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У контрастні за гідротермічними умовами 2019–2020 роки досліджува-
ли гібридні популяції F2, створені схрещуванням різних за скоростиглістю 
сортів пшениці м’якої озимої. За використання в різних схемах схрещуван-
ня ранньостиглих, середньоранніх, середньостиглих, середньопізніх сортів 
більшість популяцій F2, як за середньою кількістю зерен в колосі, так і мак-
симальним її проявом значно перевищувала вихідні форми, характеризую-
чись значним формотворенням. Отримані результати свідчать про значний 
вплив підібраних пар для гібридизації і гідротермічних умов року на фор-
мування кількості зерен у популяціях F2 пшениці м’якої озимої. Водночас 
гібридні популяції, в яких материнською формою були ранньостиглі сорти, 
менше піддаються впливу несприятливих гідротермічних умов. 

За результатами досліджень виділено гібридні популяції, які в контраст-
ні за гідротермічними умовами роки мали більшу за середню за F2 кількість 
зерен в головному колосі і характеризувались високими показниками ступе-
ня і частоти позитивних трансгресій: Миронівська рання / Білоцерківська 
напівкарликова; Миронівська рання / Золотоколоса; Миронівська рання / 
Чорнява; Кольчуга / Столична; Миронівська рання / Вдала; Щедра нива / 
Відрада; Антонівка / Столична.

Визначені кореляційні зв’язки між ступенем фенотипового домінування 
в F1 та ступенем і частотою позитивних трансгресій свідчать про недостовір-
ний слабкий від прямого до зворотного зв'язок між цими показниками. На 
достовірному рівні у роки досліджень встановлено сильну (r=0,774…0,893) 
кореляційну залежність між ступенем позитивних трансгресій і частотою 
рекомбінантів.

Ключові слова: ступінь і частота трансгресій, пшениця м’яка озима, 
групи стиглості, батьківські форми, мінливість, кількість зерен головного 
колосу, популяції F2, ступінь фенотипового домінування.

УДК 631.527.5:633.111“324”:631.576.331.2

Трансгресивна мінливість кількості зерен головного колосу  
у популяціях F2 за гібридизації різних за скоростиглістю сортів  
пшениці м’якої озимої

Лозінський М.В. , Устинова Г.Л. , Гуцалюк Н.В.,  

Крицька М.О., Прелипов Р.А., Бакуменко О.Ю.

Білоцерківський національний аграрний університет

 Лозінський М.В. E-mail: Lozinskk@ukr.net

Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. Пшениця озима (Triticum aestivum L.)  
– одна з найважливіших зернових культур у 
світовому сільському господарстві, з щорічним 
обсягом виробництва зерна майже 760 млн т 
[1–3]. У зв’язку з цим перед виробниками рос-
линницької продукції як у масштабах світу, так 
і України стоїть завдання збільшення обсягів 

виробництва та покращення показників якості 
зерна культури [4, 5]. 

Створення і впровадження у сільське гос-
подарство нових комерційних сортів з високим 
потенціалом продуктивності та адаптивності є 
найдешевшим і одночасно екологічно безпеч-
ним чинником зростання та стабілізації вироб-
ництва зерна [6–8].
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Найбільш результативним методом се-
лекції пшениці залишається внутрішньови-
дова міжсортова гібридизація з наступним 
добором [9, 10]. Завдяки перекомбінаціям у 
гібридних поколіннях формується генетичне 
різноманіття вихідного матеріалу для селекції 
[11–13]. Успіх практичної селекційної роботи 
за використання міжсортових рекомбінацій 
та трансгресивної мінливості значною мірою 
залежить від підбору батьківських пар для гі-
бридизації [14]. 

Проблема трансгресивної мінливості че-
рез важливе теоретичне і практичне її значен-
ня привертає увагу багатьох науковців [15, 
16]. У гібридних популяціях може відбувати-
ся значна мінливість за кількісними ознаками 
і властивостями, прояв яких є відмінним від 
батьківських форм. У практичній селекції на 
підвищення адаптивного потенціалу значний 
вплив мають позитивні трансгресії, отримані 
в результаті формотворення за різними госпо-
дарсько цінними ознаками [16].

Добір позитивних трансгресивних рекомбі-
нантів з гібридних популяцій, які за кількісни-
ми ознаками переважають вихідні батьківські 
форми, є важливим завданням у практичній се-
лекційній роботі з самозапильними культура-
ми. Тому значна частина селекціонерів у своїх 
дослідженнях приділяє велику увагу транс-
гресіям [17]: у пшениці м’якої озимої [16–21], 
пшениці м’якої ярої [22], пшениці твердої ярої 
[17], ячменю [23], сої [24], квасолі звичайної 
[25], кормових бобів [26]. Водночас завдяки 
науково обґрунтованому підходу до виділення 
трансгресивних морфобіотипів деякі селекціо-
нери досягли значних успіхів у створенні висо-
копродуктивних сортів [17]. 

