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Упродовж 2017–2019 рр. досліджували характер успадкування довжини 
головного колосу в F  і трансгресивну мінливість в популяціях F , отрима-
них за гібридизації різних за скоростиглістю сортів пшениці м’якої озимої. 
Встановлено, що в більшості комбінацій схрещування успадкування довжи-
ни колоса відбувалось за позитивним наддомінуванням (hp=1,1–39,0). За ви-
користання ранньостиглих сортів материнською формою, за виключенням 
комбінації Кольчуга / Чорнява, визначено позитивний гіпотетичний гетерозис 
за довжиною головного колосу (Нt=3,6–44,8 %), а у 15 з 20 гібридів – пози-
тивний істинний гетерозис (Нbt=1,1–32,9 %). За гібридизації середньоранніх, 
середньостиглих і середньопізніх сортів у всіх гібридів відмічено позитив-
ний гіпотетичний гетерозис, та у 19 з 22 комбінацій – позитивний істинний 
гетерозис. Встановлено значний вплив компонентів гібридизації на показни-
ки ступеня фенотипового домінування, гіпотетичного й істинного гетерозису. 

Більшість популяцій F  за крайніми максимальними показниками дов-
жини головного колосу значно перевищували батьківські компоненти гібри-
дизації, що вказує на значний формотворчий процес і можливість проведення 
доборів за досліджуваною ознакою. Максимальну довжину головного ко-
лосу (10,3–12,1) формували більшість популяцій, в яких материнськими 
формами використовували сорти Кольчуга і Чорнява, а також комбінації 
Золотоколоса / Чорнява, Золотоколоса / Столична і Єдність / Відрада. За та-
ких умов крайні максимальні значення сягали 13,0–15,0 см. У 36 з 42 попу-
ляцій F  визначено позитивний ступінь і частоту трансгресій за довжиною 
головного колосу, а їх показники значною мірою залежали від підбору пар 
для гібридизації. Найвищий ступінь позитивної трансгресії відмічено в по-
пуляції Єдність / Відрада (44,4 %) з частотою рекомбінантів 86,7 %. Високим 
ступенем і частотою позитивних трансгресій характеризувались популяції: 
Кольчуга / Єдність; Миронівська рання / Антонівка; Миронівська рання / 
Вдала; Золотоколоса / Відрада; Добірна / Пивна; Золотоколоса / Столична; 
Золотоколоса / Щедра нива; Миронівська рання / Єдність; Миронівська ран-
ня / Золотоколоса; Миронівська рання / Б.Ц. н/к. 

Ключові слова: пшениця м’яка озима, скоростиглість сортів, комбінації 
схрещування, успадкування, гібриди, довжина головного колосу, гіпотетич-
ний та істинний гетерозис, ступінь фенотипового домінування, популя-
ції F , ступінь і частота трансгресій.
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Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. Стрімке зростання населення пла-
нети ставить перед сільськогосподарським ви-
робництвом і науковою спільнотою завдання, 
що полягає у суттєвому збільшенні валового 
виробництва основних продовольчих культур 
[1, 2]. Ріст урожайності, який спостерігається 

нині, не повною мірою задовольняє потреби 
людства [3]. Заразом кліматичні сценарії ос-
танніх років значно впливають на стабільність 
виробництва рослинницької продукції [4, 5].

Пшениця (T. aestivum L.) озима є однією 
з сільськогосподарських культур, що широко 
використовується для харчування населення 
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земної кулі [6–8] з щорічними площами май-
же 240 млн га і валовими зборами зерна по-
над 700 млн т [9, 10]. В Україні посівні площі 
пшениці м'якої озимої становлять приблизно 
5,6 млн га [11]. 

Одним з найбільш ефективних та екологіч-
них способів зростання і стабілізації виробни-
цтва зерна пшениці м'якої озимої є створення 
і впровадження у сільськогосподарське вироб-
ництво нових високоврожайних сортів, адап-
тованих до різноманітних умов вирощування 
[12–15]. Селекційна робота визначається бага-
тьма чинниками, серед яких першочерговим є 
пошук  і створення нових генетичних джерел 
з високими показниками продуктивності, яко-
сті та адаптованості до біотичних і абіотичних 
чинників середовища [16-18].

