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Досліджено характер успадкування стійкості проти збудника борош-
нистої роси (Erysiphe graminis f. sp. hordei) за реципрокних схрещувань 
генотипів ячменю ярого в F1 і трансгресивну мінливість у популяціях F2. 
Успадкування ознаки стійкості проти збудника борошнистої роси в F1, за 
гібридизації генотипів ячменю ярого з відомими генами стійкості у євро-
пейських сортів Eunova (mlo11) та Barke (mlo9), які знаходяться в хромосомі 
1H, відбувалась за позитивним наддомінуванням, а у сортів Aspen (mlo11) 
і Adonis (mlo9) – за частковим позитивним домінуванням. Встановлено 
вплив батьківських пар для гібридизації на показники ступеня фенотипо-
вого домінування, гіпотетичний та істинний гетерозис. За стійкістю проти 
збудника борошнистої роси в F1 спостерігали гетерозис (позитивне наддо-
мінування) у п’яти гібридних комбінацій (hp=1,1–1,9 %): Barke/Бадьорий, 
Barke/Санктрум, Парнас/Ростенцій, Бадьорий/Barke і Eunova/Звершення. 
Гіпотетичний гетерозис (Ht) в F1 спостерігали у 13 з 16 гібридів (від +2,8 
до +97,6 %). Позитивне значення істинного гетерозису (Htb) в F1 відмічено 
у 15 гібридів з 16 (від +1,9 до +98,8 %). На успадкування ознаки стійко-
сті проти збудника борошнистої роси у всіх досліджуваних гібридів мала 
вплив цитоплазма материнської рослини, крім гібрида Eunova/Triangel, де 
виявлено вплив ядерного апарату. Виявлено гібриди у популяції F2 з висо-
кою стійкістю проти збудника борошнистої роси, що перевищували бать-
ківські компоненти, це вказує на значний формотворчий процес та можли-
вість проведення доборів за досліджуваною ознакою. Ступінь позитивної 
трансгресії становив від 16,0 до 73,0 % у гібридів Aspen/Skarlet, Adonis/
Vanja, Barke/Бадьорий, Barke/Санктрум, Eunova/Triangel і Eunova/Звер-
шення, де за материнську форму залучали високостійкі сорти. Виділено 
комбінації, у яких частоту трансгресії відмічали у понад 50,0 % рослин, 
це гібриди: Eunova/Triangel, Barke/Санктрум, Eunova/Звершення, Парнас/
Ростенцій і Barke/Бадьорий.
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схрещування, успадкування, F1, істинний та гіпотетичний гетерозис, ступінь 
фенотипового домінування, F2, ступінь і частота трансгресій.
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Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. Одним з головних завдань у сіль-
ському господарстві є збільшення виробництва 
зерна сільськогосподарських культур. Однак 
однією з причин зниження продуктивності зер-
нових культур є ураження хворобами. Стійкий 
сорт може стати важливим чинником у бороть-
бі з патогенами [1]. Адже вирощування таких 
сортів попереджає не лише недобір врожаю від 

втрат, й знижує накопичення збудників хвороб 
у посівах зернових культур [2].

Створення стійких проти патогенів сортів 
потребує знань з генетики, імунології, сучас-
ної селекції щодо закономірностей успадку-
вання стійкості, виявлення стійких форм та 
встановлення їх донорських властивостей [3]. 
Незважаючи на класичні і новітні методи, у 
створенні стійких сортів і досі генетика імуні-
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тету залишається складним завданням [4, 5]. 
Необхідно приділяти особливу увагу питанню 
добору вихідного матеріалу у селекції ячменю 
за стійкістю до біотичних чинників [6–10].