Широке поширення пшениці м’якої озимої 
надало її агробіологічному дослідженню регі-
ональний характер [27]. Нині отримано резуль-
тати, які певною мірою трактують виникнення 
трансгресивної мінливості, однак ще не розро-
блена теорія трансгресії ознак і властивостей, 
та не існує єдиного пояснення цього генетич-
ного явища [28, 15].

Одним із важливих елементів структури 
врожайності пшениці є кількість зерен в коло-
сі [29, 30], яка за Ф.М. Куперман [31] визнача-
ється під час проходження IV–IX етапів орга-
ногенезу. Тому для підвищення продуктивного 
і адаптивного потенціалу пшениці м’якої ози-
мої важливим є встановлення закономірнос-
тей формування позитивних рекомбінантів у 
гібридних популяціях за озерненістю головно-
го колосу.

Метою дослідження було визначення 
ступеня і частоти позитивних трансгресій за 

кількістю зерен з головного колосу у популя-
ціях F2, отриманих за гібридизації різних за 
скоростиглістю сортів пшениці м’якої озимої, 
залежно від гідротермічних умов уроку, та від-
бір господарсько цінних рекомбінантів для по-
дальшої селекційної роботи.

Матеріал і методи дослідження. У 2019–
2020 рр. в умовах дослідного поля науково 
виробничого центру Білоцерківського НАУ 
досліджували гібридні популяції F2, створені у 
2018–2019 рр. схрещуванням різних за скоро-
стиглістю сортів пшениці м’якої озимої, а саме: 
Миронівська рання (Мир. рання), Кольчуга, Бі-
лоцерківська напівкарликова (Б.Ц. н/к.), Золо-
токолоса (Золотокол.), Чорнява, Щедра нива, 
Столична, Відрада, Миронівська 61 (Мир. 61), 
Антонівка, Єдність, Добірна, Пивна і Вдала. На-
сіння популяцій F2 і батьківських форм висівали 
вручну за схемою ♀–F2–♂ з міжряддям 15 см.  
Біометричні аналізи проводили за середнім 
зразком 25 рослин у триразовій повторності 
[32]. Агротехніка – загальноприйнята для ви-
рощування пшениці м’якої озимої в Лісостепу 
України. Попередник гірчиця.

Ступінь та частоту позитивних трансгресій 
кількості зерен з головного колосу визначали 
за методикою Г.С. Воскресенської і В.І. Шпота 
[33]. Ступінь фенотипового домінування (hp) 
– за методикою B. Griffing [34]. Статистичне 
оброблення отриманих біометричних даних 
здійснювали за Б.А. Доспєховим [35] у програ-
мі Statistic 6.0.

Для комплексного оцінювання умов зволо-
ження користувалися гідротермічним коефіці-
єнтом (ГТК) – за Селяніновим [36], який вра-
ховує як надходження води у вигляді опадів, 
так і сумарну їх витрату на випаровування, яка 
визначається температурою повітря за цей са-
мий час і вираховується за формулою: 

                                         ∑O
                       ГТК =  ––––––– ,
                                    0,1 * ∑ t°

∑O – кількість опадів за період з температурами 
        вище 10 °С, мм;
∑t° – сума температур вище 10 °С за той самий час, 
       зменшена у 10 разів.

Вважається, що за ГТК < 0,4 – дуже сильна 
посуха, від 0,4 до 0,5 – сильна посуха, від 0,5 
до 0,6 – середня посуха, від 0,7 до 0,9 – слабка 
посуха, від 1,0 до 1,5 – достатньо волого, > 1,5 
– надмірно волого.

Результати дослідження та обговорення. 
На час сівби (1 жовтня) метеорологічні умови 
2018–2020 рр. сприяли отриманню дружніх 
сходів і росту та розвитку пшениці м’якої ози-
мої в осінній період. Кількість опадів за вере-
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сень–листопад 2018 р. була на 16 мм меншою, 
а в умовах 2019 р. – близькою до середньоба-
гаторічних показників – 109 мм. Припинення 
осінньої вегетації пшениці відбулося 12.11. 
(2018 р.) і 21.11. (2019 р.), що сприяло успіш-
ному загартуванню рослин. Опади за зимовий 
період 2018/2019 рр. (149,3 мм) значно переви-
щили середньобагаторічні показники (112 мм), 
а у 2019/2020 рр. (96,1 мм) їм поступалися. 
Температурний режим зимового періоду спри-
яв успішній зимівлі рослин пшениці (табл. 1).