Колос пшениці м’якої озимої, як генера-
тивний орган, має важливе значення для під-
вищення фотосинтетичного і продуктивного 
потенціалу пшеничної рослини. Архітектоніка 
колосу пшениці обумовлена довжиною колосо-
вого стрижня, кількістю і щільністю розміщен-
ня колосків, розміром колоскових та квіткових 
лусок [19]. Довжина колосу має чіткий феноти-
повий прояв і є зручним морфологічним мар-
кером для ідентифікації цінних генотипів. 

Метою дослідження було вивчення харак-
теру успадкування довжини головного колосу 
в F

1
 і встановлення трансгресивної мінливості 

в популяціях F
2
 за гібридизації різних за скоро-

стиглістю сортів пшениці м’якої озимої.
Матеріал і методи дослідження. В умо-

вах дослідного поля науково-виробничого 
центру Білоцерківського НАУ у 2017–2019 рр. 
досліджували 42 гібриди F

1
 і їх популяції F

2
, 

отримані за гібридизації різних за скоростиглі-
стю сортів пшениці м’якої озимої. За бать-
ківські форми використовували ранньостиглі 
генотипи: Миронівська рання, Кольчуга, Біло-
церківська напівкарликова (Б.Ц. н/к.); серед-
ньоранні: Золотоколоса, Чорнява, Щедра нива; 
середньостиглі: Столична, Відрада, Миронів-
ська 61, Антонівка, Єдність; середньопізні: 
Добірна, Пивна і Вдала.

Насіння F
1-2

 висівали вручну за схемою: ма-
теринська форма, гібрид (популяція), чоловіча 
форма. З гібридним поколінням працювали за 
методом педігрі. У період вегетації проводили 
фенологічні спостереження, після настання 
повної стиглості – структурний аналіз [20, 21]. 
Агротехніка в дослідженнях загальноприйнята 
для зони вирощування. Попередник – гірчиця.

Ступінь фенотипового домінування (h
p
) 

довжини головного колосу в F
1
 визначали за B. 

Griffi  ng [22]. Отримані дані групували за класи-
фікацією G. M. Beil, R. E. Atkins [23]: позитив-

не наддомінування (гетерозис) hp > +1; част-
кове 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.

Прояв гіпотетичного (Ht) та істинного (Htb) 
гетерозису за довжиною головного колосу в F

1
 

визначали за Matzinger et al. [24] S. Fonseca, 
F. Patterson [25]. Ступінь та частоту позитив-
них трансгресій за методикою Г.С. Воскресен-
ської і В.І. Шпота [26]. 

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. 
Експериментальні дані свідчать, що в умовах 
2018 р. довжина головного колосу в батьків-
ських форм становила 6,1–9,5 см. Згідно з кла-
сифікатором [27] короткий колос (6,1–7,5 см) 
формували сорти Єдність, Щедра нива, Золо-
токолоса, Пивна, Вдала, Відрада, Миронівська 
рання, Столична і Добірна. Середній за довжи-
ною колос відмічено у сортів Антонівка, Біло-
церківська напівкарликова, Миронівська 61, 
Кольчуга (7,6–8,8 см) і Чорнява (9,5 см). Отри-
мані гібриди мали середній за довжиною колос 
і лише за схрещування Чорнява / Столична – 
довгий (11,3 см) (табл.1, 2). 

У більшості гібридів F
1
, отриманих за 

використання материнською формою ран-
ньостиглих сортів, довжина колоса перевищу-
вала вихідні форми. За гібридизації Кольчуга 
/ Антонівка досліджуваний показник був на 
рівні материнської форми з більшим проявом 
ознаки. У комбінаціях схрещування Б.Ц. н/к. / 
Чорнява, Кольчуга / Єдність і Б.Ц. н/к. / Коль-
чуга довжина колосу наближалася до батьків-
ського компонента з більшим проявом, і лише 
в гібрида Кольчуга / Чорнява показник значно 
поступався чоловічому компоненту гібридиза-
ції (табл. 1).

