниками продуктивності, 
якості зерна та адаптивності в конкретних ґрун-
тово-кліматичних умовах [13, 14].

Успіх селекційної роботи за використання 
міжсортових рекомбінацій залежить від пра-
вильного підбору батьківських пар [4, 15]. Під-
бір батьківських пар здійснюється за комплек-
сом ознак і властивостей, для цього необхідно 
знати характер їх прояву та успадкування в ре-
комбінантів [13].

Селекція як наука використовує різні ме-
тоди створення вихідного матеріалу і сортів, 
кожен з яких має свої особливості та потребує 
специфічного підбору вихідного матеріалу від-
повідно до вимог виробництва. Для вдалої ре-
алізації селекційних програм необхідні форми, 
що мають комплекс цінних ознак і властивос-
тей та мінімум негативних якостей [16].

Методом внутрішньовидової гібридизації 
вдалося значно збільшити потенційну вро-
жайність пшениці, і нині [17] він залишається 
одним з найбільш ефективних для створення 
нових сортів [18, 19]. Завдяки перекомбінації 
в гібридному потомстві відбувається значний 
формотворний процес [14, 20].

Виявлення цінних генотипів у селекційній 
роботі значною мірою залежить від біології 
розмноження рослин, підбору вихідних форм, 
умов навколишнього середовища та інших чин-
ників [21].

Стебло пшениці виконує важливі фізіоло-
гічні функції фотосинтезу і транспортування 
метаболітів в онтогенезі рослин [22], а його 
довжина значно впливає на розвиток інших 
ознак, особливо на стійкість рослин до виля-
гання. Це забезпечує реалізацію врожайного 
потенціалу генотипу і запобігає втраті під час 
збирання врожаю [23–25].

Довжина стебла – важлива характеристика 
сорту та складна кількісна ознака [26–28]. Без-
умовно цікавими для селекційної практики є 
дані про внесок окремих генів короткостебло-
вості в детермінацію висоти рослин і характер 
їх неалельної взаємодії [29]. Наразі у м’якої 
пшениці виявлено 24 гена, що знижують висо-
ту рослини [30, 31].

За літературними даними довжина стебла 
може контролюватися різними генетичними 
системами. Знання закономірностей успадку-
вання ознаки полегшує завдання селекціонера 
[32]. Дослідженнями І.І. Моцного у співавтор-

стві [33] встановлено, що успадкування дов-
жини стебла може змінюватись від погодних 
умов, підбору батьківських пар і генотипу ком-
понентів гібридизації.

Метою дослідження було встановлення 
ступеня фенотипового домінування і виявлен-
ня характеру успадкування за довжиною го-
ловного стебла в контрастні за гідротермічни-
ми умовами роки. 

Матеріал і методи дослідження. В умо-
вах дослідного поля науково-виробничого 
центру Білоцерківського НАУ у 2018–2020 рр.  
досліджували гібриди першого покоління, 
отримані за гібридизації різних за висотою 
сортів пшениці м’якої озимої. Відповідно до 
оригінаторів батьківські форми гібридизації 
за висотою рослин згідно з міжнародним кла-
сифікатором [34] належать до наступних груп: 
Білоцерківська напівкарликова (Б.Ц. н/к.) – 
низькоросла ІІ групи (66–80 см); Миронівська 
рання (Мир. рання), Золотоколоса (Золото-
кол.), Чорнява, Щедра нива (Щед. нива), Анто-
нівка, Добірна, Пивна – середньорослі І групи  
(81–95 см); Кольчуга, Відрада, Миронівська 61 
(Мир. 61), Єдність, Столична, Вдала – серед-
ньорослі ІІ групи (96–110 см).

Насіння F1 висівали вручну за схемою: ма-
теринська форма, гібрид, чоловіча форма. З 
гібридним поколінням працювали за методом 
педігрі. У період вегетації проводили фено-
логічні спостереження, після настання повної 
стиглості – структурний аналіз [35, 36]. Агро-
техніка в дослідженнях загальноприйнята для 
зони вирощування. Попередник – гірчиця.

