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застосування [12]. Поряд із цим, характер успад-
кування морфологічних ознак у гібридів спель-
ти з м’якою пшеницею досліджено недостатньо. 
У зв’язку з цим метою наших досліджень було ви-
вчення характеру успадкування морфологічних оз-
нак у простих та беккросних гібридів F1 та F2 спе-
льти з м’якою пшеницею. 

Матеріали і методи
Матеріалом дослідження були гібриди F1 та F2 

(T. spelta × T. aestivum). Для гібридизації використо-
вували сорти м’якої пшениці Наталка та Подолян-
ка. Сорт Наталка має такі морфологічні ознаки: ви-
соту 95–102 см, колос довгий, остистий, середньої 
щільності, пірамідної форми, солом’яно-жовтого 
кольору, з помірним восковим нальотом. Сорт По-
долянка має висоту рослини 95–99 см, колос серед-
ньої довжини, без остий, середньої щільності, біло-
го кольору, конусоподібної форми. Ці сорти ство-
рені в Інституті фізіології рослин і генетики НАН 
України. Для схрещування був використаний зра-
зок спельти різновиду T. spelta, var. duhamelianum, 
походженням з Угорщини, селекційний номер УК 
2C/15 з колекції Інституту фізіології рослин і гене-
тики, який характеризується такими морфологіч-
ними ознаками: висота рослин 140–150 см, колос 
довгий (до 20 см), безостий, рихлий, жовтого ко-
льору, конусоподібної форми, зернівка щільно охо-
плена лусками, середньопізній. Рослини вирощу-
вали на полях дослідного господарства ІФРГ НАН 
України, смт Глеваха Васильківського р-ну Київ-
ської обл. Сівба здійснювалася в оптимальні стро-
ки. Зразки висівали на ділянках 20 м2, розріджений 
посів. 

Вивчалися простий та беккросні гібриди пер-
шого та другого поколінь таких гібридних комбі-
націй: (УК 2C/15 × Подолянка); ((Наталка × УК 
2C/15) × Наталка); (УК 2C/15 × (Наталка × УК 
2C/15)). Всього було вивчено в популяціях F1 по 20 
рослин, а в популяціях F2 по 250 рослин. В отри-
маних рослин гібридів F1 та F2, а також у батьків-
ських форм досліджували такі морфологічні оз-
наки: довжину колоса, число колосків у колосі та 

Пшениця спельта (Triticum spelta L.) – вид 
плівчастої пшениці, геном якої AuAuBВDD близь-
ко споріднений з гексаплоїдною м’якою пшени-
цею (T. aestivum L.), має форми ярого та озимого 
типу розвитку. Спельта привертає увагу селекціо-
нерів цінними властивостями, які відсутні у м’якої 
пшениці [1]. До них відносять: стійкість рослин 
до патогенів, кращу адаптивність до несприятли-
вих чинників середовища, підвищений вміст білка 
в зерні (до 21%), харчові цінності зерна [2]. Крім 
того, борошно із зерна спельти має унікальні сма-
кові якості і високий вміст вітамінів [3]. Спельта 
має такі біологічні переваги, як високий коефіці-
єнт кущіння, невибагливість до умов вирощування, 
високу скловидність зерна, яке не осипається та не 
пошкоджується птахами і комахами, стійкість до 
перезволоження, рослини порівняно скоростиглі, 
холодо- та зимостійкі [3, 4]. Перспективи застосу-
вання у селекції корисних властивостей, якими ха-
рактеризується спельта, були предметом різносто-
ронніх наукових досліджень цієї культури [5–8]. 

Однак широкому розповсюдженню спельти 
перешкоджають її низька врожайність і ряд мор-
фологічних характеристик, негативних у вироб-
ничому відношенні, а саме важкий обмолот зер-
на внаслідок щільного охоплення його міцними 
лусками – «плівчастість», ламкість колосового 
стрижня, низька продуктивність [2]. Головним ме-
тодом покращення спельти вважається міжвидова 
гібридизація з м’якою пшеницею. Добори серед гі-
бридів ведуть за комплексом господарсько-корис-
них ознак, продуктивністю, відсутністю або опти-
мізацією негативних характеристик, притаманних 
T. spelta.