Вегетація пшениці м’якої озимої у 2019–
2020 рр. від часу відновлення (02.03.) і (28.02.) 
відповідно відбувалася впродовж місяця за не-
високих температур з поступовим їх збільшен-
ням. Водночас фактична кількість опадів була 
меншою на 6,6 мм у 2019 р. і 12,8 мм – 2020 р. 

Ріст і розвиток пшениці в першій дека-
ді квітня проходив за підвищеного темпе-
ратурного режиму – 9,6 ºС (2019 р.) і 7,9 ºС  
(2020 р.), порівняно з середньобагаторічними 
показниками за повної відсутності опадів. Дру-
га декада квітня 2019–2020 рр. характеризува-
лася близькою до середньобагаторічної темпе-
ратурою і меншою кількістю опадів, особливо 
у 2020 р. У 2019 р. від переходу температури 
повітря через 10 ºС до кінця травня, гідротер-
мічний коефіцієнт становив 1,3, що свідчить 
про достатню вологозабезпеченість рослин 
пшениці м’якої озимої. В умовах 2020 р. в тре-
тій декаді квітня вегетація пшениці відбувала-

ся за слабкої посухи (ГТК – 0,7). Опади травня 
2020 р. дещо покращили вологозабезпеченість 
рослин. Вегетація пшениці у першій декаді 
травня 2019 р. відбувалася за дещо менших 
середньобагаторічних температурних показ-
ників. У ІІ–ІІІ декаді травня 2019 р. відмічали 
перевищення температурного режиму на 3,0 і  
3,5 ºС відповідно. У 2020 р. середня темпе-
ратура повітря травня була значно меншою  
(12,5 ºС) за багаторічні дані (14,8 ºС).

Отже, гідротермічні умови досліджуваних 
років характеризувались контрастними показ-
никами за температурним режимом і розподі-
лом опадів, що значно вплинуло на формуван-
ня кількості зерен у головному колосі.

Батьківські компоненти гібридизації в роки 
досліджень за кількістю зерен з головного 
колосу мали значну диференціацію. Так, від-
повідно до міжнародного класифікатора [37] 
дуже велику кількість зерен в головному колосі 
(більше 55 шт.) мав лише середньоранній сорт 
Чорнява у 2019 р. Стабільно велику кількість 
зерен ІІ групи (43–55 шт.) формували серед-
ньоранній сорт Щедра нива і середньопізній 
Добірна. Батьківські форми Мир. рання, Коль-
чуга, Золотокол., Відрада, Мир. 61, Столич-
на, Вдала характеризувалися у 2019–2020 рр.  
великою кількістю зерен на рівні І групи (36–
42 шт.). Сорти Пивна і Б.Ц. н/к. у 2019 р. мали 
велику кількість зерен на рівні І групи, а в умо-
вах 2020 р. – ІІ групи (табл. 2).

Таблиця 1 – Метеорологічні умови у 2018–2020 рр. (за даними Білоцерківської метеостанції).

Місяць Декада
Опади, мм Температура, ºС

2018 р. 2019 р. 2020 р. багаторічні 
дані 2018 р. 2019 р. 2020 р. багаторічні 

дані

Вересень 47,9 19,2 35 16,2 15,3 13,8

Жовтень 22,0 66,1 33 9,9 10,6 7,9

Листопад 23,1 23,4 41 -0,1 5,0 2,0

Грудень 71,1 35,1 44 -2,0 2,5 -2,4

Січень 56,8 22,6 35 -4,8 0,4 -5,9

Лютий 21,4 38,4 33 0,4 2,2 -4,4

Березень 23,4 17,2 30 4,7 5,9 0,3

Квітень

І - - 14 9,6 7,9 7,0

ІІ 14,2 5,5 17 7,3 8,0 7,8

ІІІ 31,3 7,7 16 13.2 11,7 10,4

Травень

І 26,7 30,8 16 12,1 12,8 13,3

ІІ 15,3 17,6 12 18,3 13,2 15,3

ІІІ 12,0 53,9 18 19,3 11,5 15,8
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Встановлено, що достовірно більшу кіль-
кість зерен в головному колосі за стандарт Лі-
сова пісня у роки досліджень формували сор-
ти Чорнява, Щедра нива, Добірна та Єдність 
– 2019 р., і Мир. рання, Б.Ц. н/к., Антонівка, 
Пивна у 2020 р.