Ступінь фенотипового домінування (hp) 
довжини головного стебла у F1 визначали за  
B. Griffing [37]. Отримані дані групували за 
класифікацією G. M. Beil, R. E. Atkins [38]: по-
зитивне наддомінування (гетерозис) hp > +1; 
часткове позитивне домінування +0,5 < hp ≤ + 1;  
проміжне успадкування –0,5 ≤ hp ≤ +0,5; част-
кове від’ємне успадкування –1 ≤ hp < –0,5;  
негативне наддомінування (депресія) hp < –1.

Гіпотетичний (Ht) та істинний (Htb) ге-
терозис за довжиною головного стебла у F1 
визначали за Matzinger et al. [39], S. Fonseca,  
F. Patterson [40]. 

Біометричні аналізи проводили за середнім 
зразком 25 рослин у триразовій повторності. Ре-
зультати експериментальних даних обробляли 
статистичним методом у програмі Statistica 6.0.

Результати дослідження та обговорення. 
Встановлено, що у 2017–2019 рр. усі досліджу-
вані сорти формували висоту рослин на рівні 
напівкарликів від 57,6 см Б.Ц. н/к. у 2017 р. до 
77,8 см Мир. 61 у 2019 р. У 2020 р. Б.Ц. н/к. 
мала довжину стебла 69,2 см, середньорослі 
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сорти І групи – 72,9–88,5 см; ІІ групи – 77,8–
88,9 см (табл. 1).

За використання в гібридизації Б.Ц. н/к. 
з середньорослими сортами І і ІІ груп сту-
пінь фенотипового домінування змінювався у 
2018–2020 рр. від -63,0 (Б.Ц. н/к./Антонівка) 
до +7,4 (Б.Ц. н/к./Антонівка). Встановлено, що 
успадкування довжини стебла в досліджуваних 
комбінаціях відбувалося за негативним над-
домінуванням – 54,5 %, частковим від’ємним 

успадкуванням – 9,1 %, проміжним успадку-
ванням – 9,1 %, позитивним наддомінуванням 
– 27,3 %. Аналіз ступеня фенотипового домі-
нування свідчить, що характер успадкування 
довжини стебла в досліджуваних комбінаціях 
залежить від компонентів гібридизації та умов 
року (табл. 2).

Успадкування довжини стебла в комбіна-
ціях схрещування, де за материнську форму 
використовували середньорослі сорти І групи, 

Таблиця 1 – Прояв і мінливість за висотою рослин у батьківських форм пшениці м’якої озимої

Сорти Висота рослини, см
2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.

Низькорослі ІІ групи
Б.ц. н/к. 57,6 66,4 67,3 69,2

Середньорослі І групи 
Мир. рання 60,0 73,2 75,4 86,8
Золотокол. 62,0 60,3 57,9 82,6
Чорнява 70,0 72,7 73,8 88,5
Щед. нива 63,4 69,8 75,6 72,9
Антонівка 64,5 66,4 65,9 83,4
Добірна 64,3 64,7 69,1 75,5
Пивна 60,7 59,8 65,3 84,7

Середньорослі ІІ групи
Кольчуга 67,5 75,7 75,1 88,9
Відрада 63,8 72,9 69,6 88,0
Мир. 61 73,8 76,6 77,8 88,7
Єдність 63,2 64,3 64,8 84,1
Столична 64,6 70,6 69,4 83,4
Вдала 58,3 58,3 74,0 77,8

Таблиця 2 – Прояв степеня фенотипового домінування за довжиною головного стебла у F1 за використання 
                     в гібридизації низькорослого сорту Б.Ц. н/к.

