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У Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла для створення селек�
ційного матеріалу озимої пшениці з груповою стійкістю проти збудників ос�
новних листкових хвороб з використанням ШКІФ патогенів проведено серію
схрещувань батьківських форм з різним рівнем стійкості. В гібридних комбі�
націях на успадкування ознаки стійкості впливала цитоплазма материнської
рослини, тому у схрещуваннях на стійкість проти групи фітозахворювань за
материнську форму слід використовувати сорт з груповою стійкістю.
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Вступ. У середньому втрати рослинницької продукції від шкідливих
організмів становлять 30 %, а в періоди спалахів епіфітотій хвороб

можуть перевищувати 50 %, інколи урожай гине повністю [1, 2]. Ство&
рення стійких сортів – визнаний у всьому світі найефективніший, еко&
номічно обґрунтований і досконалий з погляду охорони навколишньо&
го середовища метод захисту рослин.

На сьогоднішній день важливим напрямком роботи є виведення
сортів з комплексною стійкістю до найпоширеніших хвороб [3]. Виро&
щування таких сортів значно покращить фітосанітарний стан полів, об&
межить використання пестицидів, що унеможливить прогресуюче заб&
руднення навколишнього середовища [4]. Штучні інфекційні фони ста&
ли невід’ємним елементом технології створення стійких до шкідливих
організмів сортів більшості сільськогосподарських культур. При їх ство&
ренні слід враховувати кілька моментів: інфекційне навантаження,
схильність рослин до зараження, вплив екологічних чинників та ін. [5, 6].
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У селекційній практиці доцільно
проводити добори за стійкістю одно&
часно до кількох хвороб, у зв’язку з чим
постає потреба в комплексному інфіку&
ванні рослин. Комплексні інфекційні
фони створюють послідовною інокуля&
цією рослин збудниками різних хвороб
з урахуванням етапів їх органогенезу і
біологічних особливостей патогенів
[7].

Серед багатьох захворювань зер&
нових особливо поширені бура іржа,
борошниста роса, септоріоз і церко&
спорельоз. Їх можна виявити всюди, де
вирощують зернові культури [8]. Тому
метою нашої роботи було виявлення
сортозразків пшениці з груповою стій&
кістю проти цих найпоширеніших хво&
роб пшениці із застосуванням штучних
комплексних інфекційних фонів їх
збудників.

Для плідної селекційної роботи не&
обхідні різні та надійні генетичні дже&
рела, донори групової стійкості проти
збудників хвороб [9]. Така інформація
дозволяє обґрунтовано створювати
програму гібридизації та планувати
стратегію селекції на групову стійкість
проти основних збудників хвороб ози&
мої пшениці.

Роботи, пов’язані зі створенням
ліній та сортів озимої пшениці з групо&
вою стійкістю проти фітозахворювань
різними шляхами міжвидової та внут&
рішньовидової гібридизації, мали
значний успіх [10].

Матеріали і методи
Природні фони розвитку хвороб ви&

никають не щорічно, і вести селекцію,
тим більше з груповою стійкістю, по&
трібно постійно протягом усього се&
лекційного процесу з використанням
ШКІФ патогенів. У 1987 р. відповідно
рішення постанови Президії ВАСГНІЛ,
було розроблено програму “Імунітет”

на базі Миронівського інституту пше&
ниці спільно з Інститутом захисту рос&
лин УААН в одночасному вивченні ге&
нотипів проти різних патогенів озимої
пшениці в усіх селекційних ланках на
одному і тому ж матеріалі. При цьому
використано загальноприйняті мето&
дики зі створення роздільних штучних
інфекційних фонів А.Ф. Коршунової,
Е.Е. Гешеле, Л.Т. Бабаянц, Г.В. Пижико&
вої, А.А. Саніної [11, 6, 12&14]. Для
більшого накопичення природного
фону збудника Erysiphe graminis Dc. f.
sp. tritici (борошниста роса) застосо&
вували провокаційний фон, використо&
вуючи сорти&заражувачі Еритроспер&
мум 15 (Верхняцька дослідна станція)
та Хань і Хундань (Китай). Інфекційний
фон Puccinіa recondita f. sp. tritici (бура
іржа) створювали у фазі трубкування
на початку ділянки на 1 м2. Інокуляцію
рослин збудником Septoria tritici Rob.
еt. Desm. (септоріоз листя) проводи&
ли у фазі колосіння на 1 м2 на середній
частині ділянки [15].