За використання в гібридизації ран-
ньостиглих сортів материнською формою 
отримані популяції F2 як за середньою кількі-
стю зерен у головному колосі (50,9–66,8 шт.), 
так і максимальним проявом ознаки здебіль-
шого значно перевищували вихідні батьків-
ські форми. У більшості популяцій F2 відбува-
лося значне формотворення з максимальним 
проявом кількості зерен на рівні 81–94 шт. 
за відповідних показників у вихідних форм  
60–82 шт. зерен (табл. 3).

Маючи більшу (60,6–66,8 шт.) за середню 
за F2 (58,5 шт.) кількість зерен у головному ко-
лосі, високим позитивним ступенем трансгре-
сії і частотою рекомбінантів характеризували-
ся популяції Б.Ц. н/к. / Єдність, Мир. рання / 
Антонівка, Б.Ц. н/к. / Антонівка, Мир. рання / 
Золотокол., Мир. рання / Кольчуга, Кольчуга / 
Антонівка. 

В умовах 2020 р. середня популяційна 
кількість зерен з головного колосу порівняно 

з 2019 р. зменшилась на 3,5–36,8 % і станови-
ла 39,3–60,5 шт. Лише популяція Мир. рання 
/ Вдала, маючи середній показник 60,5 шт. зе-
рен перевищила значення 2019 р. – 59,2 шт. 
Стабільним проявом у 2019–2020 рр. за змен-
шення кількості зерен (3,5–8,0 %) характеризу-
валися: Б.Ц. н/к. / Кольчуга; Б.Ц. н/к. / Золото-
кол.; Мир. рання / Єдність; Кольчуга / Єдність; 
Мир. рання / Чорнява. На середньому рівні 
(11,1–14,7 %) зменшився показник у популяцій 
Б.Ц. н/к. / Добірна, Кольчуга / Столична, Мир. 
рання / Б.Ц. н/к. і Мир. рання / Добірна. У всіх 
інших гібридних популяцій кількість зерен у 
головному колосі у 2020 р. порівняно з 2019 р.  
була меншою на 20,0–36,8 %. Водночас 15 з 
20 популяцій перевищили показники вихідних 
форм (табл. 4). 

За максимальним проявом (51–85 шт.) у 
2020 р. 14 популяцій перевищили показни-
ки батьківських форм (51–70 шт.). Більшу за 
середню кількість зерен з головного колосу 
за F2 (48,4 шт.) мали 11 популяцій. Водночас 
високий ступінь (Тс=22,0–29,8 %) та часто-
ту (Тч=16,7–56,7 %) трансгресій визначили у 
Мир. рання / Б.Ц. н/к., Мир. рання / Чорнява, 
Мир. рання / Єдність, Кольчуга / Єдність, Коль-
чуга / Столична, Мир. рання / Вдала. 

Таблиця 2 – Кількість зерен у головному колосі батьківських форм, шт.

Сорти Група стиглості 2019 р. 2020 р.

Мир. рання ранньостигла 39,8 42,3

Кольчуга ранньостигла 38,4 38,3

Б.Ц. н/к. ранньостигла 39,5 49,6

Золотокол. середньорання 39,8 37,9

Чорнява середньорання 59,0 52,1

Щедра нива середньорання 47,4 43,7

Антонівка середньостигла 40,6 42,7

Відрада середньостигла 37,6 35,9

Мир. 61 середньостигла 40,7 39,7

Єдність середньостигла 44,1 34,1

Столична середньостигла 38,9 39,0

Вдала середньопізня 40,7 39,8

Добірна середньопізня 43,8 47,7

Пивна середньопізня 38,4 53,5

Лісова пісня (St.) середньорання 39,8 39,9

НІР0,5 - 2,6 1,9
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Таблиця 3 – Ступінь і частота позитивних трансгресій за кількістю зерен головного колосу в популяціях F2, 
                     отриманих за використання материнською формою ранньостиглих сортів (2019 р.)