Батьківські форми і комбіна-
ції схрещування

2018 р. 2019 р. 2020 р.
довжина 

стебла, см hp
довжина 

стебла, см hp
довжина 

стебла, см hp

♀ низькорослі ІІ групи/♂ середньорослі І групи
Б.Ц. н/к. 58,7 - 59,5 - 60,8 -
Б.Ц. н/к./Золотокол. - - 62,8 1,8 55,5 -1,8
Золотокол. 53,6 - 51,6 - 74,1 -
Б.Ц. н/к./Чорнява - - 53,0 -3,8 62,7 -0,8
Чорнява 63,2 - 64,1 - 78,0 -
Б.Ц. н/к./Антонівка 55,6 -63,0 64,0 7,4 61,0 -1,0
Антонівка 58,8 - 58,0 - 74,7 -
Б.Ц. н/к./Добірна 50,2 -11,1 65,3 6,3 58,9 -1,7
Добірна 57,2 - 61,1 - 66,4 -

♀ низькорослі ІІ групи/♂ середньорослі ІІ групи
Б.Ц. н/к./Кольчуга 50,4 -3,0 67,0 1,3 53,0 -1,8
Кольчуга 66,9 - 66,1 - 79,5 -
Б.Ц. н/к./Єдність 49,9 -43,0 59,8 1,8 59,4 -1,2
Єдність 58,2 - 58,7 - 75,1 -
Б.Ц. н/к./Відрада 51,1 -3,2 67,7 5,8 59,5 -1,1
Відрада 65,7 - 62,0 - 80,9 -

♀ середньорослі І групи/♂ низькорослі ІІ групи
Мир. рання 65,9 - 68,1 - 78,1 -
Мир. рання/Б.Ц. н/к. 57,0 -1,5 65,4 0,4 65,1 -0,5
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Таблиця 3 – Прояв ступеня фенотипового домінування за довжиною головного стебла у F1 за використання 
                      материнською формою середньорослих сортів І групи

Батьківські форми 
і комбінації 

схрещування

2018 р. 2019 р. 2020 р.

довжина 
стебла, см

hp

довжина 
стебла, см

hp

довжина 
стебла, см

hp

♀ середньорослі І групи/♂ середньорослі І групи

Мир. рання/Золотокол. 55,2 -0,8 72,1 1,5 66,5 -4,8
Мир. рання/Чорнява - - 70,3 2,1 65,2 -257,0
Мир. рання/Антонівка 59,9 -0,7 66,8 0,7 48,1 -16,6
Мир. рання/Добірна 56,1 -1,3 63,7 -0,3 60,6 -2,0
Золотокол./Чорнява 60,2 0,4 70,8 2,1 64,0 -6,4
Золотокол./Антонівка 54,0 -0,8 53,5 -0,4 44,3 -100,3
Чорнява/Антонівка 54,9 -0,3 43,6 -5,8 - -
Щедра нива 63,2 - 68,6 - 65,1 -
Щед. нива/Антонівка 51,1 -4,5 - - 61,0 -1,9
Щед. нива/Добірна 45,8 -4,9 48,4 -4,5 64,4 -2,3
Добірна/Пивна - - 58,8 -0,8 63,6 -1,7
Пивна 53,1 - 58,5 - 75,0 -

♀ середньорослі І групи/♂ середньорослі ІІ групи

Мир. рання/Кольчуга 54,6 -23,6 64,7 -2,4 59,5 -27,6
Мир. рання/Єдність 60,6 -0,4 68,1 1,0 63,1 -9,0
Мир. рання/Вдала 54,3 -0,6 68,3 1,5 49,7 -5,5
Вдала 51,3 - 67,3 - 69,3 -
Золотокол./Щед. нива 52,1 -1,3 67,0 0,8 56,2 -3,0
Золотокол./Єдність 47,6 -3,6 57,6 0,7 57,5 -34,2
Золотокол./Відрада 55,4 -0,7 59,3 -4,4 62,5 -4,4
Золотокол./Столична 57,6 -0,2 67,5 2,2 60,9 -27,4
Столична 63,1 - 61,7 - 75,1 -
Щед. нива/Столична - - 59,7 -1,6 51,7 -3,7
Щед. нива/Відрада 49,3 -12,7 48,6 -5,1 54,3 -24,0
Антонівка/Єдність 56,3 -7,3 61,0 8,7 57,1 -89,0
Антонівка/Відрада 53,0 -2,7 52,5 -3,8 57,6 -6,5
Антонівка/Столична 51,2 -4,7 60,4 0,3 64,0 -54,5
Антонівка/Мир. 61 - - 68,1 0,8 63,3 -6,0
Мир. 61 68,0 - 69,2 - 79,3 -
Чорнява/Щед. нива 63,2 0,0 51,9 -6,6 - -
Чорнява/Єдність 58,9 -0,7 - - - -
Чорнява/Відрада 58,8 -4,8 - - 69,8 -6,9
Чорнява/Столична 64,9 35,0 - - 68,9 -5,5