Найбільш шкодочинною листостебловою 
хворобою ячменю є борошниста роса (Erysiphe 
graminis f. sp. hordei Marchal).  Втрати урожаю, 
залежно від ступеня стійкості сортів, станов-
лять 10–25 %, а в роки епіфітотій можуть зро-
стати до 30–40 % [11]. Відомо понад 150 генів 
стійкості проти збудника борошнистої роси та 
встановлено їх хромосомну локалізацію [5, 12]. 
Унаслідок змін расового складу популяції па-
тогена більшість генів втратили свою ефектив-
ність. Постійно з’являються нові раси з новими 
генами вірулентності завдяки появі нових генів 
стійкості у сучасних сортів, це підтверджує гі-
потезу Флора “ген проти гена” [13–15]. Наразі 
найбільш ефективними за стійкістю проти збуд-
ника борошнистої роси є серія алельних генів 
mlo. Вони мають стійкість проти всіх рас, і не 
мають втратити її у майбутньому [16, 17].

На всіх етапах селекційна робота має бу-
дуватися відповідно до моделі сорту, що роз-
робляється, виходячи з напряму використання 
сорту, агротехнічних та екологічних умов його 
майбутнього вирощування, що впливають на 
стабільність виробництва продукції [18, 19].

Важливо прогнозувати на ранніх етапах се-
лекційного процесу, як успадковуються ознаки 
у гібридів різних комбінацій схрещування від 
батьківських компонентів [20]. Для швидкого 
оцінювання гібридного потомства найбільш 
широко використовують показник ступеня 
домінантності ознак, це є важливим не лише 
для визначення ступеня вираження ознак у гі-
бридів порівняно з батьківськими сортами, а 
й установлення адитивної чи неадитивної дії 
генів [21].

Аналіз останніх досліджень свідчить, що 
успадкування ознаки стійкості у гібридів пер-
шого покоління ячменю ярого мають різні 
типи. І.М. Ниска та ін. [22] встановила мінли-
вий характер успадкування в гібридних попу-
ляціях ячменю ярого стійкості до біотичних 
чинників за ступенем їх фенотипового домі-
нування. Виявлення в наступних поколіннях 
стійких генотипів з подальшим індивідуаль-
ним добором на провокаційному фоні дасть 
змогу створити стійкий вихідний матеріал для 
селекції ячменю ярого. 

А.М. Звягінцева та ін. [23] встановила, що 
рівень прояву стійкості проти шкідливих ор-
ганізмів у першому поколінні не завжди від-
повідає їх прояву у батьківських компонентів. 
Отримані гібриди в F1 були слабко сприйнят-
ливими проти сітчастого гельмінтоспоріозу 

листя, а в успадкуванні материнських або бать-
ківських ефектів не виявлено. Визначено, що 
стійкість проти збудника гельмінтоспоріозних 
кореневих гнилей у F1 успадковувалась пере-
важно за батьківським компонентом.

Б.А. Баташевою та ін. [24] встановлено ха-
рактер успадкування стійкості проти смугастої 
плямистості ячменю. Виявлено, що генетич-
ний контроль стійкості у сорту Scarlett визна-
чається алелями двох домінантних генів.

Встановлено характер прояву генетичного 
контролю та особливості успадкування стійко-
сті проти бурої іржі, борошнистої роси та сеп-
торіозу Г.Г. Базалієм та ін. [25]. Виявлено, що 
селекційну цінність мають гібридні комбінації 
з домінантним моногенним контролем стійко-
сті, а також з комплементарною та епістатич-
ною взаємодіями домінантних генів.

Мета дослідження. За гібридизації сортів 
ячменю ярого з різним рівнем стійкості проти 
збудника борошнистої роси, вивчити в F1 ха-
рактер успадкування стійкості, виявити ступінь 
домінування та рівень гетерозису. У популяції 
F2  ячменю ярого встановитити трансгресивну 
мінливість.

Матеріал і методи дослідження. Упро-
довж 2018–2019 рр. в умовах дослідного поля 
НВЦ Білоцерківського НАУ досліджували  
16 гібридних комбінацій F1 та їх популяції  
в F2. Схрещування проводили за типом реци-
прокних, де кожен сорт використовували як 
материнську форму і запилювач. Для схрещу-
вань використовували сорти з різним рівнем 
стійкості-сприйнятливості проти збудника бо-
рошнистої роси: Етикет, Парнас, Звершення, 
Колорит, Санктрум, Бадьорий (UKR), Ростен-
цій (RUS), Barke, Adonis, Skarlet (DEU), Eunova 
(AUT), Triangel (NLD) і Vanja (SWE).