Популяції F2

Кількість зерен, шт. Трансгресія

hp
*
 

в F1
♀ ♂ F2

максимальний 
прояв Тс, 

%
Тч, 
%♀; ♂ F2

Мир. рання / Б.Ц. н/к. 39,8 39,5 59,2 60 81 35,0 33,3 35,9
Мир. рання / Кольчуга 39,8 38,4 62,4 60 81 35,0 53,3 14,5
Б.Ц. н/к. / Кольчуга 39,5 38,4 52,2 60 72 20,0 16,7 7,9
Мир. рання / Золотокол. 39,8 39,8 62,4 65 84 29,2 30,0 15,4
Мир. рання / Чорнява 39,8 59,0 61,2 82 89 8,5 3,3 2,4
Б.Ц. н/к. / Золотокол. 39,5 39,8 55,7 65 72 10,8 16,7 9,2
Б.Ц. н/к. / Чорнява 39,5 59,0 56,7 82 69 - - 22,1
Кольчуга / Чорнява 38,4 59,0 50,9 82 64 - - 0,9
Мир. рання / Антонівка 39,8 40,6 60,6 55 88 60,0 66,7 13,5
Мир. рання / Єдність 39,8 44,1 53,0 67 89 32,8 13,3 30,3
Б.Ц. н/к. / Антонівка 39,5 40,6 63,6 60 83 38,3 50,0 12,2
Б.Ц. н/к. / Єдність 39,5 44,1 66,8 67 94 40,3 41,4 19,8
Б.Ц. н/к. / Відрада 39,5 37,6 57,1 60 75 25,0 33,3 89,5
Кольчуга / Антонівка 38,4 40,6 60,8 60 82 36,7 43,3 70,3
Кольчуга / Єдність 38,4 44,1 57,0 67 71 6,0 6,7 15,4
Кольчуга / Відрада 38,4 37,6 56,4 60 86 43,3 37,0 5,0
Кольчуга / Столична 38,4 38,9 59,9 60 83 38,3 40,0 39,3
Мир. рання / Вдала 39,8 40,7 59,2 58 91 56,9 50,0 74,0
Мир. рання / Добірна 39,8 43,8 58,7 60 84 40,0 35,7 29,0
Б.Ц. н/к. / Добірна 39,5 43,8 56,9 60 72 20,0 40,0 12,7

*hp – ступінь фенотипового домінування.

Таблиця 4 – Ступінь і частота позитивних трансгресій за кількістю зерен з головного колосу в популяціях F2,
                     отриманих за використання материнською формою ранньостиглих сортів (2020 р.)

Популяції F2

Кількість зерен, шт. Трансгресія
hp 

*

в F1
♀ ♂ F2

максимальний 
прояв Тс, % Тч, %

♀; ♂ F2

Мир. рання / Б.Ц. н/к. 42,3 49,5 50,9 58 71 22,4 20,0 147,7
Мир. рання / Кольчуга 42,3 38,3 47,3 56 64 14,3 17,2 31,7
Б.Ц. н/к. / Кольчуга 49,5 38,3 50,4 58 62 6,9 13,3 52,5
Мир. рання / Золотокол. 42,3 37,9 49,9 62 68 9,7 10,0 1644,0
Мир. рання / Чорнява 42,3 52,1 56,3 69 85 23,2 16,7 1,8
Б.Ц. н/к. / Золотокол. 49,5 37,9 53,3 62 69 11,3 13,3 130,3
Б.Ц. н/к. / Чорнява 49,5 52,1 40,8 69 59 - - 1,1
Кольчуга / Чорнява 38,3 52,1 39,3 69 58 - - 1,2
Мир. рання / Антонівка 42,3 42,7 44,6 57 56 - - 63,8
Мир. рання / Єдність 42,3 34,1 50,1 56 70 25,0 16,7 9,3
Б.Ц. н/к. / Антонівка 49,5 42,7 45,2 58 65 12,1 6,7 53,2
Б.Ц. н/к. / Єдність 49,5 34,1 42,1 58 51 - - 7,2
Б.Ц. н/к. / Відрада 49,5 35,9 41,5 58 52 - - 27,9
Кольчуга / Антонівка 38,3 42,7 47,3 57 65 14,0 6,7 27,0
Кольчуга / Єдність 38,3 34,1 52,9 51 67 31,4 53,3 5,1
Кольчуга / Відрада 38,3 35,9 43,2 51 55 7,8 6,7 62,5
Кольчуга / Столична 38,3 39,0 51,7 59 72 22,0 16,7 97,0
Мир. рання / Вдала 42,3 39,8 60,5 57 74 29,8 56,7 60,6
Мир. рання / Добірна 42,3 47,7 50,1 70 69 - - 13,6
Б.Ц. н/к. / Добірна 49,5 47,7 50,6 70 73 4,3 3,3 10,8

*hp – ступінь фенотипового домінування.
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Визначені кореляційні зв’язки між ступе-
нем фенотипового домінування у F1 та ступе-
нем і частотою позитивних трансгресії у F2 
свідчать про слабкий зв'язок між цими показ-
никами, який змінювався від прямого (r=0,302; 
r=0,241) у 2019 р. до зворотного (r=-0,243; 
r=-0,154) – 2020 р. Між ступенем і частотою 
позитивних трансгресій встановлено прямий 
сильний достовірний кореляційний зв’язок 
(r=0,832; r=0,816).