Показники гіпотетичного гетерозису дов-
жини головного колосу в F

1
, за виключенням 

Кольчуга / Чорнява (Нt= -3,3 %), становили 
3,6–44,8 %. Позитивний істинний гетерозис 
(1,1–32,9 %) відмічено у 15 з 20 гібридів. Ви-
сокі значення гетерозису відмічено у гібри-
дів Миронівська рання / Єдність (Нt=44,8 %, 
Нbt=32,9 %) і Миронівська рання / Вдала 
(Нt=33,3 %, Нbt=31,5 %).

Позитивне наддомінування за довжиною 
головного колосу (h

p
=1,1–24,0) відмічено у 15 

з 20 гібридів. Успадкування за частковим пози-
тивним домінуванням спостерігалось у чоти-
рьох комбінаціях схрещування, а для Кольчуга / 
Чорнява характерне негативне наддомінування.
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У 19 з 22 гібридів, отриманих від схре-
щування середньоранніх, середньостиглих і 
середньопізніх генотипів, довжина головного 
колосу перевищувала вихідні форми, і успад-
кування відбувалося за позитивним наддоміну-
вання (h

p
=1,3–39,0). Для комбінацій Золотоко-

лоса / Чорнява і Чорнява / Єдність характерне 
часткове позитивне домінуванням, а Чорнява / 
Щедра нива – проміжне успадкування. Високі 
показники довжини колосу (10,1–11,3 см) от-
римано за використання материнського компо-
нента сорту Чорнява (табл. 2). 

У всіх гібридів F
1
 встановлено позитивні 

значення гіпотетичного гетерозису, на показ-
ники яких значно впливав підбір батьківських 
компонентів для гібридизації. Позитивними 
значенням істинного гетерозису характеризу-
валися 19 комбінацій. Найбільші показники 
гіпотетичного й істинного гетерозису відмі-
чено у гібридів: Добірна / Пивна (Нt=43,7 %, 
Нbt=36,0 %); Золотоколоса / Єдність (Нt=37,5 %, 
Нbt=31,3 %); Єдність / Відрада (Нt=35,8 %, 
Нbt=26,4  %); Золотоколоса / Відрада  (Нt=31,4 %, 
Нbt=27,8 %); Чорнява / Столична (Нt=32,9 %, 
Нbt=18,9 %); Миронівська 61 / Єдність 
(Нt=35,1 %, Нbt=16,3 %).

У 2019 р. довжина головного колосу в 
батьківських форм знаходилася в межах від 
6,1 (Єдність) до 9,7 см (Чорнява). Короткий за 
довжиною колос відмічено у сортів Єдність, 
Золотоколоса, Вдала, Щедра нива, Пивна, Ві-
драда і Миронівська рання, а інші генотипи 
формували середній колос. У 9 з 42 комбінацій 
схрещування у F

2 
середньопопуляційний по-

казник довжини головного колосу становив 
10,6–11,9 см, що вказує на довгий колос, у інших

 
колос був середнім (8,0–10,5 см) (табл. 3, 4). 

У 16 з 20 популяцій F
2
, створених за гібри-

дизації материнською формою ранньостиглих 
сортів, крайні максимальні показники довжини 
головного колосу (10,5–15,0 см) значно пере-
вищували батьківські форми (9,0–10,5 см), що 
свідчить про значний формотворчий процес і 
можливість проведення доборів за досліджува-
ною ознакою. У популяціях Б.Ц. н/к. / Кольчу-
га і Миронівська рання / Чорнява максимальні 
показники були на рівні батьківської форми з 
більшим проявом ознаки. Довжину головно-
го колосу 10,3–12,1 см мали популяції, в яких 
материнською формою використовували сорт 
Кольчуга. За таких умов крайні максимальні 
значення сягали 13,0–15,0 см (табл. 3). 

Таблиця 1 – Гетерозис і ступінь фенотипового домінування довжини головного колосу в F
1
, за використання

                     материнською формою ранньостиглих сортів (2018 р.)