відбувалось за негативним наддомінуванням 
– 61,4 %, проміжним успадкуванням – 11,4 %, 
частковим від’ємним успадкуванням – 10,0 %, 
позитивним наддомінуванням – 10,0 % і част-
ковим позитивним домінуванням – 7,1 %. За 
більш оптимальних умов формування довжини 

стебла у 2020 р. успадкування довжини голов-
ного стебла в усіх комбінацій відбувалося за 
негативним наддомінуванням (hp=-1,7–257,0). 
Водночас необхідно відмітити зростання 
від’ємних значень ступеня фенотипового домі-
нування (табл. 3). 
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Дослідженнями встановлено значний вплив 
на прояв ступеня фенотипового домінуван-
ня підібраних пар для гібридизації та умов 
року. Стабільне негативне наддомінування у  
2018–2020 рр. визначено за гібридизації: 
Щед. нива/Добірна (hp=-2,3–4,9); Щед. нива/
Відрада (hp=-5,1–24,9); Мир. рання/Кольчуга  
(hp=-2,4–27,6); Антонівка/Відрада (hp=-2,7–6,5).  
Негативне наддомінування у 2018 і 2020 рр. 
також встановлено у Щед. нива/Антонівка та 
2019–2020 рр. – Щед. нива/Столична.

Результати досліджень свідчать, що за ви-
користання материнською формою середньо-
рослих сортів ІІ групи детермінація довжини 
стебла відбувалася за негативним наддоміну-
ванням – 70,0 %, частковим від’ємним успад-
куванням – 3,3 %, частковим позитивним 
успадкуванням – 6,7 %, позитивним наддомі-
нуванням – 20,0 %. Аналогічно попереднім 
даним, поданим у таблицях 2 і 3, прояв сту-
пеня фенотипового домінування за довжиною 
головного стебла залежав від компонентів 
гібридизації та умов року. Так, у 2020 р. у 9  

з 10 комбінацій схрещування відмічено нега-
тивне наддомінування (hp=-1,6-28,3) (табл. 4).

Встановлено стабільний прояв у роки до-
сліджень негативного наддомінування в ком-
бінаціях: Кольчуга/Чорнява (hp=-6,3–13,7); Єд-
ність/Добірна (hp=-1,6–27,6); Єдність/Відрада 
(hp=-1,6–3,9); Вдала/Столична (hp=-1,4–4,3).

Показники гіпотетичного гетерозису за 
використання в гібридизації низькорослого 
сорту ІІ групи Б.Ц. н/к. у більшості комбі-
націй схрещування в роки досліджень були 
від’ємними і становили від -5,4 % (Б.Ц. н/к./
Антонівка) до -19,7 % (Б.Ц. н/к./Кольчуга). 
Від’ємний істинний гетерозис (-4,0–33,3 %) 
за довжиною стебла відмічено у 16 з 22 комбі-
націй (табл. 5).

У разі залучення до гібридизації середньо-
рослих сортів І групи (материнська форма) 
від’ємні показники гіпотетичного гетерозису 
визначено у 54 з 70 комбінацій схрещування, 
а істинний від’ємний гетерозис – у 61 ком-
бінації. Високі показники від’ємного гіпоте-
тичного та істинного гетерозису визначено у 

Таблиця 4 – Прояв ступеня фенотипового домінування за довжиною головного стебла в F1 за використання 
                     материнською формою середньорослих сортів ІІ групи

