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СТВОРЕННЯ СТІЙКОГО ДО БОРОШНИСТОЇ РОСИ
ТА СЕПТОРІОЗУ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ
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Визначали ефективність застосування мутагенів на гібридах озимої пшениці
для створення стійких проти хвороб форм. Виявили, що використання оброб
ки мутагенами гібридного насіння озимої пшениці дозволяє отримувати гібрид
номутантні форми з підвищеною стійкістю проти борошнистої роси і септо
ріозу листя.
Ключові слова: пшениця озима, гібриди, мутагенез, борошниста роса, септо
ріоз.

В

ступ. Хвороби пшениці в роки епіфітотій знижують урожайність і
погіршують якість зерна. Серед багатьох видів захворювань прак
тично в усіх зонах найбільше значення мають бура іржа, борошниста
роса, септоріоз, тверда сажка [1]. Втрати врожаю пшениці від хвороб у
роки епіфітотій складають 25–30 % [2, 3]. У зоні Лісостепу України бо
рошниста роса (Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici Em. Marchal) прояв
ляється щороку. Ступінь шкодочинності залежить від періоду інфікуван
ня посівів та темпів наростання хвороби. Сильне ураження рослин з
осені може призвести до загибелі 15–40% стебел під час перезимівлі,
а раннє ураження нижнього ярусу листя зменшує кількість продуктив
них стебел і знижує врожай на 8–25 % [4, 5]. Шкодочинність септоріозу
виражається в пригніченні рослин, зменшенні асиміляційної поверхні,
відставанні в рості, передчасному всиханні листків і всієї рослини, щуп
лості зерна. Протягом останніх 10 років септоріоз за шкодочинністю на
зернових культурах випередив кореневі гнилі, буру іржу та інші хворо
би. За даними Інституту захисту рослин УААН і Міністерства аграрної
політики України серед хвороб озимої пшениці частка септоріозу лис
тя становить 27% [6]. В Україні септоріоз злаків поширений в усіх зонах
вирощування зернових культур, особливо в Лісостепу [7]. Прогресу
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вання хвороби, висока шкодочинність
і недостатня вивченість патогену по
требує посиленої уваги до нього і ство
рення сортів, стійких проти збудника
септоріозу. Необхідно створювати
сорти з генетичним захистом, що за
безпечить кращу реалізацію вже до
сягнутого біологічного потенціалу вро
жайності [8].
Ще М.І. Вавилов [9] писав, що “від
носно хлібних злаків... заміна сприй
нятливих сортів стійкими є найдоступ
нішим способом у боротьбі з такими
інфекціями як іржа, борошниста роса”.
Використання стійких до хвороб сортів
найбільш економічно ефективний і еко
логічно безпечний метод захисту рос
лин [1012]. На рослинах стійких сортів
патоген інтенсивно не розвивається.
В умовах епіфітотій зниження врожай
ності таких сортів незначне, засоби
захисту використовуються в невеликій
кількості або зовсім не використову
ються. Створення нового вихідного
матеріалу, індукція і виділення стійких
форм особливо важливе, оскільки
відповідні сорти у виробничих умовах
швидко втрачають стійкість до хвороб
[10, 11].
Для створення нових стійких сортів
разом з іншими методами можна ви
користовувати експериментальний
мутагенез. Відомі дослідження на ряді
культур із створення стійких форм з
використанням мутагенезу [13, 14].
Інститутом фізіології рослин і генети
ки НАНУ створено ряд сортів озимої
м’якої пшениці, що характеризуються
стійкістю до грибних хвороб [15].
У наших дослідженнях обробленню
мутагенами піддавали гібриди першо
го покоління озимої пшениці. Метою
роботи було визначення ефективності
застосування мутагенів на гібридах
озимої пшениці для створення стійких
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до борошнистої роси та септоріозу
форм озимої пшениці.
Матеріали і методи
У дослідженнях використовували
гібридні комбінації, отримані від схре
щування сортів і константних ліній, які
відрізняються за стійкістю до борош
нистої роси: Експромт (стійкий, бал
стійкості – 78), Крижинка, Миронівсь
ка 65, Миронівська ранньостигла, Аль
батрос одеський (середньостійкі, бал
56), Грекум 30513 (сприйнятливий,
бал 3) та септоріозу: Експромт, Кри
жинка, Миронівська 65, Миронівська
33 (середньостійкі, бал 56), решта –
сприйнятливі (бал 34). Гібридне на
сіння перед сівбою обробили мутаге
нами (експозиція 18 г): Nнітрозоетил
сечовиною (НЕС) в концентрації
0,01 %, Nнітрозометилсечовиною
(НЕС) в концентрації 0,005 % і гамма
променями (γп) в дозі 100 Гр. За конт
роль брали гібридне насіння, замоче
не у воді. Популяції F2M2, F3M3 висіва
ли насінням з головного колоса на од
норядкових ділянках довжиною 1,5 м з
міжряддям 30 см.
Оцінку стійкості до хвороб проводи
ли в період максимального розвитку
хвороби на природному фоні за за
гальноприйнятою методикою [16].
Стійкими до борошнистої роси та сеп
торіозу вважали рослини з стійкістю не
нижче 7 балів. Використовували стати
стичні методи для обрахунків резуль
татів досліджень [17].
Результати та обговорення
Цінними є мутації на стійкість про
ти борошнистої роси та септоріозу ли
стя, оскільки використання стійких
проти хвороб сортів найбільш еконо
мічно ефективне і екологічно безпеч
не, так як не потребує хімічного захис
ту рослин.
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В цілому в більшості комбінацій
схрещування було небагато мутантних
форм зі стійкістю проти борошнистої
роси на рівні 89 балів. Відзначились
комбінації схрещування Експромт ×
Крижинка, де було виділено після об
робки мутагенами 33 рослини, стійких
проти збудника E. graminis. Це може
бути пов’язано з відносно високою
стійкістю сорту Експромт (7 балів).
У F1M1 стійкість проти борошнистої
роси була на рівні більш стійкої батьків
ської форми (табл. 1) та гібридів конт
ролю (F1).
Лише в комбінації Миронівська ран
ньостигла × Миронівська 65 у варіан
тах з обробкою мутагенами НЕС 0,01%
та НМС 0,005% і реципрокній (НЕС
0,01%) стійкість проти борошнистої
роси перевищувала батьківські форми
й становила 6 балів.