Комбінації схрещування
Довжина колосу, см Гетерозис, % Ступінь фенотипо

вого домінуван-
ня, h

p
♀ ♂ F

1
Нt Нbt

♀ ранньостиглі / ♂ ранньостиглі 
Миронівська рання / Б.Ц. н/к. 7,3 7,7 9,1 21,3 18,2 8,0
Миронівська рання / Кольчуга 7,3 8,8 9,9 22,2 12,5 2,5
Б.Ц. н/к. / Кольчуга 7,7 8,8 8,6 3,6 -2,3 0,6

♀ ранньостиглі / ♂ середньоранні 
Миронівська рання / Золотоколоса 7,3 6,7 8,6 22,9 17,8 5,3
Миронівська рання / Чорнява 7,3 9,5 10,5 25,0 10,5 1,9
Б.Ц. н/к. / Золотоколоса 7,7 6,7 8,9 23,6 15,6 3,4
Б.Ц. н/к. / Чорнява 7,7 9,5 9,4 9,3 -1,1 0,9
Кольчуга / Чорнява 8,8 9,5 8,9 -3,3 -6,3 -1,4

♀ ранньостиглі / ♂ середньостиглі 
Миронівська рання / Антонівка 7,3 7,6 8,8 17,3 15,8 9,0
Миронівська рання / Єдність 7,3 6,1 9,7 44,8 32,9 4,6
Б.Ц. н/к. / Антонівка 7,7 7,6 8,8 14,3 14,3 23,0
Б.Ц. н/к.  / Єдність 7,7 6,1 8,8 27,5 14,3 2,4
Б.Ц. н/к. / Відрада 7,7 7,2 8,6 14,7 11,7 5,5
Кольчуга / Антонівка 8,8 7,6 8,8 7,3 0 1,0
Кольчуга / Єдність 8,8 6,1 8,7 16,0 -1,1 0,9
Кольчуга / Відрада 8,8 7,2 8,9 11,3 1,1 1,1
Кольчуга / Столична 8,8 7,5 9,7 18,3 10,2 2,4

♀ ранньостиглі / ♂ середньопізні 
Миронівська рання / Вдала 7,3 7,0 9,6 33,3 31,5 16,3
Миронівська рання / Добірна 7,3 7,5 9,0 21,6 20,0 16,0
Б.Ц. н/к. / Добірна 7,7 7,5 8,4 10,5 9,1 8,0



73

agrobiologiya.btsau.edu.ua                                                                                                                               Агробіологія, 2020, № 2

Таблиця 2 – Гетерозис і ступінь фенотипового домінування довжини головного колосу в F
1
, за гібридизації 

                     середньоранніх, середньостиглих і середньопізніх сортів (2018 р.)

Гібридна комбінація
Довжина колосу, см Гетерозис, % Ступінь фенотипового 

домінування, h
p♀ ♂ F

1
Нt Нbt

♀ середньоранні / ♂ середньоранні 
Золотоколоса / Чорнява 6,7 9,5 9,3 14,8 -2,1 0,9
Золотоколоса/ Щедра нива 6,7 6,6 8,6 28,4 28,4 39,0
Чорнява / Щедра нива 9,5 6,6 8,7 7,4 -8,4 0,4

♀ середньоранні / ♂ середньостиглі 
Золотоколоса / Антонівка 6,7 7,6 8,1 12,5 6,6 2,1
Золотоколоса / Єдність 6,7 6,1 8,8 37,5 31,3 8,0
Золотоколоса / Відрада 6,7 7,2 9,2 31,4 27,8 9,0
Золотоколоса / Столична 6,7 7,5 8,1 14,1 8,0 2,5
Чорнява / Антонівка 9,5 7,6 10,5 22,1 10,5 2,1
Чорнява / Єдність 9,5 6,1 8,9 14,1 -6,3 0,7
Чорнява / Відрада 9,5 7,2 10,1 20,2 6,3 1,5
Чорнява / Столична 9,5 7,5 11,3 32,9 18,9 2,8
Щедра нива / Антонівка 6,6 7,6 8,0 12,7 5,3 1,8
Щедра нива / Відрада 6,6 7,2 7,7 11,6 6,9 2,7

♀ середньоранні / ♂ середньопізні 
Щедра нива / Добірна 6,6 7,5 8,5 19,7 13,3 3,2