Сівбу, догляд за посівами та збирання вро-
жаю проводили вручну. Розміщували ділянки 
розсадника F1-2 за схемою: материнська форма, 
гібрид, батьківська форма (запилювач). Упро-
довж вегетації проводили фенологічні спосте-
реження. Згідно із загальноприйнятою методи-
кою [26] стійкість рослин ячменю ярого проти 
збудника борошнистої роси оцінювали у фазі 
молочної стиглості на провокаційному фоні 
(висіваючи високо сприйнятливий сорт для на-
копичення і розповсюдження інфекції). Вико-
ристовували 9-бальну шкалу, де: 9 балів – 0 % 
ураженого листка – дуже висока стійкість (іму-
нітет); 8 балів – ураження до 5 % – висока стій-
кість; 7 балів – до 10 % – стійкість; 6 балів – до 
15 % – слабка сприйнятливість; 5 балів – до  
25 % – сприйнятливість. Оцінювали верхній 
ярус рослин ячменю ярого: перший (прапорце-
вий), другий і третій листки.
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Для характеристики вологозабезпеченості 
для росту рослин ячменю ярого та впливу на 
інтенсивність розвитку збудника борошнистої 
роси розраховували щомісячно гідротерміч-
ний коефіцієнт (ГТК) [27]. Використовували 
диференціацію показників ГТК: від 0,5 до 1,0 
– засушливий чи сухий період; від 1,0 до 1,5 – 
нормальний; понад 1,5 – вологий, або надмір-
но вологий період. Кращим для розвитку збуд-
ників хвороб є показник ГТК від 1,0.

Ступінь фенотипового домінування в гі-
бридних комбінаціях за досліджуваною оз-
накою розраховували за B. Griffing [28]. Дані 
групували, користуючись класифікацією  
G.M. Beil, R.E. Atkins [29]. Позитивне наддо-
мінування (гетерозис) hp > + 1; часткове пози-
тивне домінування  + 0,5 < hp ≤ + 1; проміж-
не успадкування  – 0,5 ≤ hp ≤ +0,5; часткове 
від’ємне успадкування - 1 ≤ hp < - 0,5; негатив-
не наддомінування (депресія) hp < - 1.

Прояв гіпотетичного (Ht) та істинного (Htb) 
гетерозису в гібридних комбінаціях F1 визна-
чали, користуючись вказівками D.F. Matzinger 
та ін. [30], S. Fonseca, F. Patterson [31]. У до-
слідженнях гіпотетичний гетерозис (Ht) по-
казував перевищення прояву ознаки в F1 над 
середнім значенням батьківських компонентів 
[32]. Гетерозис істинний (heterobeltiosis) (Htb) 
дав змогу виявити переважання прояву ознаки 
в F1 порівняно з кращою батьківською формою 
[33]. Ступінь та частоту трансгресії кількісних 
ознак визначали за формулами, які запропо-
нували Г.С. Воскресенська та В.І. Шпота [34]. 
Дослідження проводили згідно з методични-
мим рекомендаціями Б.О. Доспєхова [35], а 
математичне та статистичне оброблення про-
водили за допомогою програми Excel.

Результати дослідження та обговорення. 
Чинники вологості та температури повітря у 
розвитку збудників хвороб мають вирішальне 
значення, тому визначали гідротермічний ко-
ефіцієнт (ГТК) за квітень-липень. Показник 
ГТК вказує на рівень зволоження досліджува-
ного періоду та дає змогу зрозуміти, чи були 

сприятливими умови для розвитку збудника 
хвороби і, відповідно, чи достовірно було оці-
нено сорти. 

У 2018 р. ГТК в середньому за квітень–ли-
пень становив 0,74, що вказує на недостатнє 
зволоження (табл. 1). Розвиток збудника бо-
рошнистої роси Erysiphe graminis f. sp. hordei 
Marchal. був середнім завдяки провокацій-
ному фону (ураження сприйнятливого сорту  
30 %). Гібриди першого покоління та батьків-
ські сорти мали різний рівень стійкості-сприй-
нятливості, що дало змогу оцінити досліджу-
ваний матеріал ячменю ярого.