Середня кількість зерен з головного колосу 
(65,0 шт.) у всіх популяціях, отриманих за гібри-
дизації середньоранніх, середньостиглих і сере- 
дньопізніх сортів, у 2019 р. на 6,5 шт. перевищу-
вала показники популяцій, створених схрещуван-
ням материнською формою ранньостиглих сор-
тів. Маючи кількість зерен на рівні 58,4–74,5 шт.,  
усі популяції перевищили вихідні форми. 
Максимальний прояв досліджуваної ознаки  
(73–97 шт.) у 21 з 22 популяцій був значно біль-
шим за батьківські компоненти (табл. 5).

Більша кількість зерен (65,4–74,5 шт.) за 
середню за F2 сформувалась у 9 популяцій. Із 
них вищі показники ступеня і частоти пози-

тивних трансгресій визначено у Антонівка / 
Відрада (Тс=65,5 %; Тч=93,9 %), Антонівка / 
Столична (Тс=58,2 %; Тч=90,0 %), Золотокол. / 
Столична (Тс=35,4 %; Тч=63,3 %).

Отримані експериментальні дані 2020 р. 
свідчать, що середня популяційна кількість 
зерен (44,3 шт.) була на 20,2 шт. меншою за 
показник 2019 р. Зменшення кількості зерен у 
популяцій F2 становило 11,6–43,7 %. Водночас 
лише Щедра нива / Добірна і Золотокол. / Чор-
нява мали менші показники – на 11,6 і 18,4 % 
відповідно. В інших популяцій зниження кіль-
кості зерен у головному колосі перевищило  
20 %. Водночас 9 із 21 популяції за кількістю 
зерен (34,4–50,2 шт.) поступалися вихідним 
формам (табл. 6). 

Позитивний ступінь і частоту трансгресій за 
максимальним проявом кількості зерен у 2020 р.  
встановили у 10 з 21 популяції F2. Водночас 
лише Щедра нива / Столична і Вдала / Столична, 
маючи значно вищу за середню за F2 кількість 
зерен з головного колосу, характеризувалися ви-
сокими їх показниками (Тс=39,0 %, Тч=40, 0 %) 
і (Тс=27,1 %, Тч=13,3 %) відповідно.

Таблиця 5 – Ступінь і частота позитивних трансгресій за кількістю зерен з головного колосу в популяціях F2, 
                      отриманих за гібридизації середньоранніх, середньостиглих і середньопізніх сортів (2019 р.)

Популяції F2

Кількість зерен, шт. Трансгресія
hp

в F1
♀ ♂ F2

максимальний 
прояв Тс, 

%
Тч, 
%

♀; ♂ F2

Золотокол. / Чорнява 39,8 59,0 61,5 82 76 - - 2,3
Золотокол. / Щедра нива 39,8 47,4 62,5 67 81 20,9 46,7 12,1
Чорнява / Щедра нива 59,0 47,4 73,0 82 98 19,5 6,7 3,2
Золотокол. / Антонівка 39,8 40,6 59,5 65 77 18,5 26,7 23,2
Золотокол. / Єдність 39,8 44,1 60,6 65 79 21,5 16,7 41,4
Золотокол. / Відрада 39,8 37,6 61,8 65 83 27,7 30,0 8,5
Золотокол. / Столична 39,8 38,9 70,1 65 88 35,4 63,3 19,8
Чорнява / Антонівка 59,0 40,6 72,0 82 97 18,3 6,7 3,41
Чорнява / Єдність 59,0 44,1 72,7 82 95 15,9 13,8 2,1
Чорнява / Відрада 59,0 37,6 74,4 82 93 13,4 13,8 2,0
Чорнява / Столична 59,0 38,9 74,5 82 93 13,4 16,7 4,3
Щедра нива / Антонівка 47,4 40,6 64,7 67 79 17,9 33,3 9,5
Щедра нива / Відрада 47,4 37,6 65,4 67 79 17,9 50,0 6,0
Щедра нива / Добірна 47,4 43,8 58,5 67 79 17,9 6,7 11,8
Антонівка / Єдність 40,6 44,1 58,6 67 74 10,4 6,7 73,7
Антонівка / Відрада 40,6 37,6 67,0 55 91 65,5 93,3 13,9
Антонівка / Столична 40,6 38,9 67,2 55 87 58,2 90,0 91,3
Мир. 61 / Єдність 40,7 44,1 59,5 67 73 9,0 10,0 72,0
Єдність / Відрада 44,1 37,6 60,3 67 78 16,4 13,3 13,6
Єдність / Добірна 44,1 43,8 58,4 67 83 23,9 16,7 529,0
Вдала / Столична 40,7 38,9 64,5 58 94 62,1 73,3 69,3
Добірна / Пивна 43,8 38,4 62,9 60 78 30,0 56,0 134,2

*hp – ступінь фенотипового домінування.
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У 2019–2020 рр. між ступенем фенотипо-
вого домінування у F1 та ступенем і частотою 
позитивних трансгресії у F2 визначено слаб-
кі кореляційні зв’язки (r=-0,172…0,083). На 
достовірному рівні встановлено сильну ко-
реляційну залежність (r=0,893; r=0,774) між 
ступенем позитивних трансгресій і частотою 
рекомбінантів.