Генетика м’яких пшениць і, зокрема, спель-
ти вивчається з ХІХ століття [9]. Встановлено низ-
ку генів, які контролюють форму, плівчастість, ос-
тистість колоса, висоту рослини та інші ознаки 
[9–12]. Сучасні дослідження засвідчили, що мор-
фологічні ознаки колоса у гексаплоїдних пшениць 
роду Triticum L. визначаються головними генами, 
які мають сильний плейотропний ефект на фено-
тип рослини і тому отримали широке практичне 
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нів спельти та м’якої пшениці, які детермінують 
цю ознаку. Таким чином, аналіз значень параме-
трів колоса батьківських форм та простого гібри-
да F1 показав, що гени, які контролюють кількіс-
ні  параметри ознак колоса спельти, зокрема його 
довжину та щільність, мають більш сильний 
вплив на ці ознаки, ніж аналогічні гени м’якої 
пшениці.

При порівнянні ознак беккросного гібрида 
F1 ((Наталка × УК 2C/15) × Наталка) з ознаками 
батьківських форм було встановлено, що гібрид 
за показниками довжини колоса та числом ко-
лосків у колосі достовірно не відрізнявся від ви-
хідних форм, хоча середні значення параметрів 
цих ознак у гібрида були дещо вищими порівня-
но з батьківськими середніми (табл. 2).

Таблиця 2
Середнє значення параметрів колоса батьківських 
форм та гібрида F1 ((Наталка × УК 2C/15 ) × Наталка)

Генотип Довжина 
колоса, см

Число ко-
лосків у ко-

лосі, шт.

Індекс 
щільності 

колоса

Наталка 8,2 18,0 22,0
УК 2C/15 15,4 15,6 10,1
Батьківське се-
реднє 11,8 16,8 16,1
F1 ((Наталка × УК 
2C/15) × Наталка) 13,2 18,7 14,2*
F05 5,14
F фактичне 7,0 0,3 37,2
НІР05 6,2 6,7 4,2

П р и м і т к а. * – значення гібрида достовірно відріз-
няється від значення м’якої пшениці при р ≥ 0,05.

За показником середнього значення індек-
су щільності колоса (14,2) беккросний гібрид F1 
суттєво не відрізнявся від середнього показни-
ка батьківських форм (16,1), проте, як і у випад-
ку простого гібрида, був достовірно меншим за 
цей показник м’якої пшениці. Оскільки значення 
довжини та щільності колоса знаходяться у ме-
жах батьківських форм, це свідчить, що успадку-
вання цих ознак відбувається за проміжним ти-
пом. Середнє число колосків у колосі в гібрида 
(18,7 шт.) дещо перевищувало число колосків у 
батьківських форм, що також підтверджує ади-
тивну взаємодію генів різних видів пшениці, що 
контролюють таку ознаку. Таким чином, збіль-
шення дози генів м’якої пшениці у беккросного 
гібрида суттєво не вплинуло на значення параме-
трів колоса.

індекс щільності колоса (розраховували як число 
колосків на 10 см довжини колоса).

Для оцінки достовірності кількісної різниці 
між батьківськими формами та гібридами F1 і F2 
використовували однофакторний дисперсійний 
аналіз популяції з оцінкою достовірності за кри-
терієм Фішера (F) та найменшою істотною різни-
цею (НІР) [13]. 

Результати та обговорення
Нами було проаналізовано морфологічні оз-

наки колоса, зокрема довжину, число колосків у 
колосі та його щільність у батьківських форм та 
простого гібрида F1. При порівнянні рослин гі-
брида F1 (УК 2C/15 × Подолянка) з рослинами 
батьківських форм було встановлено, що окремі 
досліджувані ознаки колоса проявляються неод-
наково (табл. 1). Так, довжина колоса у рослин гі-
брида F1 була більшою від середнього параметра 
довжини колоса батьківських форм і близькою до 
довжини колоса спельти, що свідчить про домі-
нування гена(ів) спельти, який контролює цю оз-
наку. 

Таблиця 1
Середнє значення параметрів колоса батьківських 
форм та гібрида F1 (УК 2C/15 × Подолянка)

Генотип Довжина 
колоса, см

Число ко-
лосків у ко-

лосі, шт.