Варто зазначити, що застосування
жорстких штучних інфекційних фонів
найрозповсюдженіших високовіру&
лентних рас основних патогенів озимої
пшениці безпосередньо в селекційно&
му процесі вперше дало можливість
щорічно виділяти та контролювати у
зоні Лісостепу України генотипи з гру&
повою стійкістю проти захворювань у
поєднанні з господарсько&цінними оз&
наками.

Добір на групову стійкість вихідних
рослин, які можуть дати початок ново&
му сорту, проводиться візуально за
параметрами моделі майбутнього сор&
ту. Кожну окрему стійку рослину у
гібридному розсаднику F2 було позна&
чено прапорцем певного кольору (зе&
лений прапорець – проти збудника
хвороб Erysiphe graminis Dc. f. sp.
Tritici, червоний – Puccinіa recondita f.
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sp. Tritici, синій – Septoria tritici Rob. еt.
Desm). Позначені рослини після дозрі&
вання насіння виривали окремо по
рослині та досліджували за основними
елементами продуктивності, обмоло&
чували окремо кожний колос , зерно за
якістю оцінювали візуально. Аналіз і
оцінка гібридів F2 на ШКІФ є однією з
найвідповідальніших ланок селекцій&
ного процесу, оскільки на основі їхніх
результатів створюються початкові
вихідні форми на стійкість проти ос&
новних збудників хвороб. Наступні ета&
пи аналізу є доповненням для підтвер&
дження результатів аналізу F2, стійких
генотипів&родопочатківців майбутніх
сортів, від яких багато в чому залежить
успіх усієї селекційної роботи над ство&
ренням стійких проти групи фітозахво&
рювань сортів. Статистичну обробку
результатів досліджень проводили
відповідно до методики Б.О. Доспєхо&
ва (1985). Ступінь домінування
кількісних ознак визначали за G.M. Beil,
R.E. Atkins (1965), трансгресію та час&
тоту кількісних ознак – Г.С. Воскре&
сенської та В.І. Шпоти (1967) [16&18].

Результати і обговорення
Дослідження були спрямовані на

пошук та використання генетичних
джерел світової колекції для створен&
ня нових сортів озимої пшениці та

ефективне використання у селекції на
поєднання ознак і властивостей .

Пари для схрещування підбирали
так, щоб батьківські компоненти різни&
лися за стійкістю проти групи патогенів
(E. graminis, P. recondit, S. tritici) і мали
селекційну цінність для подальшої ро&
боти. Із даних, наведених у табл. 1,
випливає, що вагома маса схрещувань
проводилась по типу місцевий сорт х
місцевий (42 %). Це пов’язано з тим,
що за останні роки створено генофонд
із місцевих сортозразків у нашій лабо&
раторії (покращені джерела стійкості
проти ураження збудниками – створені
у відділі захисту рослин МІП (ЗР МІП)
та інтрогресивні лінії – у лабораторії
генетики пшениці МІП). Вони мають
практично повний комплекс цінних оз&
нак і властивостей, і виникла реальна
можливість від однократних схрещу&
вань отримати нові лінії та сорти, які
поєднують групову стійкість проти ура&
ження основними патогенами пшениці
та господарсько&цінні показники.

Наш багаторічний досвід показав,
що найефективнішим є метод внутріш&
ньовидових, складних, ступінчатої
гібридизації і цілеспрямованого добо&
ру, за допомогою якого можливо по&
слідовно нарощувати, акумулювати у
майбутній генотип бажані ознаки і вла&
стивості. У гібридів, отриманих від еко&

Таблиця 1. Характер внутрішньовидових схрещувань пшениці м’якої озимої у різні роки

Батьківський
сорт Число комбінацій, шт. Загальне число

комбінацій

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 шт. %

М1 М2 149 115 108 129 89 88 28 28 734 42
М І 16 84 26 28 18 46 26 13 257 15
І М 54 74 100 117 89 57 20 27 538 31
І І 12 24 2 25 54 20 44 42 223 12
Всього 231 297 236 299 250 211 118 110 1752 100

Примітки: 1 – місцевий сорт; 2 – інорайонний сорт.
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логічно віддалених форм у схрещуван&
нях, розщеплення за багатьма ознака&
ми і властивостями, як правило, про&
довжується до сьомого покоління.