У 2019 р. показник ГТК у квітні, травні і 
червні перевищував одиницю, а в середньому 
за чотири місяці становив 1,13, що вказує на 
нормальний за рівнем зволоження період. Це 
сприяло розвитку збудника борошнистої роси 
(ураження сприйнятливого сорту 50 %) і дало 
змогу достовірно оцінити популяцію другого 
покоління та батьківські сорти ячменю ярого.

Схрещування проводили за типом реци-
прокних між високостійкими і стійкими та 
слабко сприйнятливими і сприйняливими сор-
тами ячменю ярого. У дослідженнях використо-
вували генотипи з відомими генами стійкості 
проти збудника борошнистої роси у європей-
ських сортів Eunova, Aspen – mlo11 та у Adonis, 
Barke – mlo9, які знаходяться у хромосомі 1H 
[5]. В умовах Лісостепу України ці гени стійко-
сті не втратили своєї ефективності дотепер [17].

У 2018 р. високу стійкість та стійкість (ура-
ження 0,3–8,2 %) мали сорти ячменю ярого: 
Eunova, Adonis, Barke, Aspen, Парнас, Етикет 
і Звершення. Слабку сприйнятливість і сприй-
няливість (ураження 14,1–24,3 %) мали сорти: 
Бадьорий, Triangel, Санктрум, Колорит, Vanja, 
Ростенцій і Skarlet (табл. 2).

За стійкістю проти збудника борошнистої 
роси в F1, спостерігали гетерозис (позитив-
не наддомінування) у п’яти (31,25 %) гібрид-
них комбінацій: Парнас/Ростенцій, Barke/
Санктрум, Barke/Бадьорий, Бадьорий/Barke і 
Eunova/Звершення (рис. 1).

Таблиця 1 – Кількість опадів, температура повітря та ГТК за квітень–липень (за даними Білоцерківської метеостанції)

Місяці
2018 рік 2019 рік

Кількість 
опадів, мм

Температура 
повітря, ᴼС

ГТК
Кількість 

опадів, мм
Температура 
повітря, ᴼС

ГТК

Квітень 4,4 12,9 0,11 45,5 10,0 1,51
Травень 36,9 18,9 0,65 54,0 16,7 1,09
Червень 47,0 20,7 0,76 79,2 22,0 1,20
Липень 90,6 21,1 1,43 41,2 19,4 0,71

44,7 18,4 0,74 55,0 17,0 1,13
Min 4,4 12,9 0,11 41,2 10,0 0,71
Max 90,6 21,1 1,43 79,2 22,0 1,51
R (mаx-mіn) 86,2 8,2 1,32 38,0 12,0 0,80
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Часткове позитивне домінування мали 
п’ять (31,25 %) гібридних комбінацій: Eunova/
Triangel (за прямого і зворотного схрещуван-
ня), Звершення/Eunova, Aspen/Skarlet і Adonis/
Vanja. Проміжне успадкування відмічено у чо-
тирьох (25,0 %) гібридних комбінацій ячменю 
ярого, де за материнську форму використо-
вували сорти Етикет, Ростенцій, Санктрум і 
Vanja. За однією гібридною комбінацією, що 
становило 6,25 %, мали часткове від’ємне 
успадкування і депресію за ознакою стійкості 
проти збудника борошнистої роси.

Максимальний ступінь фенотипового до-
мінування (hp>+1) за ознакою стійкості проти 
збудника борошнистої роси виявили у F1 ячме-
ню ярого: Barke/Бадьорий (hp = 1,9 %) за пря-
мого і (hp = 1,3 %) за зворотного схрещування; 
Barke/Санктрум (hp = 1,8 %); Парнас/Ростен-
цій (hp = 1,4 %) і Eunova/Звершення (hp = 1,1 
%) (табл. 3). 