♀ середньоранні / ♂ середньопізні 
Антонівка / Єдність 7,6 6,1 7,8 13,0 2,6 1,3
Антонівка / Відрада 7,6 7,2 8,8 18,9 15,8 7,0
Антонівка / Столична 7,6 7,5 8,9 17,1 17,1 27,0
Миронівська 61 / Єдність 8,6 6,1 10,0 35,1 16,3 2,1
Єдність / Відрада 6,1 7,2 9,1 35,8 26,4 4,6

 ♀ середньостиглі / ♂ середньопізні 
Єдність / Добірна 6,1 7,5 8,8 29,4 17,3 2,9

♀ середньопізні / ♂ середньостиглі 
Вдала / Столична 7,0 7,5 9,0 23,3 20,0 7,0

♀ середньопізні / ♂ середньопізні 
Добірна / Пивна 7,5 6,7 10,2 43,7 36,0 7,8

Таблиця 3 – Ступінь і частота позитивних трансгресій за довжиною головного колосу в популяціях F
2
, 

                     отриманих за використання материнською формою ранньостиглих сортів (2019 р.)

Популяції F
2

Довжина головного колосу, см Трансгресія

♀ ♂ F
2

максимальний прояв
Т

с
, % Т

ч
, %

батьківські форм F
2

♀ ранньостиглі / ♂ ранньостиглі 
Миронівська рання / Б.Ц. н/к. 7,3 7,8 10,3 10,0 12,5 25,0 50,0
Миронівська рання / Кольчуга 7,3 9,0 10,6 10,5 12,0 14,3 40,0
Б.Ц. н/к./ Кольчуга 7,8 9,0 8,8 10,5 10,5 0,0 0,0

♀ ранньостиглі / ♂ середньоранні 
Миронівська рання / Золотоколоса 7,3 6,3 10,3 9,0 11,5 27,3 86,7
Миронівська рання / Чорнява 7,3 9,7 10,3 12,0 12,0 0,0 0,0
Б.Ц. н/к. / Золотоколоса 7,8 6,3 9,3 10,0 12,0 20,0 13,3
Б.Ц. н/к. / Чорнява 7,8 9,7 8,9 12,0 10,5 -12,5 0,0
Кольчуга / Чорнява 9,0 9,7 10,0 12,0 11,5 -4,2 0,0

♀ ранньостиглі / ♂ середньостиглі 
Миронівська рання / Антонівка 7,3 7,9 10,1 9,0 12,5 38,9 86,7
Миронівська рання / Єдність 7,3 6,1 9,6 9,0 11,5 27,8 63,3
Б.Ц. н/к. / Антонівка 7,8 7,9 10,1 10,0 12,0 20,0 46,6
Б.Ц. н/к. / Єдність 7,8 6,1 9,9 10,0 12,0 20,0 27,6
Б.Ц. н/к. / Відрада 7,8 7,6 9,5 10,0 10,5 5,0 3,3
Кольчуга / Антонівка 9,0 7,9 10,3 10,5 13,0 23,8 40,0
Кольчуга / Єдність 9,0 6,1 12,1 10,5 15,0 42,9 83,3
Кольчуга / Відрада 9,0 7,6 10,5 10,5 13,0 23,8 48,1
Кольчуга / Столична 9,0 7,7 10,5 10,5 13,0 23,8 33,3

♀ ранньостиглі / ♂ середньопізні 
Миронівська рання / Вдала 7,3 6,7 10,2 9,0 12,0 33,3 86,7
Миронівська рання / Добірна 7,3 8,0 9,8 9,5 11,0 15,8 60,7
Б.Ц. н/к. / Добірна 115 7,8 8,0 9,3 10,0 11,0 10,0 10,0
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Таблиця 4 – Ступінь і частота позитивних трансгресій за довжиною головного колосу в популяціях F2, 
                     отриманих за гібридизації середньоранніх, середньостиглих і середньопізніх сортів (2019 р.)