Батьківські форми і 
комбінації схрещування

2018 р. 2019 р. 2020 р.
довжина 

стебла, см
hp

довжина 
стебла, см

hp

довжина 
стебла, см

hp

♀ середньорослі ІІ групи/♂ середньорослі І групи
Кольчуга/Чорнява 50,3 -8,2 58,8 -6,3 69,2 -13,7
Кольчуга/Антонівка 50,2 -3,2 66,3 10,7 64,0 -5,5
Єдність/Добірна 43,9 -27,6 55,4 -3,8 63,8 -1,6
Вдала/Пивна 57,7 5,1 66,2 0,8 62,7 3,4

♀ середньорослі ІІ групи/♂ середньорослі ІІ групи
Кольчуга/Єдність 51,9 -2,5 66,7 1,2 62,5 -6,7
Кольчуга/Відрада 49,4 -28,2 72,5 4,2 60,4 -28,3
Кольчуга/Столична 54,2 -5,7 66,0 1,0 59,2 -8,2
Мир. 61/Єдність 60,0 -0,6 70,5 1,3 70,2 -3,3
Єдність/Відрада 56,0 -1,6 55,1 -3,3 66,7 -3,9
Вдала/Столична 48,8 -1,4 54,5 -3,6 59,6 -4,3

Таблиця 5 – Прояв гетерозису в F1 за використання в гібридизації низькорослого сорту Б.Ц. н/к.

Комбінації схрещування
2018 р. 2019 р. 2020 р.

гетерозис, % гетерозис, % гетерозис, %
Нt Нbt Нt Нbt Нt Нbt

♀ низькорослі ІІ групи/♂ середньорослі І групи
Б.Ц. н/к./Золотокол. - - 13,0 5,6 -17,8 -25,1
Б.Ц. н/к./Чорнява - - -14,2 -10,9 -9,7 -19,6
Б.Ц. н/к./Антонівка -5,4 -5,5 8,9 7,6 -10,0 -18,3
Б.Ц. н/к./Добірна -13,4 -14,5 8,3 6,9 -7,4 -11,3

♀ низькорослі ІІ групи/♂ середньорослі ІІ
Б.Ц. н/к./Кольчуга -19,7 -24,6 6,7 1,4 -24,5 -33,3
Б.Ц. н/к./Єдність -14,7 -15,0 1,2 0,5 -12,7 -20,9
Б.Ц. н/к./Відрада -17,8 -22,2 11,4 9,2 -15,9 -26,5

♀ середньорослі І групи/♂ низькорослі ІІ групи
Мир. рання/Б.Ц. н/к. -8,5 -13,5 2,5 -4,0 -6,3 -16,6
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комбінаціях: Щед. нива/Добірна, Щед. нива/
Відрада у 2018 р.; Чорнява/Антонівка, Щед. 
нива/Добірна, Щед. нива/Відрада, Чорнява/
Щед. нива – 2019 р.; Мир. рання/Антонівка, 
Золотокол./Антонівка, Мир. рання/Кольчуга, 
Мир. рання/Вдала, Золотокол./Єдність, Щед. 
нива/Столична, Щед. нива/Відрада, Анто-
нівка/Єдність, Антонівка/Відрада у 2020 р. 
(табл. 6).

Від’ємний гіпотетичний гетерозис за вико-
ристання материнською формою середньорос-
лих сортів ІІ групи відмічено у 23 з 30 комбі-
націй схрещування, а істинний – у 25. Високі 
від’ємні показники гіпотетичного та істинного 
гетерозису встановлено в комбінаціях: Коль-
чуга/Чорнява, Кольчуга/Антонівка, Єдність/
Добірна, Кольчуга/Відрада у 2018 р.; Кольчуга/
Відрада, Кольчуга/Столична – 2020 р. (табл. 7).

Таблиця 6 – Прояв гетерозису в F1 за використання материнською формою середньорослих сортів І групи

Комбінації схрещування
2018 р. 2019 р. 2020 р.