Гіпотетичний гетерозис (Ht), що доводив 
перевищення прояву ознаки стійкості проти 

збудника борошнистої роси в F1 над середнім 
значенням батьківських компонентів спостері-
гали у 13 з 16 гібридів (від +2,8 до +97,6 %).  
Високі показники гіпотетичного гетерози-
су відмічено у гібридів Eunova/Звершення 
(Ht=97,6 % за прямого і Ht=22,4 % за зворотного 
схрещування), Barke/Санктрум (Ht=97,0 %),  
Barke/Бадьорий (Ht=96,9 % за прямого і 
Ht=65,4 % за зворотного схрещування), Adonis/ 
Vanja (Ht=96,6 % за прямого і Ht=37,9 %  
за зворотного схрещування), Eunova/Triangel 
(Ht=90,6 % за прямого і Ht=87,9 % за зворот-
ного схрещування). У гібридних комбінацій 
Skarlet/Aspen, Колорит/Етикет і Санктрум/
Barke гіпотетичний гетерозис був негативним 
(від -2,8 до -74,1 %). 

Позитивне значення істинного гетерозису 
(Htb), що дало змогу виявити перевагу прояву 
ознаки стійкості проти збудника борошнистої 
роси в F1 порівняно з кращою батьківською 
формою, відмічено у 15 гібридів з 16 (від +1,9 
до +98,8 %). Високі показники за прямого і 

Таблиця 2 – Інтенсивність ураження збудником борошнистої роси батьківських компонентів та F1  ячменю 
                     ярого, 2018 р.

Гібридна комбінація
Інтенсивність ураження збудником борошнистої роси, %

♀ ♂ F1

Прямі Зворотні
Eunova/Triangel 0,3±0,2 14,6±0,4 0,7±0,2 0,9±0,3
Eunova/Звершення 0,3±0,2 8,2±0,5 0,1±0,1 3,3±0,2
Adonis/Vanja 0,5±0,2 16,9±0,5 0,3±0,1 5,4±0,2
Barke/Санктрум 4,7±0,2 15,6±0,6 0,3±0,1 10,6±0,4
Barke/Бадьорий 4,7±0,2 14,1±0,4 0,3±0,2 3,3±0,2
Aspen/Skarlet 5,1±0,1 24,3±0,5 6,2±0,2 25,6±0,3
Парнас/Ростенцій 5,5±0,2 20,7±0,4 2,5±0,1 10,9±0,4
Етикет/Колорит 6,0±0,3 15,8±0,4 10,6±0,4 15,5±0,4

Рис. 1. Розподіл F1 ячменю ярого за типами успадкування стійкості
 проти збудника борошнистої роси.



160

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

зворотного схрещувань виявлено у гібридів 
Eunova/Звершення, Adonis/Vanja, Barke/Санк-
трум, Barke/Бадьорий, Eunova/Triangel Парнас/
Ростенцій і Aspen/Skarlet.

Слід відмітити, що гетерозис і часткове 
позитивне домінування спостерігали у реци-
прокних гібридів Парнас/Ростенцій, Barke/
Санктрум, Eunova/Звершення, Barke/Бадьорий 
Adonis/Vanja, коли за материнську форму вико-
ристовували більш стійкий сорт. 

У гібрида Етикет/Колорит спостерігали 
проміжне успадкування за прямого схрещу-
вання (hp=0,1), де за материнську форму ви-
користовували більш стійкий сорт і часткове 
від’ємне успадкування зворотного схрещуван-
ня (hp=-0,9), де використовували сприйнятли-
вий сорт за материнську форму. 

У гібрида Aspen/Skarlet спостерігали част-
кове позитивне успадкування за прямого схре-
щування (hp=0,9), де за материнську форму 
використовували більш стійкий сорт, і депре-
сію за зворотного схрещування (hp=-1,1), де за 
материнську форму використовували сприй-
нятливий сорт. 

На успадкування ознаки стійкості проти 
збудника борошнистої роси у вказаних вище 
гібридів мала вплив цитоплазма материнської 

рослини, щоб отримати гетерозис за материн-
ську форму слід брати сорти, які мають високу 
стійкість.

За прямого і зворотного схрещувань у гі-
бридів Eunova/Triangel спостерігали аналогіч-
ні типи реакцій – часткове позитивне доміну-
вання  (hp=0,9), це вказує на вплив ядерного 
апарату на успадкування ознаки стійкості про-
ти збудника борошнистої роси.