Популяції F
2

Довжина колосу, см Трансгресія

♀ ♂ F
2

максимальний прояв
Т

с
, % Т

ч
, %

батьківських форм F
2

♀ середньоранні / ♂ середньоранні 
Золотоколоса / Чорнява 6,3 9,7 10,9 12,0 13,0 8,3 10,7
Золотоколоса/ Щедра нива 6,3 7,0 9,3 8,5 11,0 29,4 96,7
Чорнява / Щедра нива 9,7 7,0 11,8 12,0 14,5 20,8 30,0

♀ середньоранні / ♂ середньостиглі 
Золотоколоса / Антонівка 6,3 7,9 9,5 9,0 10,5 16,7 56,7
Золотоколоса / Єдність 6,3 6,1 9,1 8,5 10,0 17,6 80,0
Золотоколоса / Відрада 6,3 7,6 10,2 9,0 12,0 33,3 86,7
Золотоколоса / Столична 6,3 7,7 10,8 10,0 13,0 30,0 53,3
Чорнява / Антонівка 9,7 7,9 11,0 12,0 13,0 8,3 6,7
Чорнява / Єдність 9,7 6,1 11,1 12,0 14,0 16,7 10,3
Чорнява / Відрада 9,7 6,7 11,9 12,0 14,0 16,7 10,3
Чорнява / Столична 9,7 7,7 11,9 12,0 14,0 16,7 40,0
Щедра нива / Антонівка 7,0 7,9 8,4 9,0 10,0 11,1 6,7
Щедра нива / Відрада 7,0 7,6 8,6 9,0 10,0 11,1 16,7

♀ середньоранні / ♂ середньопізні 
Щедра нива / Добірна 7,0 8,0 8,0 9,5 9,0 -5,3 0,0

♀ середньоранні / ♂ середньопізні 
Антонівка / Єдність 7,9 6,1 9,2 9,0 10,5 16,7 30,0
Антонівка / Відрада 7,9 7,6 9,7 9,0 11,0 22,2 63,3
Антонівка / Столична 7,9 7,7 10,2 10,0 12,0 20,0 40,0
Миронівська 61 / Єдність 8,6 6,1 9,4 10,0 10,0 0,0 0,0
Єдність / Відрада 6,1 7,6 11,2 9,0 13,0 44,4 86,7

 ♀ середньостиглі / ♂ середньопізні 
Єдність / Добірна 6,1 8,0 9,4 9,5 10,5 10,5 30,0

♀ середньопізні / ♂ середньостиглі 
Вдала / Столична 6,7 7,7 10,2 10,0 12,0 20,0 33,3

♀ середньопізні / ♂ середньопізні 
Добірна / Пивна 8,0 6,8 9,9 9,0 12,0 33,3 60,0

Проведені дослідження свідчать, що в 16 
з 20 популяцій F

2 
встановлено позитивний 

ступінь і частоту трансгресій за довжиною го-
ловного колосу. Високі показники відмічено 
в популяціях: Кольчуга / Єдність (Т

с
=42,9 %; 

Т
ч
=83,3 %); Миронівська рання / Антонівка 

(Т
с
=38,9 %; Т

ч
=86,7 %); Миронівська рання / 

Вдала (Т
с
=33,3 %; Т

ч
=86,7 %); Миронівська 

рання / Єдність (Т
с
=27,8 %; Т

ч
=63,3 %); Ми-

ронівська рання / Золотоколоса (Т
с
=27,3 %; 

Т
с
= 86,7 %); Миронівська рання / Б.Ц. н/к. 

(Т
с
=25,0 %; Т

ч
=50,0 %). 

У популяціях F
2 

за гібридизації серед-
ньоранніх, середньостиглих і середньопізніх 
форм,

 
 за винятком Щедра нива / Добірна і 

Миронівська 61 / Єдність, крайні максималь-
ні значення довжини головного колосу (10,0–
14,5 см) значно перевищували межі вихідних 
форм (8,5–12,0 см). Значний формотворчий 
процес за довжиною головного колосу відмі-
чено у більшості популяцій, однак слід виді-

лити комбінації, в яких материнською формою 
залучався сорт Чорнява, а також Золотоколоса 
/ Чорнява, Золотоколоса / Столична і Єдність 
/ Відрада з крайнім максимальним проявом 
13,0–14,5 см (табл. 4). 

Найвищий ступінь позитивної трансгре-
сії встановлено в популяції  Єдність / Відрада 
(44,4 %) з частотою рекомбінантів 86,7 %. Ви-
ділилися популяції за використання материн-
ською формою сортів Золотоколоса і Добірна 
/ Пивна, в яких ступінь трансгресії становив 
29,4–33,3 % з частотою позитивних трансгре-
сій 53,3–96,7 %. 