Індекс 
щільності 

колоса

Подолянка 9,5 17,4 18,4
УК 2C/15 15,4 15,6 10,1
Батьківське се-
реднє 12,5 16,5 14,3
F1 (УК 2C/15 × 
Подолянка) 14,5 20,6* 13,8**
F05 5,14
F фактичне 5,3 1,4 27,6
НІР05 6,0 2,9 3,6

П р и м і т к и: * – значення гібрида достовірно відріз-
няється від значення батьківських форм при р ≥ 0,05; 
** – значення гібрида достовірно відрізняється від 
значення м’якої пшениці при р ≥ 0,05.

Індекс щільності колоса, як залежний від 
довжини колоса параметр, у гібрида F1 (13,8) не 
відрізнявся від середнього показника батьків-
ських форм (14,3), проте був достовірно меншим 
від цього показника у м’якої пшениці. Середнє 
число колосків у колосі рослин простого гібри-
да (20,6) достовірно переважало батьківське се-
реднє (16,5), що свідчить про адитивну дію ге-
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м’якої пшениці і наближає значення параметрів 
колоса до ознак спельти. 

У табл. 4 наведено порівняльні кількіс-
ні дані ознак колоса у поколінні F2 простого гі-
брида (УК 2C/15 × Подолянка) та вихідних ге-
нотипів. Порівнюючи кількісні показники ознак 
колоса в гібрида F2 та його батьківських форм, 
встановлено, що гібрид дещо перевершував за 
всіма показниками батьківське середнє значен-
ня. Однак лише за ознакою числа колосків у ко-
лосі достовірно переважав середнє батьківських 
форм, що ще раз підтвердило адитивну взаємо-
дію детермінуючих цю ознаку генів різних ви-
дів пшениці. 

Рослини беккросних гібридів F2 ((Наталка 
× УК 2C/15) × Наталка) та (УК 2C/15 × (Натал-
ка × УК 2C/15)) мали однакову довжину колоса 
(13,4 см), що дещо перевершувало батьківське 
середнє значення (12,2 см), та достовірно відріз-
нялися від рослин м’якої пшениці за цим показ-
ником, що ще раз підтвердило певне домінуван-
ня гена(ів) спельти, який контролює цю ознаку 
(табл. 5). 

Таблиця 5
Середнє значення параметрів колоса батьківських 
форм та беккросних гібридів F2 

Генотип Довжина 
колоса, см

Число ко-
лосків у 
колосі, 

шт.

Індекс 
щільності 

колоса

Наталка 8,8 18,7 21,3 
УК 2С/15 15,6 17,2 11,0 
Батьківське се-
реднє 12,2 18,0 16,2
F2 ((Наталка × УК 
2С/15) × Наталка) 13,4 * 18,0 15,3
F2 (УК 2С/15 × (На-
талка × УК 2С/15)) 13,4* 20,5 13,4
F05 3,24
F фактичне 11,2 3,1 11,2
НІР05 3,4 3,4 5,1

П р и м і т к а. * – значення гібрида достовірно відріз-
няється від значення м’якої пшениці при р ≥ 0,05.

Індекс щільності колоса (13,4 та 15,3 відпо-
відно), навпаки, дещо поступався середнім па-
раметрам батьківських форм (16,2) (табл. 5) і 
успадковувався за проміжним типом. Морфоло-
гічні ознаки колоса батьківських форм та гібри-
дів F2 представлені на рис.

Таблиця 3
Середнє значення параметрів колоса батьківських 
форм та гібридів F1 (УК 2C/15 × (Наталка × УК 2C/15))

Генотип
Довжи-
на коло-

са, см

Число ко-
лосків у 

колосі, шт.

Індекс 
щільності 

колоса

Наталка 8,2 18,0 22,0
УК 2C/15 15,4 15,6 10,1
Батьківське середнє 11,8 16,8 16,1
F1 (УК 2C/15 × (На-
талка × УК 2C/15)) 14,8* 19,3 13,0*
F05 5,14
F фактичне 7,9 0,7 92,2
НІР05 6,3 6,1 2,7

П р и м і т к а. * – значення гібрида достовірно відріз-
няється від значення м’якої пшениці при р ≥ 0,05.