У реципрокних гібридів другого покоління 
в результаті розщеплення спостерігали появу 
трансгресивних форм у 8 з 16 гібридів, що свід-
чить про значний формотворчий процес і мож-
ливість проведення доборів за досліджуваною 
ознакою. Ступінь трансгресії показує макси-
мальне значення ознаки стійкості проти збудни-
ка борошнистої роси у гібрида до максималь-
ного значення ознаки у кращого батьківського 
компонента. У дослідженнях ступінь позитив-
ної трансгресії становив від 16,0 до 73,0 % у гі-
бридів Aspen/Skarlet (Тс=16,0 %), Adonis/Vanja 
(Тс=32,0 %), Barke/Бадьорий, Barke/Санктрум 
(Тс=42,0 %) і Eunova/Triangel, Eunova/Звершен-
ня (Тс=73,0 %), де за материнську форму вико-
ристовували стійкий сорт (табл. 4).

Частота трансгресії вказує на число гібрид-
них рослин, що переважають кращого батька 

Таблиця 3 – Ступінь фенотипового домінування і гетерозис ознаки стійкості проти збудника борошнистої роси 
                      в F1 ячменю ярого, 2018 р.

Гібридна комбінація
Ступінь фенотипового 

домінування (hp)
Гетерозис, %

Гіпотетичний (Ht) Істинний (Hbt)
Прямі Зворотні Прямі Зворотні Прямі Зворотні

Eunova/Triangel 0,9 0,9 90,6 87,9 95,2 93,8
Eunova/Звершення 1,1 0,2 97,6 22,4 98,8 59,8
Adonis/Vanja 1,0 0,4 96,6 37,9 98,2 68,0
Barke/Санктрум 1,8 -0,1 97,0 -6,0 98,0 30,7
Barke/Бадьорий 1,9 1,3 96,9 65,4 97,9 77,1
Aspen/Skarlet 0,9 -1,1 57,8 -74,1 74,5 -5,3
Парнас/Ростенцій 1,4 0,3 80,9 16,8 87,9 47,3 
Етикет/Колорит 0,1 -0,9 2,8 -42,2 32,9 1,9

Таблиця 4 – Інтенсивність ураження батьківських компонентів та ступінь і частота трансгресій в F2 за ознакою
                     стійкості проти збудника борошнистої роси ячменю ярого, 2019 р.

Гібридна комбінація

Інтенсивність ураження 
збудником борошнистої 

роси, %

Трансгресія, %

Ступінь (Тс) Частота (Тч)

♀ ♂ Прямі Зворотні Прямі Зворотні
Eunova/Triangel 3,7±0,5 17,7±0,5 73,0 18,0 80,7 14,7
Eunova/Звершення 3,7±0,5 9,9±035 73,0 -35,0 66,7 10,5
Adonis/Vanja 4,4±0,4 22,1±0,7 32,0 -127,0 42,5 0,0
Barke/Санктрум 5,2±0,1 18,5±0,6 42,0 -92,0 67,5 0,0
Barke/Бадьорий 5,2±0,1 18,9±0,5 42,0 -92,0 55,0 0,0
Aspen/Skarlet 6,0±0,2 28,9±0,5 16,0 -317,0 12,5 0,0
Парнас/Ростенцій 9,5±0,5 25,2±0,5 68,0 -5,0 66,7 16,7
Етикет/Колорит 7,0±0,4 19,2±0,5 -43,0 -114,0 3,8 0,0



161

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

за ознакою стійкості проти збудника борош-
нистої роси. У дослідженнях таких рослин 
було від 3,8 до 80,7 % в 11 комбінаціях із 16. 
Значний формотворчий процес за ознакою 
стійкості проти збудника борошнистої роси 
відмічено у більшості популяцій.  Слід ви-
ділити комбінації у яких частоту трансгресії 
відмічали у понад 50,0 % рослин, це гібриди: 
Eunova/Triangel (Тч=80,7 %), Barke/Санктрум  
(Тч=67,5 %), Eunova/Звершення, Парнас/Ростен-
цій (Тч=66,7 %) і Barke/Бадьорий (Тч=55,0 %),  
у яких за материнську форму залучали високо-
стійкі та стійкі сорти.