Отже, за гібридизації батьківських форм 
пшениці мיякої озимої різних груп стигло-
сті вдалося значно розширити формотвор-
чий процес за довжиною головного колосу і 
провести добори генотипів F

2
, які поєднують 

високі показники довжини головного колосу 
з іншими господарсько цінними ознаками і 
властивостями. 
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Висновки. 1. Успадкування довжини го-
ловного колосу в F

1
, за гібридизації батьків-

ських форм пшениці мיякої озимої різних груп 
стиглості, в більшості випадків відбувалось 
за позитивним наддомінуванням. Підбір бать-
ківських форм для гібридизації мав значний 
вплив на показник фенотипового домінування.

2. Позитивні показники гіпотетичного й 
істинного гетерозису визначено у більшості 
гібридів пшениці мיякої озимої, а їх значення 
залежали від компонентів гібридизації. Високі 
показники гетерозису відмічено у комбінаці-
ях: Миронівська рання / Єдність (Нt=44,8 %, 
Нbt=32,9 %); Добірна / Пивна (Нt=43,7 %, 
Нbt=36,0 %); Золотоколоса / Єдність (Нt=37,5 %, 
Нbt=31,3 %); Миронівська рання / Вдала 
(Нt=33,3 %, Нbt=31,5 %); Єдність / Відрада 
(Нt=35,8 %, Нbt=26,4 %); Золотоколоса / Від-
рада  (Нt=31,4 %, Нbt=27,8 %).

3. У 36 з 42 популяцій F
2 
за довжиною голов-

ного колосу встановлено позитивний ступінь 
трансгресії (5,0–44,4 %). Частота трансгре-
сивних рекомбінантів залежно від залучених 
до гібридизації батьківських форм становила 
3,3–96,7 %. 

4. На прояв довжини головного колосу в 
різних за скоростиглістю батьківських форм 
пшениці мיякої озимої значною мірою впливає 
генотип і його взаємодія з навколишнім серед-
овищем, а залучення їх до гібридизації значно 
розширює формотворчий процес за довжиною 
головного колосу.

Перспективою подальших досліджень є 
проведення доборів та оцінювання одержаних 
рекомбінантів пшениці мיякої озимої за комп-
лексом господарсько цінних ознак для ство-
рення нового вихідного матеріалу з високим 
рівнем продуктивності й адаптивності до не-
сприятливих умов Лісостепу України. 
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Наследование в F
1
 и трансгрессивная изменчи-

вость в F
2
 длины главного колоса при скрещивании 

разных по скороспелости сортов пшеницы мягкой 
озимой

Лозинский Н.В., Устинова Г.Л.
В течение 2017–2019 гг. исследовали характер на-

следования длины главного колоса в F
1
 и трансгрессив-

ную изменчивость в популяциях F
2
, полученных при 

гибридизации различных по скороспелости сортов пше-
ницы мягкой озимой. Установлено, что в большинстве 
комбинаций скрещивание наследования длины главного 
колоса происходило при положительным сверхдомини-
ровании (hp=1,1–39,0). При привлечении к гибридиза-
ции раннеспелых сортов материнской формы, исключая 
комбинацию Кольчуга / Чорнява, определен положи-
тельный гипотетический гетерозис по длине главного 
колоса (Нt=3,6–44,8 %), а в 15 из 20 гибридов – поло-
жительный истинный гетерозис (Нbt=1,1–32,9 %). При 
гибридизации среднеранних, среднеспелых и средне-
поздних сортов во всех гибридов отмечен положитель-
ный гипотетический гетерозис, и в 19 из 22 комбинаций 
– положительный истинный гетерозис. Установлено 
значительное влияние компонентов гибридизации на 
показатели степени фенотипического доминирования, 
гипотетического и истинного гетерозиса.