гетерозис, % гетерозис, % гетерозис, %
Нt Нbt Нt Нbt Нt Нbt
♀ середньорослі І групи/♂ середньорослі І групи

Мир. рання/Золотокол. -7,7 -16,2 20,4 5,9 -12,6 -14,9
Мир. рання/Чорнява - - 6,7 3,2 -16,5 -16,5
Мир. рання/Антонівка -4,0 -9,1 5,9 -1,9 -37,1 -38,4
Мир. рання/Добірна -8,9 -14,9 -1,4 -6,5 -16,1 -22,4
Золотокол./Чорнява 3,1 -4,8 22,3 10,5 -15,9 -18,0
Золотокол./Антонівка -3,9 -8,2 -2,4 -7,8 -40,5 -40,7
Чорнява/Антонівка -10,0 -13,1 -28,7 -32,0 - -
Щед. нива/Антонівка -16,2 -19,2 - - -12,7 -18,3
Щед. нива/Добірна -23,9 -27,5 -25,4 -29,5 -2,1 -3,0
Добірна/Пивна - - -1,7 -3,8 -10,1 -15,2

♀ середньорослі І групи/♂ середньорослі ІІ групи
Мир. рання/Кольчуга -17,8 -18,4 -3,6 -5,0 -24,5 -25,2
Мир. рання/Єдність -2,9 -8,1 7,4 0 -17,6 -19,2
Мир. рання/Вдала -7,3 -17,6 0,1 0,3 -32,6 -36,4
Золотокол./Щед. нива -10,8 -17,8 11,5 -2,3 -19,3 -24,2
Золотокол./Єдність -14,8 -18,2 4,4 -1,9 -22,9 -23,4
Золотокол./Відрада -7,2 -15,7 4,4 -4,4 -19,4 -22,8
Золотокол./Столична -1,4 -8,7 19,1 9,4 -18,4 -18,9
Щед. нива/Столична - - -8,4 -13,0 -26,3 -31,2
Щед. нива/Відрада -23,6 -25,0 -25,6 -29,2 -25,6 -32,9
Антонівка/Єдність -3,8 -4,3 4,5 3,9 -23,8 -24,0
Антонівка/Відрада -14,9 -19,3 -12,5 -15,3 -26,0 -28,8
Антонівка/Столична -16,1 18,9 0,8 -2,1 -14,6 -14,9
Антонівка/Мир. 61 - - 7,1 -1,6 -17,8 -20,2
Чорнява/Щед. нива 0,0 0,0 -21,8 -24,4 - -
Чорнява/Єдність -3,0 -6,8 - - - -
Чорнява/Відрада -8,8 -10,5 - - -12,2 -13,7
Чорнява/Столична 2,8 2,7 - - -10,1 -10,5

Таблиця 7 – Прояв гетерозису в F1 за використання материнською формою середньорослих сортів ІІ групи

Комбінації схрещування
2018 р. 2019 р. 2020 р.

гетерозис, % гетерозис, % гетерозис, %
Нt Нbt Нt Нbt Нt Нbt

♀ середньорослі ІІ / ♂ середньорослі І групи
Кольчуга/Чорнява -22,7 -24,8 -9,7 -11,1 -12,2 -13,0
Кольчуга/Антонівка -20,2 -25,0 12,8 11,4 -17,0 -19,5
Єдність/Добірна -23,9 -24,6 -7,5 -9,3 -9,9 -15,0
Вдала/Пивна 10,5 8,7 5,3 -1,6 -13,2 -16,4

♀ середньорослі ІІ / ♂ середньорослі ІІ групи
Кольчуга/Єдність -17,1 -22,4 6,9 0,9 -19,2 -21,4
Кольчуга/Відрада -25,5 -26,2 13,1 9,7 -24,7 -25,3
Кольчуга/Столична -16,6 -19,0 3,3 -0,2 -23,4 -25,5
Мир. 61/Єдність -4,9 -11,8 10,2 1,9 -9,1 -11,5
Єдність/Відрада -9,7 -14,8 -8,8 -11,1 -14,5 -17,6
Вдала/Столична -14,7 -22,7 -15,5 -19,0 -17,5 -20,6
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Висновки. 1. Формування висоти рослин 
у батьківських компонентів гібридизації обу-
мовлене генотипом, умовами навколишньо-
го середовища і взаємодією «генотип–умови 
року». 