Для створення нового селекційно&
го матеріалу з груповою стійкістю про&
ти даних патогенів із 12 сортів було
сформовано 9 реципрокних комбінацій
у різних блоках схрещування для дос&
лідження трьох захворювань (табл.2).
Як свідчать результати дослідження
гібридів F1, виявлено різні типи фено&
типового домінування ознаки стійкості
(від hp=–1 до hp=5) у дослідженнях
проти ураження трьома патогенами.
При схрещуванні рослин слабосприй&

нятливих (ССП) сортів між собою
стійкість гібридів проти ураження да&
ними патогенами у всіх комбінаціях
була частковою (hp=0) або від’ємною
(hp=–1). А вивчення гібридів першого
покоління, отриманих від джерел стій&
кості у різних комбінаціях схрещуван&
ня, свідчить про повне домінування та
наддомінування (hp=1, 2, 3, 5) цієї оз&
наки у комбінаціях, де за материнську
форму використовували сорт, стійкий
як проти одного з патогенів, так і про&
ти групи патогенів: Norman, Renard
(Велика Британія), MV&14 (Угорщина),
Appollo (Німеччина), так і проти групи
патогенів: Oasis, Century (США), цито&

Таблиця 2.Ступінь домінування (hp) стійкості гібридів F1 озимої пшениці проти ураження
патогенами, ступінь трансгресії (Тс%) у гібридів F2 за масою 1000 зерен та результативність
добору з груповою стійкістю

F1 F2

Стійкість проти збудників хвороб

борошнистої
роси бурої іржі септоріозу

Тс,%
Результа-

тивність добору,
%Р

ік
до
сл
ід
ж
ен
ь

hp1 Rhp2 hp1 Rhp2 hp1 Rhp2

Р
ік

 д
ос
лі
дж

ен
ь

F2 RF2 F2 RF2

1 ССП↔СТ ССП↔СП СП↔ССП
2002 1 2 0 0 -1 -1 2005 15 11 12,2 37,8
2004 0 2 0 0 0 0 2006 16 23 15,1 24,6

2 ССП↔СТ ССП↔СТ ССП↔СП
2002 1 1 1 2 0 1 2005 6 25 44,3 50,0
2004 1 1 1 2 -1 -1 2006 27 12 31,2 40,1

3 ССП↔СТ ССП↔ПСТ ССП↔СТ
2002 0 1 1 5 0,3 1 2005 6 2 39,0 41,1
2004 0 1 1 3 0,3 1 2006 14 6 29,8 35,0

ССП↔ПСТ ССП↔СТ СП↔ПСТ
2002 -1 1 1 1 0,3 1 2005 8 5 46,0 48,9
2004 1 1 0 5 0,3 1,7 2006 20 5 35,6 40,6

ССП↔СП ССП↔ССП СП↔СП
2002 1 1 0 0 0 1 2005 -45 -37 — —
2004 -1 1 0 0 -1 -1 2006 -12 -24 — —

Примітки. 1& hp, ступінь домінування прямого схрещування; 2& Rhp. ступінь домінування реципрокно&
го схрещування; СП – сприйнятливий (бал 3); ССП& слабосприйнятливий (бал 5); ПСТ&помірностійкий
(бал 6); СТ&стійкий (бал 7); ВСТ високостійкий (бал 8); Тс& ступінь трансгресії.
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плазматичні гени яких посилювали до&
мінування генів стійкості. Одним із ос&
новних напрямків селекції озимої пше&
ниці є не тільки підвищення стійкості,
а й збільшення її продуктивності. У дос&
лідженнях всі гібриди другого поколін&
ня за кількістю зерен з головного ко&
лоса та його масою були на рівні кра&
щої батьківської форми або перевищу&
вали її, а ступінь трансгресії за масою
1000 зерен знаходився в межах 5 %–
27 %.