Большинство популяций F
2
 по крайним максималь-

ным показателями длины главного колоса значительно 
превышали родительские компоненты, что указывает 
на значительный формотворческий процесс и возмож-
ность проведения отборов по исследуемому признаку. 
Максимальную длину главного колоса (10,3–12,1) фор-
мировали большинство популяций, в которых мате-
ринскими формами были сорта Кольчуга и Чорнява, а 

также комбинации Золотоколоса / Чорнява, Золотоколо-
са / Столычна и Еднисть / Видрада. При этом крайние 
максимальные значения достигали 13,0–15,0 см. В 36 из 
42 популяций F

2
 определены положительный степень 

и частота трансгрессий по длине главного колоса, а их 
показатели в значительной степени зависели от подбора 
пар для гибридизации. Высшую степень положительной 
трансгрессии отмечено в популяции Еднисть / Видрада 
(44,4 %) с частотой рекомбинантов 86,7 %. Высокой 
степенью и частотой положительных трансгрессий ха-
рактеризовались популяции: Кольчуга / Еднисть; Мыро-
нивска рання / Антонивка; Мыронивска рання / Вдала; 
Золотоколоса / Видрада; Добирна / Пывна; Золотоколоса 
/ Столычна; Золотоколоса / Щедра ныва; Мыронивская 
рання / Еднисть; Миронивская ранняя / Золотоколоса; 
Мыронивская ранняя / Б.Ц. н / к.

Ключевые слова: пшеница мягкая озимая, скоро-
спелость сортов, комбинации скрещивания, наследова-
ния, гибриды, длина главного колоса, гипотетический и 
истинный гетерозис, степень фенотипического домини-
рования, популяции F

2
, степень и частота трансгрессий.

Inheritance in F
1
 and transgressive variability in F

2
 

of the main ear length by crossing wheat varieties with 
diff erent maturity

Lozinsky M., Ustinova Н.
In 2017–2019, the nature of the inheritance of ear 

length in F
1
 and transgressive variability in F

2
 populations 

obtained by hybridization of soft winter wheat varieties 
with diff erent maturity were studied. It was found that in 
most combinations of crossbreeding, inheritance of ear 
length had a positive overdominance (hp = 1.1–39.0).  A 
positive hypothetical heterosis was determined in ear-
ly-maturing varieties in the maternal form, with the ex-
ception of the Kolchuga / Chornyava combination, by 
the length of the main ear (Ht = 3.6–44.8 %).  a positive 
true heterosis (Нbt=1,1–32.9 %) was found in 15 of 20 
hybrids. During the hybridization of medium-early, medi-
um-ripe and medium-late varieties, all hybrids showed a 
positive hypothetical heterosis and 19 of 22 combinations 
had positive true heterosis. A signifi cant infl uence of hy-
bridization components on the indicators of the phenotyp-
ic dominance degree, hypothetical and true heterosis was 
established.

Most of the F
2
 populations signifi cantly exceeded 

the parental components of hybridization by the extreme 
maximum indexes of the main ear length, which indicates 
a signifi cant shaping process and the possibility of selec-
tion on the basis of the studied trait. The maximum length 
of the main ear (10.3–12.1) was formed by most popula-
tions in which the maternal forms were varieties Kolchuga 
and Chornyava, as well as combinations Zolotokolos / 
Chornyava, Zolotokolosa / Stolychna and Yednist / Vidra-
da. The extreme maximum values reached 13.0–15.0 cm. 
In 36 of the 42 F

2
 populations, a positive degree and fre-

quency of transgressions by the length of the main ear were 
determined, and their indexes largely depended on the pairs 
selection for hybridization. The highest degree of positive 
transgression was observed in the population Yednist / 
Vidrada (44.4 %) with a recombinant frequency of 86.7 
%. Populations were characterized by a high degree and 
frequency of positive transgressions: Kolchuga / Yednist; 
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Myronivska early / Antonivka; Myronivska early / Vdala; 
Zolotokolosa / Vidrada; Dobirna / Pyvna; Zolotokolosa / 
Stolychna; Zolotokolosa / Shchedra nyva; Myronivska ear-
ly / Yednist; Myronivska early / Zolotokolosa; Myronivska 
early / B.Ts. n / a. 

Key words: soft winter wheat, maturity of varieties, 
combinations of crossbreeding, inheritance, hybrids, ear 
length, hypothetical and true heterosis, degree of pheno-
typic dominance, F

2
 populations, degree and frequency of 

transgressions.
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