2. За гібридизації батьківських форм, що 
належать до різних груп за висотою рослин, 
найбільш поширеним типом успадкування 
довжини головного стебла у F1 встановлено 
негативне наддомінування. Так, за гібриди-
зації напівкарликового сорту Б.Ц. н/к. з се-
редньорослими сортами І і ІІ груп негативне 
наддомінування спостерігали у 54,5 %, за 
використання материнською формою серед-
ньорослих сортів І групи з середньорослими 
сортами І і ІІ груп негативне наддомінування 
встановлено у 61,4 %, а за використання ма-
теринською формою середньорослих сортів  
ІІ групи – 70,0 %.

3. Прояв ступеня фенотипового доміну-
вання в контрастні за гідротермічними умо-
вами роки значною мірою обумовлювався 
підібраними до гібридизації батьківськими 
формами і піддавався впливу гідротермічних 
умов вирощування. Так, у 2020 р. за більш 
сприятливих умов для формування довжини 
головного стебла в більшості гібридів показ-
ники були від’ємними і переважали відповід-
ні значення 2018–2019 рр.

4. Стабільне, впродовж трьох років дослі-
джень, успадкування довжини головного сте-
бла за негативним наддомінуванням спостері-
гали в комбінаціях схрещування: Щедра нива/
Добірна, Миронівська рання/Кольчуга, Щедра 
нива/Відрада, Антонівка/Відрада, Кольчуга/
Чорнява, Єдність/Добірна, Єдність/Відрада, 
Вдала/Столична.

5. Високі показники від’ємного гіпотетич-
ного та істинного гетерозису визначено у ком-
бінаціях схрещування: Щедра нива/Добірна, 
Щедра нива/Відрада, Кольчуга/Чорнява, Коль-
чуга/Антонівка, Єдність/Добірна, Кольчуга/
Відрада у 2018 р.; Чорнява/Антонівка, Щедра 
нива/Добірна, Щедра нива/Відрада, Чорнява/
Щедра нива – 2019 р.; Миронівська рання/
Антонівка, Золотоколоса/Антонівка, Миро-
нівська рання/Кольчуга, Миронівська рання/
Вдала, Золотоколоса/Єдність, Щедра нива/
Столична, Щедра нива/Відрада, Антонівка/
Єдність, Антонівка/Відрада, Кольчуга/Відра-
да, Кольчуга/Столична у 2020 р.

Перспективою подальших досліджень є 
оцінювання індивідуальних доборів F1, отри-
маних за різних метеорологічних умов, і вста-
новлення формотворення в наступних поко-
ліннях.
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Особенности проявления степени фенотипиче-
ского доминирования длины стебля в F1 пшеницы 
мягкой озимой

Лозинский Н.В., Устинова Г.Л., Панченко Т.В.
В контрастные по гидротермическим условиям 

2018–2020 гг. исследовали проявление степени феноти-
пического доминирования длины главного стебля в F1 
при гибридизации различных по высоте сортов пшеницы 
мягкой озимой.

При гибридизации сорта Белоцерковская полукар-
ликовая с среднерослыми сортами I и II групп наиболее 
распространенным типом наследования длины стебля 
было негативное сверхдоминирование – 54,5 % и поло-
жительное сверхдоминирование – 27,3 %. При этом сте-
пень фенотипического доминирования изменялась от -63,0 
до +7,4. При использовании в скрещивании материнской 
формой среднерослых сортов I группы степень фенотипи-
ческого доминирования имела значительную дифферен-
циацию от -257,0 до +35,0, а детерминация длины стебля 
в большинстве комбинаций происходила по негативному 
сверхдоминированию – 61,4 %. Стабильным проявлением 
отрицательной степени фенотипического доминирования  
(hp> -1) характеризовались комбинации Щедра ныва/До-
бирна, Щедра ныва/Видрада, Мыронивська рання/Коль-
чуга, Антонивка/Видрада. При привлечении к гибридиза-
ции среднерослых сортов II группы материнской формой 
наиболее распространенным типом наследования длины 
стебля также определено отрицательное сверхдоминирова-
ние. Установлено, что степень фенотипического доминиро-
вания длины стебля в F1 зависела от подбора родительских 
форм для гибридизации и условий года. Так, в 2020 г. при 
более благоприятных условиях для формирования длины 
стебля в большинстве гибридов определена отрицательная 
степень фенотипического доминирования, а наследование 
происходило по негативному сверхдоминированию.