Таким чином, у гібридів першого та
другого покоління поєднання окремих
елементів продуктивності зі стійкістю
проти ураження основними патогена&
ми озимої пшениці може бути ефек&
тивним у подальших ланках селекцій&
ного процесу при проведенні добору
за цими ознаками. Добір є основою
процесу виділення нових форм. Най&
більшу кількість доборів з груповою
стійкістю проведено у комбінаціях
схрещування ССП×СТ. Виявлено тен&
денцію у напрямку збільшення кіль&
кості їх у комбінаціях схрещування, де
за материнську форму використовува&
ли джерела стійкості.

Висновки
В умовах Лісостепу України для

культури озимої пшениці удосконале&
но метод застосування штучного ком&
плексного інфекційного фону пато&
генів безпосередньо у ланках селек&
ційного процесу. Цей метод надає
принципово нові можливості в селекції
на групову стійкість, обумовлює отри&
мання кумулятивного ефекту та ство&
рення вихідного матеріалу з груповою
стійкістю проти збудників хвороб у по&
єднанні з господарсько&цінними озна&
ками.

Встановлено успадкування групо&
вої стійкості за типом повного доміну&
вання (hp=1) та наддомінування (hp=2,

3, 5) серед гібридів F1, де за мате&
ринську форму використовували сорт,
стійкий як проти одного з патогенів
(Norman, Renard, MV–14, Apollo), так і
проти групи збудників (Oasis, Century).
Підтверджено домінування генотипу
материнської форми ознаки стійкості
у гібридів F2 озимої м’якої пшениці при
схрещуванні батьківських компонентів
із різним рівнем стійкості (3–9 балів),
що призвело до збільшення частки
стійких рослин (7, 8, 9 балів), які дос&
товірно перевищували більш стійкий
батьківський компонент.

 Встановлено, що для генотипів, які
мають групову стійкість проти пато&
генів E. graminis f. sp. tritici, P. recondita
f. sp. tritici, S. tritici, простежується тен&
денція до збільшення маси зерна з го&
ловного колоса (>2,5 г) та маси 1000
зерен (>40 г). Тому в селекції на імуні&
тет першочергову увагу при доборі
рослин необхідно приділяти даним оз&
накам.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ФОРМОТВОРЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА У ГИБРИДОВ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ ПО ПРИЗНАКУ ГРУППОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ К ОСНОВНЫМ
ФИТОБОЛЕЗНЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИКИФ В ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

В.В. Кириленко

Мироновский институт пшеницы
имени В.Н. Ремесло УААН
Украина, 08853, с.Центральное
Мироновского района Киевской области
e�mail: mwheats@ukr.net, mironovka@mail.ru

В Мироновском институте пшеницы име�
ни В.Н. Ремесло для создания селекци�
онного материала озимой пшеницы с
групповой устойчивостю к возбудителям
основных листовых болезней с использо�
ванием ИКИФ патогенов проведено се�
рию скрещиваний родительских форм с
различным уровнем устойчивости. В гиб�
ридных комбинациях на наследование
признака влияла цитоплазма материнс�
кого растения, поэтому в скрещиваниях
на устойчивость к группе фитозаболева�
ний как материнскую форму следует ис�
пользовать сорт с групповой устойчиво�
стью.

Ключевые слова: озимая пшеница, группо�
вая устойчивость, гибридные комбинации,
фитозаболевания, скрещивания, наследо�
вание, трансгрессия.
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Прояв формотворчого процесу у гібридів озимої пшениці за ознакою групової...

EXPRESSION OF FORMING PROCESS
IN WINTER WHEAT HYBRIDS FOR GROUP
RESISTANCE AGAINST MAIN PLANT
DISEASES WHEN USING ACIB IN FOREST�
STEPPE OF UKRAINE

V.V. Kyrylenko

The V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat
of UAAS
Ukraine, 08853 , v. Tsentral’ne, Myronivka
district, Kyiv region
e�mail: mwheats@ukr.net, mironovka@mail.ru

Series of crosses of parental forms differing
in resistance level was carried out at the

V.M.Remeslo Myronivka Institute of Wheat for
creation of winter wheat breeding material
with group resistance against causal agent of
main leaf diseases when using ACIB of
pathogens. In hybrid combinations inheri�
tance of the trait depended on maternal
cytoplasm, therefore in crosses for resistance
against group of diseases variety with group
resistance should be involved as maternal
form.

Key words: winter wheat, group resistance,
hybrid combinations, plant diseases, hybri�
dization, inheritance, transgression.