Отже, за гібридизації батьківських компо-
нентів ячменю ярого з різним рівнем стійко-
сті проти збудника борошнистої роси вдало-
ся значно розширити формотворчий процес і 
провести добори генотипів у F2, що поєднують 
високу стійкість в умовах Правобережного Лі-
состепу України.

Висновки. 1. Успадкування ознаки стійко-
сті проти збудника борошнистої роси у євро-
пейських сортів Eunova (mlo11) та Barke (mlo9) 
відбувалося за позитивним наддомінуванням, 
а у сортів Aspen (mlo11) і Adonis (mlo9) – за 
частковим позитивним домінуванням. 

2. На успадкування ознаки стійкості проти 
збудника борошнистої роси у реципрокних гі-
бридів Eunova/Звершення, Adonis/Vanja, Barke/
Санктрум, Barke/Бадьорий, Aspen/Skarlet і 
Парнас/Ростенцій мала вплив цитоплазма ма-
теринської рослини, щоб отримати гетерозис 
за материнську форму слід брати сорти, які ма-
ють високу стійкість.

3. Ступінь трансгресії у F2 за ознакою стій-
кості проти збудника борошнистої роси стано-
вив від 16,0 до 73,0 % у гібридів: Aspen/Skarlet, 
Adonis/Vanja, Barke/Бадьорий, Barke/Санк-
трум, Eunova/Triangel і Eunova/Звершення.

4. Частоту трансгресії понад 50,0 % рослин 
у F2 за ознакою стійкості проти збудника бо-
рошнистої роси відмічали у гібридів: Eunova/
Triangel, Barke/Санктрум, Eunova/Звершення, 
Парнас/Ростенцій і Barke/Бадьорий.

Перспективою подальших досліджень є 
проведення доборів та оцінювання одержаних 
гібридів ячменю ярого за ознакою стійкості 
проти збудника борошнистої роси, для ство-
рення нового вихідного матеріалу з високим 
рівнем стійкості в умовах Правобережного Лі-
состепу України.
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Наследование устойчивости к возбудителю муч-
нистой росы ячменя ярового (Erysiphe graminis f. sp. 
hordei) в F1  и изменчивость в F2 в условиях Правобе-
режной Лесостепи Украины

Сабадин В.Я., Сидорова И.М., Куманская Ю.А., 
Бурлаченко Д.А.

Исследован характер наследования устойчивости к 
мучнистой росе (Erysiphe graminis f. sp. hordei) при ре-
ципрокных скрещиваниях генотипов ячменя ярового в F1 
и трансгрессивная изменчивость в популяциях F2. Насле-
дование признака устойчивости к мучнистой росе в F1, 
при гибридизации генотипов ячменя ярового с известны-
ми генами устойчивости к мучнистой росе в европейских 
сортов Eunova (mlo11) и Barke (mlo9), которые находятся в 
хромосоме 1H, происходило по положительному сверхдо-
минированию, а у сортов Aspen (mlo11) и Adonis (mlo9) – 
по частичному положительному доминированию. Уста-
новлено влияние родительских пар для гибридизации на 
показатели степени фенотипического доминирования, 
гипотетический и истинный гетерозис. По устойчивости 