У F 2M 2 стійкі проти борошнистої
роси форми (стійкість 7–9 балів) були
виділені практично в усіх комбінаціях
схрещування в більшості варіантів му
тагенної обробки. Цінною є оцінка на
стійкість проти борошнистої роси у
комбінаціях схрещування, де один із
батьківських компонентів був сприй
нятливим до борошнистої роси (бал 3–
4) (табл. 2).
Так, у гібридів від схрещування Аль
батрос одеський × Грекум 30513, Гре
кум 30513 × Альбатрос одеський, Гре
кум 30513 × Мільтурум 31217, частка
сімей зі стійкими формами була низь
кою і на варіантах з обробленням му
тагенами складала 0–2,1%. На конт
рольних варіантах таких комбінацій
стійких рослин не виявлено.
Разом з тим, з практичної точки
зору важливою була поява стійких рос

Таблиця 1. Стійкість проти борошнистої роси F1M1 та батьківських форм
Стійкість проти борошнистої роси, бал
F1
F1M1
КонтНЕС
НМС
γ-п 100Гр
роль
0,01%
0,005%

Комбінація схрещування

Крижинка × Експромт
Експромт × Крижинка
Миронівська 29 × Миронівська 33
Миронівська 33 × Миронівська 29
Миронівська 808 × Донська напівкарлик
Донська напівкарлик. × Миронівська 808
Миронівська 65 × Миронівська ранньост.
Миронівська ранньост. × Миронівська 65
Альбатрос одеський × Грекум 30513
Грекум 30513 × Альбатрос одеський
Альбатрос одеський × Мільтурум 31217
Мільтурум 31217 × Альбатрос одеський
Грекум 30513 × Мільтурум 31217
Мільтурум 31217 × Грекум 30513
Ферругінеум 31143 × Крижинка
Крижинка × Ферругінеум 31143

6
7
5-6
5
5
5
5
5
5
3
5
4
3
4
5
6

7
6
5
5-6
5
5
5
5
3
5
4
5
4
3
6
5

7
7
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
6
6

7
7
6
5
5
5
6
6
5
5
5
5
4
4
6
6

7
7
6
5
5
5
5
6
5
5
5
5
4
4
6
6
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Таблиця 2. Частка стійких проти борошнистої роси форм озимої пшениці в F2M2
Комбінації схрещування

Альбатрос одеський ×
Грекум 30513

Варіант обробки
мутагенами

Грекум 30513 ×
Мільтурум 31217

Контроль
НЕС 0,01%
НМС 0,005%
γ-п 100 Гр
Контроль
НЕС 0,01%
НМС 0,005%
γ -п 100 Гр
Контроль
НЕС 0,01%
НМС 0,005%