У беккросного гібрида F1 (УК 2C/15 × (На-
талка × УК 2C/15)) (табл. 3) параметр довжини 
головного колоса (14,8 см) перевершував бать-
ківське середнє (11,8 см) та достовірно відрізняв-
ся від м’якої пшениці. 

Індекс щільності колоса гібрида також до-
стовірно відрізнявся від м’якої пшениці та на-
ближався до показників спельти. Середнє чис-
ло колосків у колосі рослин цього гібрида, як і 
в попередніх комбінаціях, перевищувало чис-
ло колосків у батьківських форм, що також 
підтверджує адитивну взаємодію детерміную-
чих цю ознаку генів різних видів пшениці. Та-
ким чином, збільшення дози генів спельти у 
беккросного гібрида підвищує відмінності від 

Таблиця 4
Середнє значення параметрів колоса батьківських 
форм та гібрида F2 (УК 2C/15 × Подолянка)

Генотип Довжина 
колоса, см

Число ко-
лосків у ко-

лосі, шт.

Індекс щіль-
ності колоса

Подолянка 9,4 16,8 17,9
УК 2С/15 15,6 17,2 11,0
Батьківське се-
реднє 12,5 17,0 14,5
F2 (УК 2С/15 × 
Подолянка) 13,7 20,8* 15,2
F05 3,89
F фактичне 10,0 20,2 11,8
НІР05 4,9 2,4 5,0

П р и м і т к а. * – значення гібрида достовірно відріз-
няється від батьківського середнього при р ≥ 0,05.
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Висновки
Таким чином, нами досліджено характер 

успадкування морфологічних ознак у простих 
та беккросних гібридів F1 і F2 спельти з м’якою 
пшеницею. Довжина колоса у досліджених нами 
простих та беккросних гібридів F1 перевершува-
ла показники батьківських середніх значень та 
наближалася до довжини колоса спельти. У бек-
кросних гібридів F2 ця ознака була достовірно 
більшою від показника м’якої пшениці і недосто-
вірно перевершувала батьківські середні значен-
ня. Це може свідчити про адитивну взаємодію ге-
нів за даними ознаками у різних видів пшениці. 
Встановлено, що середнє число колосків у колосі 
у простого гібрида в поколіннях F1 і F2 достовір-
но перевищувало число колосків у батьківських 
форм, що також свідчить про адитивну взаємо-
дію генів спельти та пшениці, які контролюють 
цю ознаку. Індекс щільності колоса у простого та 
беккросних гібридів F1 був достовірно меншим 
від цього показника м’якої пшениці та наближав-
ся до показників спельти, що свідчить про домі-
нування гена(ів) спельти при успадкуванні цієї 
ознаки у гібридів. 

              1     2       3        4        5        6         7
Рис. Морфологічні ознаки колоса батьківських форм 
та гібридів F2: 1 – Подолянка; 2 – Наталка; 3 – УК 
2C/15; 4 – F2 (УК 2C/15 × Подолянка); 5 – F2 ((Натал-
ка × УК 2C/15) × Наталка); 6 – F2 (УК 2C/15 × (На-
талка × УК 2C/15)); 7 – F2 ((Наталка × УК 2C/15) × 

Наталка)
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NATURE OF INHERITANCE OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS SPIKE  
IN HYBRIDS T. spelTa × T. aesTivuM
Aim. The nature of inheritance of morphological traits in simple and backcross hybrids F1 and F2 of spelt with bread wheat 
was investigated. Methods. Field and laboratory methods for studying the inheritance of morphological characteristics 
in hybrids F1 and F2. Results. It was confirmed that for simple hybrids of different wheat species, the morphological 
characteristics of plants, including spike shape, hull, spinous and plant height inherited monogenic. Additive effect of 
spelt and wheat genes, which determine the spikelet number, leading to its significant increase in ear was discovered. In 
backcross hybrids, with domination of the genome of other wheat species, the deviation from the theoretically expected 
traits splitting was observed. Conclusions. It was established that the increase in the number of spelt genes in the backcross 
hybrid increases the differences with wheat and make values of spike characteristics closer to the spelt.
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