https://shigen.nig.ac.jp/wheat/komugi/genes/macgene
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Высокие показатели отрицательного гипотетичес-
кого и истинного гетерозиса установлены у гибридов: 
Щедра ныва/Добирна, Щедра ныва/Видрада, Кольчуга/
Чорнява, Кольчуга/Антонивка, Еднисть/Добирна, Коль-
чуга/Видрада в 2018 г.; Чорнява/Антонивка, Щедра ныва/
Добирна, Щедра ныва/Видрада, Чорнява/Щедра ныва – 
2019 г; Мыронивська рання/Антонивка, Золотоколоса/
Антонивка, Мыронивська рання/Кольчуга, Мыронивська 
рання/Вдала, Золотоколоса/Еднисть, Щедра ныва/Сто-
лычна, Щедра ныва/Видрада, Антонивка/Еднисть, Анто-
нивка/Видрада, Кольчуга/Видрада, Кольчуга/Столычна в 
2020 г.

Ключевые слова: пшеница мягкая озимая, комбина-
ции скрещивания, гибриды, длина главного стебля, сте-
пень фенотипического доминирования, гипотетический и 
истинный гетерозис.

Peculiarities of the phenotypic dominance degree 
manifestation by stem length in F1bread winter wheat

Lozinskiy M., Ustinova Н., Panchenko T.
The manifestation of the phenotypic dominance degree 

of the main stem length in F1 under hybridization of different 
varieties of bread winter wheat was studied during different for 
hydrothermal conditions 2018–2020. In the hybridization of 
Bilotserkivska napivkarlykova variety with medium-growing 
varieties of groups 1 and 2, the most common type of stem 
length inheritance was negative overdominance – 54.5 % and 
positive overdominance – 27.3 %. The degree of phenotyp-
ic dominance varied from -63.0 to +7.4. When used medi-
um-sized varieties of group I in the crossing with the maternal 

form, the degree of phenotypic dominance had a significant 
differentiation from -257.0 to +35.0, and the determination of 
stem length in most combinations was negatively overdom-
inated – 61.4 %. The combinations Shchedra nyva/Dobirna, 
Shchedra nyva/Vidrada, Myronivska early/Kolchuga, An-
tonivka/Vidrada were characterized by a stable manifesta-
tion of a negative degree of phenotypic dominance (hp> -1). 
When involved in the hybridization of medium-sized varieties 
of group 2 in the maternal form, the most common type of 
stem length inheritance had negative dominance as well. It was 
found that the degree of phenotypic dominance of stem length 
in F1 depended on the selection of parental forms for hybridiza-
tion and year conditions. Thus, in 2020, under more favorable 
conditions for the formation of stem length in most hybrids, a 
negative degree of phenotypic dominance was determined, and 
the inheritance was negatively dominated.

High rates of negative hypothetical and true heterosis 
were found in the following hybrids: Shchedra nyva/Dobir-
na, Shchedra nyva/Vidrada, Kolchuga/Chornyava, Kolchuga/
Antonivka, Yednist/Dobirna, Kolchuga/Vidrada in 2018; 
Chornyava/Antonivka, Shchedra nyva/Dobirna, Shchedra 
nyva/Vidrada, Chorniava/Shchedra nyva in 2019; Myronivs-
ka early/Antonivka, Zolotokolosa/Antonivka, Myronivska 
early/Kolchuga, Myronivska early/Vdala, Zolotokolosa/
Yednist, Shchedra nyva/Stolychna, Shchedra nyva/Vidrada, 
Antonivka/Yednist, Antonivka/Vidrada, Kolchuga/Vidrada, 
Kolchuga/Stolychna in 2020.

Key words: bread winter wheat, crossbreeding com-
binations, hybrids, main stem length, degree of phenotypic 
dominance, hypothetical and true heterosis.
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