Мільтурум 31217 ×
Грекум 30513

γ -п 100 Гр
Контроль
НЕС 0,01%
НМС 0,005%

Ферругінеум 31143 ×
Крижинка

γ -п 100 Гр
Контроль
НЕС 0,01%
НМС 0,005%

Грекум 30513 ×
Альбатрос одеський

Крижинка ×
Ферругінеум 31143

Кількість вивчених Кількість стійких Частка стійких
рослин, шт.
рослин, шт.
рослин, %

γ -п 100 Гр
Контроль
НЕС 0,01%
НМС 0,005%
γ -п 100 Гр

614
595
598
512

0
3
5
0

0
0,5±0,3
0,8±0,4
0

563
629
581
478

0
0
11
4

0
0
1,9±0,6 *
0,8±0,4

687
542
675
454
511
497
396
526
597
730
424
588
587
397
759
932

0
0
14
0
2
31
15
64
0
3
2
0
81
109
202
450

0
0
2,1±0,6 *
0
0,4±0,3
6,2±1,1 *
3,8±1,0
12,2±1,4 *
0
0,4±0,2
0,5±0,3
0
13,8±1,4
27,5±2,2 *
26,6±1,6 *
48,3±1,6 *

Примітка. * — різниця з контролем достовірна при Р 0,05

лин в популяціях від схрещування, де в
контролі не було жодної рослини зі
стійкістю проти борошнистої роси на
рівні 7–9 балів. Це такі реципрокні ком
бінації як Альбатрос одеський × Грекум
30513, Грекум 30513 × Мільтурум
31217, Ферругінеум 31143 × Крижин
ка. У варіантах з обробкою мутагена
ми були відібрані стійкі рослини, які
також можна було б вважати мутація
ми: у комбінації схрещування Альбат
рос одеський × Грекум 30513 – 0,5 і
0,8% при обробці НЕС 0,01% та НМС
0,005%, відповідно; Грекум 30513 ×
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Альбатрос одеський – 1,9 і 0,8% при
обробці НМС 0,005% та γп 100 Гр,
відповідно; у комбінації схрещування
Грекум 30513×Мільтурум 31217–2,1%
стійких рослин лише у варіанті з оброб
кою НМС 0,005%; Ферругінеум 31143
× Крижинка – 0,4 і 0,5% у варіантах з
обробкою НЕС 0,01% та НМС 0,005%,
відповідно. Відбір таких рослин дозво
лить у подальшому використати їх як
стійкий матеріал для схрещувань або
як вихідні форми для селекційної ро
боти.
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Таблиця 3. Частка родин з рослинами, стійкими проти септоріозу листя в F3М3
Комбінації схрещування

x
±
X

Крижинка × Експромт
Експромт × Крижинка
Миронівська 29 × Миронівська 33
Миронівська 33 × Миронівська 29
Миронівська 808 × Донська н/к
Донська н/к × Миронівська 808
Миронівська 65 × Миронівська р/с
Миронівська р/с × Миронівська 65
Альбатрос одес. × Мільтурум 31217
Мільтурум 31217 × Альбатрос одес.
Альбатрос одеський × Грекум 30513
Грекум 30513 × Альбатрос одеський
Грекум 31513 × Мільтурум 31217
Мільтурум 31217 × Грекум 30513
Ферругінеум 31143 × Крижинка
Крижинка × Ферругінеум 31143

Частка родин з рослинами, стійкими проти септоріозу листя,
%
КонтНЕС
НМС
γ-п
роль
0,01%
0,005%
100 Гр

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Мутантні рослини з підвищеною
стійкістю проти септоріозу листя
(7 балів) в F2М2 виділялись в невеликій
кількості в усіх комбінаціях схрещуван
ня. Було виділено рослини F3М3, стійкі
проти збудника септоріозу (бал стій
кості 7) у варіантах з обробкою мута
генами. У контролі найвищим балом
стійкості був – 6.
Найвищу частку родин з рослинами,
стійкими проти септоріозу (табл. 3),
отримана в комбінації схрещування
Крижинка × Експромт, а також зво
ротній (9,7% при обробці γп 100 Гр та
14,12% при обробці НЕС 0,01%, відпо
відно), Ферругінеум 31143 × Крижин
ка та зворотній (12,27 і 16,03 при об
робці НЕС 0,01%). Так сталося ймовір
но тому, що один з батьківських ком
понентів, а саме сорт Крижинка, харак