к мучнистой росе в F1 наблюдали гетерозис (положитель-
ное сверхдоминирование) в пяти гибридных комбинаций 
(hp = 1,1–1,9 %): Barke / Бадёрый, Barke / Санктрум, Пар-
нас / Ростенций, Бадёрый / Barke и Eunova / Звершення. 
Гипотетический гетерозис (Ht) в F1 наблюдали в 13 из 16 
гибридов (от +2,8 до +97,6 %). Положительное значение 
истинного гетерозиса (Htb) в F1 отмечено в 15 гибридов с 
16 (от +1,9 до +98,8 %). На наследование признака устой-
чивости к мучнистой росе во всех исследуемых гибридов 
имела влияние цитоплазма материнского растения, кроме 
гибрида Eunova / Triangel, где выявлено влияние ядер-
ного аппарата. Выявлены гибриды в популяции F2 с вы-
сокой устойчивостью к мучнистой росе, превышающие 
родительские компоненты, это указывает на значитель-
ный формотворческий процесс и возможность проведе-
ния отборов по исследуемому признаку. Степень поло-
жительной трансгрессии составляла от 16,0 до 73,0 % у 
гибридов Aspen / Skarlet, Adonis / Vanja, Barke / Бадёрый, 
Barke / Санктрум, Eunova / Triangel и Eunova / Звершен-
ня, где как материнскую форму привлекали высокоустой-
чивые сорта. Выделены комбинации, в которых частоту 
трансгрессии отмечали более чем у 50,0 % растений, это 
гибриды: Eunova / Triangel, Barke / Санктрум, Eunova / 
Звершення, Парнас / Ростенций и Barke / Бадёрый.

Ключевые слова: ячмень, устойчивость, мучнистая 
роса, комбинации скрещивания, наследование, F1, истин-
ный и гипотетический гетерозис, степень фенотипичес-
кого доминирования, F2, степень и частота трансгрессий.

Inheritance of resistance of spring barley to Erysiphe 
graminis f. sp. hordei in F1 and variability in F2 in the con-
ditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine

Sabadyn V., Sydorova I., Kumanska Yu., Burlachen- 
ko D.

The nature of the inheritance of resistance to Erysiphe 
graminis f. sp. hordei in the crosses of genotypes of spring 
barley in F1 and transgressive variability in F2 populations are 
investigated. Inheritance of the trait of resistance to Erysiphe 
graminis f. sp. hordei in F1, by hybridization of genotypes 
of spring barley with known genes of resistance to Erysiphe 
graminis f. sp. hordei in European varieties Eunova (mlo11) 
and Barke (mlo9), which are located on chromosome 1H, 
was positively dominated. Inheritance of the F1 trait in Aspen 
(mlo11) and Adonis (mlo9) cultivars was partially positive. The 
influence of parental pairs for hybridization on the indicators 
of the degree of phenotypic dominance, hypothetical and true 
heterosis was established. Resistance to Erysiphe graminis 
f. sp. hordei in F1 hybrids was observed heterosis (positive 
dominance) in five hybrid combinations (hp = 1.1–1.9 %): 
Barke/Badoryi, Barke/Sanktrum, Parnas/Rostentsii, Badoryi/
Barke, Eunova/Zvershennia. Hypothetical heterosis (Ht) in F1 
was observed in 13 of 16 hybrids (from +2.8 % to +97.6 %). 
A positive value of true heterosis (Htb) in F1 was observed in 
15 hybrids out of 16 (from +1.9 % to +98.8 %). Inheritance 
of the trait of resistance to Erysiphe graminis f. sp. hordei in 
all studied hybrids was influenced by the cytoplasm of the 
mother plant, except for the hybrid Eunova / Triangel, where 
the influence of the nuclear apparatus was detected. Hybrids 
were found in the F2 population with high resistance to Erysi-
phe graminis f. sp. hordei, which exceeded the parental com-
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ponents, which indicates a significant shaping process and 
the possibility of selection on the basis of the studied trait. 
The degree of positive transgression ranged from 16.0 % to 
73.0 % in hybrids Aspen / Skarlet, Adonis / Vanja, Barke / 
Badoryi, Barke / Sanktrum, Eunova / Triangel and Eunova 
/ Zvershennia, where highly resistant varieties were used for 
the mother form. The combinations in which the frequency 

of transgression was observed in more than 50.0 % of plants 
are hybrids: Eunova / Triangel, Barke / Sanktrum, Eunova / 
Zvershennia, Parnas / Rostentsii and Barke / Badoryi.

Key words: spring barley, resistance, Erysiphe graminis 
f. sp. hordei, combinations of crossing, inheritance, F1, true 
and hypothetical heterosis, degree of phenotypic dominance, 
F2, degree and frequency of transgressions.
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