Висновки. 1. Використання в гібридизації 
різних за скоростиглістю батьківських форм 
пшениці м’якої озимої переважно розширює 
формотворчий процес у популяціях F2 і сприяє 
добору позитивних трансгресивних рекомбі-
нантів за озерненістю колосу.

2. Встановлено значний вплив батьків-
ських компонентів гібридизації і гідротерміч-

них умов року на формування кількості зерен у 
популяціях F2 пшениці м’якої озимої. 

3. Гібридні популяції, створені за викори-
стання материнською формою ранньостиглих 
сортів, менше піддаються впливу несприятли-
вих гідротермічних умов за формування кіль-
кості зерен головного колосу. Так, зменшення 
показника у 2020 р. порівняно з 2019 р. у них 
становило 3,5–36,8 %, а в популяцій, отриманих 
за використання вихідними формами середньо-
ранніх, середньостиглих і середньопізніх сортів 
аналогічні дані становили 11,6–43,7 %.

4. Виділено гібридні популяції, які в кон-
трастні за гідротермічними умовами роки фор-
мували більшу за середню за F2 кількість зерен 
у головному колосі і характеризувались високи-

Таблиця 6 – Ступінь і частота позитивних трансгресій за кількістю зерен з головного колосу в популяціях F2, 
                     отриманих за гібридизації середньоранніх, середньостиглих і середньопізніх сортів (2020 р.)

Популяції F2

Кількість зерен, шт. Трансгресія

hp 
в F1

♀ ♂ F2

максимальний 
прояв Тс,

 % Тч, %
♀; ♂ F2

Золотокол. / Чорнява 37,9 52,1 50,2 69 68 - - 1,5

Золотокол. / Щедра нива 37,9 43,7 46,4 62 67 8,1 6,7 4,0

Чорнява / Щедра нива 52,1 43,7 41,1 69 62 - - 0,02

Золотокол. / Антонівка 37,9 42,7 43,8 62 60 - - 55,8

Золотокол. / Єдність 37,9 34,1 34,4 62 49 - - 14,6

Золотокол. / Відрада 37,9 35,9 42,8 62 63 1,6 3,3 2,2

Золотокол. / Столична 37,9 39,0 44,6 62 60 - - 56,1

Чорнява / Антонівка 52,1 42,7 41,2 69 67 - - -1,0

Щедра нива / Столична 43,7 39,0 56,6 59 82 39,0 40,0 5,9

Щедра нива / Відрада 43,7 25,9 45,2 54 65 20,4 20,0 -0,8

Щедра нива / Добірна 43,7 47,7 51,7 70 88 25,7 3,3 8,3

Антонівка / Єдність 42,7 34,1 44,9 57 65 14,0 10,0 10,8

Антонівка / Відрада 42,7 35,9 41,0 57 49 - - 6,3

Антонівка / Столична 42,7 39,0 48,3 59 63 6,8 6,7 24,1

Антонівка / Мир. 61 42,7 39,7 48,4 63 68 7,9 10,0 4,2

Мир. 61 / Єдність 39,7 34,1 47,1 63 64 1,6 3,3 13,9

Єдність / Відрада 34,1 35,9 35,2 51 47 - - 7,9

Єдність / Добірна 34,1 47,7 35,2 70 67 - - 112,3

Вдала / Столична 39,8 39,0 48,3 59 75 27,1 13,3 27,6

Вдала / Пивна 47,7 53,5 44,6 76 63 - - 42,0

Добірна / Пивна 47,7 53,5 39,0 76 54 - - 14,6
*hp – ступінь фенотипового домінування.
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ми показниками ступеня і частоти позитивних 
трансгресій: Миронівська рання / Білоцерків-
ська напівкарликова; Миронівська рання / Золо-
токолоса; Миронівська рання / Чорнява; Коль-
чуга / Столична; Миронівська рання / Вдала; 
Щедра нива / Відрада; Антонівка / Столична.

5. На достовірному рівні у роки досліджень 
встановлено сильну (r=0,774…0,893) кореля-
ційну залежність між ступенем позитивних 
трансгресій і частотою рекомбінантів за кіль-
кістю зерен з головного колосу.