6,67
14,12
0
10,13
0
8,34
0
12,87
0
15,56
0
0
9,11
0
12,27
16,03
6,73±0,72

0
11,11
5,21
0
0
7,86
0
14,29
0
0
0
0
8,07
5,82
7,63
8,54
3,79±0,65

9,70
0
0
5,26
5,14
3,34
0
0
11,40
9,29
0
0
0
—
0
13,38
3,49±0.63

теризується досить високою (бал 6)
стійкістю проти септоріозу.
У комбінаціях схрещування Альбат
рос одеський × Мільтурум 31217, Ми
ронівська 29 × Миронівська 33, Миро
нівська 808 × Донська напівкарликова,
Крижинка × Ферругінеум 31143 і зво
ротніх було отримано залежно від му
тагену від 0 до 15,56% родин з стійки
ми проти септоріозу рослинами.
У комбінаціях схрещування Миро
нівська 65 × Миронівська ранньостиг
ла, Альбатрос одеський × Грекум 30513
та Грекум 30513 × Альбатрос одеський
не було отримано жодної рослини зі
стійкістю проти септоріозу на рівні
7ми балів.
Мутагени, при застосуванні яких
виникають родини зі стійкими проти
септоріозу листя рослинами, в поряд
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ку зростання розташувалися: НЕС
0,01%>НМС 0,005%> γп 100 Гр.
Висновки
Отже, для створення нового вихід
ного матеріалу озимої пшениці, стійко
го до хвороб, можна рекомендувати
використання методів експеримен
тального мутагенезу. Обробка насіння
гібридів мутагенами розширює межі
варіювання щодо стійкості озимої пше
ниці до борошнистої роси та септорі
озу і робить добір ефективнішим.
У комбінаціях схрещування: Кри
жинка × Експромт (γп 100 Гр) та зво
ротній (НЕС 0,01%) були виділені му
тантні рослини, зі стійкістю проти бо
рошнистої роси 89 балів. В комбінаці
ях Альбатрос одеський ↔ Грекум 30513,
Грекум 30513 × Мільтурум 31217, Фер
ругінеум 31143 × Крижинка виявлено
стійкі проти борошнистої роси росли
ни (7–9 балів), яких не було в контролі.
Використання обробки мутагенами
гібридного насіння озимої пшениці
дозволяє отримувати гібридному
тантні форми з підвищеною стійкістю
проти септоріозу листя. Найефектив
нішим із досліджуваних мутагенів вия
вився НЕС 0,01%, з використанням
якого отримано 6,73% родин зі стійки
ми проти септоріозу рослинами, час
тина з яких відібрана і вивчається в се
лекційному розсаднику.
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СОЗДАНИЕ УСТОЙЧИВОГО К
МУЧНИСТОЙ РОСЕ И СЕПТОРИОЗУ
ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ОЗИМОЙ
МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПУТЕМ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МУТАГЕНЕЗА
С.О. Хоменко
Мироновский институт пшеницы имени
В.Н.Ремесло УААН
Украина, 08853, с.Центральное Мироновс
кого района Киевской области

email: mwheats@ukr.net, mironovka@mail.ru

Исследовали эффективность использова
ния мутагенов на гибридах озимой пшени
цы для создания устойчивых против болез
ней форм. Выявлено, что использование
обработки мутагенами гибридных семян
позволяет получать гибридномутантные
формы озимой пшеницы с повышенной ус
тойчивостью к мучнистой росе и септори
озу листьев.
Ключевые слова: пшеница озимая, гибри
ды, мутагенез, мучнистая роса, септориоз.
CREATION OF RESISTANT AGAINST
POWDERY MILDEW AND SEPTORIA
BLOTCH WINTER BREAD WHEAT INITIAL
MATERIAL BY EXPERIMENTAL
MUTAGENESIS
S.О. Khomenko
The V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat
of UAAS
Ukraine, 08853, v. Tsentral’ne, Myronivka
district, Kyiv region
email: mwheats@ukr.net, mironovka@mail.ru

The efficiency of using mutagens on winter
wheat hybrids with the purpose of creation of
resistant against pathogens forms was stu
died. It was ascertained the treatment of
hybrid seeds with mutagens enabled to obtain
winter wheat hybridmutant forms with increa
sed resistant against powdery mildew and
septoria leaf blotch.
Key words: winter wheat, hybrids, muta
genesis, powdery mildew, septoria blotch.
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