Перспективою подальших досліджень є 
комплексне оцінювання виділених добором з 
популяцій F2 позитивних рекомбінантів за кіль-
кістю зерен головного колосу і встановлення їх 
селекційної цінності в наступних поколіннях.
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Трансгрессивная изменчивость количества зерен 
главного колоса в популяциях F2 при гибридизации 
разных по скороспелости сортов пшеницы мягкой 
озимой

Лозинский М.В., Устинова Г.Л., Гуцалюк Н.В., 
Крицкая М.А., Прелипов Р.А., Бакуменко А.Ю.

В контрастные по гидротермическим условиям 
2019–2020 годы исследовали гибридные популяции F2, 
созданные скрещиванием различных по скороспелости 
сортов пшеницы мягкой озимой. При использовании в 
различных схемах скрещивания раннеспелых, средне-
ранних, среднеспелых, среднепоздних сортов большин-
ство популяций F2, как по среднему количеству зерен в 
колосе, так и максимальному ее проявлению значительно 
превышали исходные формы, характеризовались значи-
тельным формообразованием. Полученные результаты 
свидетельствуют о значительном влиянии подобранных 
пар гибридизации и гидротермических условий года на 
формирование количества зерен в популяциях F2 пше-
ницы мягкой озимой. В то же время гибридные популя-
ции, в которых материнской формой были раннеспелые 
сорта, меньше подвергаются воздействию неблагоприят-
ных гидротермических условий.

По результатам исследований выделены гибридные 
популяции, которые в контрастные по гидротермическим 
условиям годы имели больше среднего по F2 количе-
ство зерен в главном колосе и характеризовались высо-
кими показателями степени и частоты положительных 
трансгрессий: Мироновская ранняя / Белоцерковская 
полукарликовая; Мироновская ранняя / Золотоколосая; 
Мироновская ранняя / Чернявая; Кольчуга / Столичная; 
Мироновская ранняя / Вдала; Щедрая нива / Видрада; 
Антоновка / Столичная.

Установленные корреляционные взаимосвязи меж-
ду степенью фенотипического доминирования в F1 и 
степенью и частотой положительных трансгрессий сви-

детельствуют о недостоверной слабой от прямой до об-
ратной связи между этими показателями. На достовер-
ном уровне в годы исследований установлена сильная 
(r=0,774…0,893) корреляционная зависимость между 
степенью положительных трансгрессий и частотой ре-
комбинантов.

Ключевые слова: степень и частота трансгрессии, 
пшеница мягкая озимая, группы спелости, родительские 
формы, изменчивость, количество зерен главного колоса, 
популяции F2, степень фенотипического доминирования.

Transgressive variability of the main ear grains num-
ber in F2 populations in hybridization of soft winter wheat 
varieties that differ in early ripening

Lozinskiy M., Ustinova H., Gutsalyuk N., Krit- 
skaya M., Prelypov R., Bakumenko O.

The studies conducted in the contrastive by their hydro-
thermal conditions 2019–2020 examined F2 hybrid populations 
created by crossing different early ripening varieties of soft 
winter wheat. Most of F2 populations used in various cross-
breeding schemes of early ripening, middle-early, medium-rip-
ening, and middle-late varieties for both average number of 
grains in the ear and its maximum manifestation, significantly 
exceeded the original forms and characterized by significant 
formation. The obtained results indicate a significant influence 
of the selected pairs for hybridization and hydrothermal condi-
tions of the year on the formation of the number of grains in F2 
populations of soft winter wheat. However, hybrid populations 
with early ripening  varieties as the maternal form are less sus-
ceptible to adverse hydrothermal conditions.

The research results give ground for defining  hybrid pop-
ulations, which had less than the average number of grains in 
the ear for F2 in the most contrastive hydrothermal conditions 
and were characterized by high rates and frequency of posi-
tive transgressions, namely: Myronivska early / B.Ts. semi-
dwarf; Myronivska early / Zolotokosa.; Myronivska early / 
Chorniava; Kolchuga / Stolychna; Myronivska early / Vdala; 
Shchedra nyva / Vidrada; Antonivka / Stolychna.

The identified correlations between the degree of phe-
notypic dominance in F1 and the degree and frequency of 
positive transgressions indicate an insignificantly weak direct 
to inverse relationship between these indicators. At a reliable 
level, in the years of research, a strong (r = 0.774…0.893) 
correlation was found with the degree of positive transgres-
sions and the frequency of recombinants.

Key words: degree and frequency of transgression, soft 
winter wheat, maturity groups, parental forms, variability, 
number of grains of the main ear, population F2, degree of 
phenotypic dominance.
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