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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКЦІЇ РОСЛИН ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ
З ТРАНСЛОКАЦІЄЮ 1BL/1RS НА ГАММА-ОПРОМІНЕННЯ
Пшенично-житня 1BL/1RS транслокація
є надзвичайно поширеною у сортів пшениці
м’якої Triticum aestivum L. [1]. Зокрема, її мають
біля 40 % сучасних українських сортів пшениці
м’якої озимої зони Центрального Лісостепу [2].
1BL/1RS несе ряд генів стійкості до хвороб —
Pm8 (ген стійкості до борошнистої роси), Sr31
(ген стійкості до стеблової іржі), Lr26 (ген стійкості до бурої іржі), Yr9 (ген стійкості до жовтої
іржі) [3], а також гени, що сприяють більшому
розвитку кореневої системи [4]. Наявність цієї
транслокації негативно впливає на показники
хлібопекарної якості: показник седиментації, величину питомої деформації тіста та об’єм хліба
[5]. Цей ефект можна компенсувати присутністю
алелів високомолекулярних та низькомолекулярних субодиниць глютенінів з позитивним впливом. Щодо впливу присутності транслокації на
продуктивність, повідомлення різних авторів неоднозначні. В ряді робіт було показано позитивний вплив присутності 1BL/1RS транслокації на
урожай зерна [6–8]. Одною з причин цього може
бути позитивний ефект транслокації на біомасу
коріння [8]. Однак у деяких роботах виявлено
негативний ефект 1BL/1RS на урожайність. Так,
при вирощуванні популяції рекомбінантно-інбредних ліній пшениці ярої в умовах посухи
було виявлено зв’язок присутності транслокації
зі зниженням урожаю зерна [9]. Останні дослідження показали позитивний вплив транслокації 1BL/1RS, зокрема її дистальної ділянки, на
урожайність та водний статус надземної частини
як в умовах достатнього забезпечення вологою,
така і в умовах водного стресу [10].
Відомо, що гамма-опромінення у високих
дозах (150–200 Гр і більше) сухих зерен призводить до пригнічення показників фізіологічного
стану рослин, яке проявляється, зокрема, у зниженні ознак продуктивності [11, 12], ступінь
якого може відрізнятись у різних сортів пшениці
м’якої [12–16]. Для дослідження реакції геноти-

пів з присутністю 1BL/1RS транслокації на гамма-опромінення за проявом ознак продуктивності в якості моделі нами використано майже ізогенні лінії озимої м’якої пшениці за гліадиновими локусами на основі сорту Безоста 1 [17]. Для
виявлення закономірностей реакції рослин на
гамма-опромінення сухого насіння залежно від
присутності 1BL/1RS транслокації продовжено
дослідження виживання та продуктивності рослин F2 при вирощуванні в різних умовах.
Матеріали і методи
Виживання досліджуваної популяції рослин
F2 становило 0,600 ± 0,017 у контролі. Після гамма-опромінення сухих зерен дозою 200 Гр рівень
виживання був 0,512 ± 0,017, що складало 85 %
від виживання у контролі. Відмінностей у співвідношенні різних генотипів за локусом Gli-B1
між контролем (154:245:100) та варіантом з опроміненням (127:205:88) не виявлено в даній популяції (χ2 = 0,3), що вказує на відсутність відмінностей між виживанням певних генотипів при
посіві опромінених зерен.
Гамма-опромінення сухих зерен в дозі
200 Гр призвело до суттєвого зниження ознак
продуктивності популяції рослин F2 порівняно з
контролем (табл. 1). Маса зерна з рослини знижувалася приблизно на 34 %, причому зниження
відбувалось як за рахунок зниження числа продуктивних стебел (на 16 %), так і маси зерна з колоса (на 20 %).
Було досліджено значення ознак продуктивності рослин F2 при опроміненні сухих зерен
залежно від генотипу за маркерними локусами
(присутності житньої транслокації). Середні значення ознак продуктивності у рослин F2 з певним
генотипом за Gli-B1 в контролі і при опроміненні сухих зерен наведено в табл. 2. В контролі гетерозигота за транслокацією мала істотно вище
значення маси зерна з рослини, ніж гомозигота
за транслокацією (t = 2,7, P < 0,01). У варіанті з
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Таблиця 1
Середні значення виживання та ознак продуктивності
± стандартна похибка у популяції рослин
F2 GLI-D1-4 × GLI-B1-3 (К07) в контролі та після
гамма-опромінення дозою 200 Гр, в дужках —
відносне зниження ознак (порівняно з контролем), %
Варіант
Ознака

Виживання
0,600 ± 0,017
0,512* ± 0,017
(14,7 %)
Число продуктивних стебел
Контроль
7,5 ± 0,2
200 Гр
6,3* ± 0,2
(16,1 %)
Маса зерна з рослини, г
Контроль
15,23 ± 0,49
200 Гр
10,08* ± 0,36
(33,8 %)
Маса зерна з колоса, г
Контроль
1,949 ± 0,029
200 Гр
1,550* ± 0,023
(20,5 %)
Примітка: * — відрізняється від контролю при P < 0,001.
Контроль
200 Гр

опроміненням істотних відмінностей не спостерігалося.
Порівняння значень ознак продуктивності
у певних генотипів за локусом Gli-B1 в контролі і
при опроміненні сухих зерен показало достовірне зниження ознак продуктивності порівняно з
контролем, за винятком числа продуктивних стебел з рослини у гомозигот Gli-B1l.l (табл. 3).
У варіанті з опроміненням найменше знижує
число продуктивних стебел, масу зерна з рослини
і колоса гомозигота за житньою транслокацією.
Цю тенденцію спостерігали і при проведеному
раніше дослідженні двох аналогічних популяцій,
вирощених в інших умовах [19, 20] (табл. 3, рис.).
Отже, результати дослідження вказують на
меншу чутливість генотипів з присутністю 1BL/1RS
транслокації до стресових факторів (опромінення
сухого насіння гамма-променями у високих дозах)
порівняно з генотипами без цієї інтрогресії.
Таблиця 2

Середні значення числа ознак продуктивності у рослин F2 (К07) з певним генотипом за Gli-B1 в контролі
і при опроміненні сухих зерен дозою 200 Гр
Варіант
Gli-B1b.b
Gli-B1b.l
Gli-B1l.l

Число продуктивних стебел
Kонтроль
7,40 ± 0,375
7,74 ± 0,30
6,91 ± 0,41
200 Гр
6,06* ± 0,373
6,48** ± 0,28
6,07 ± 0,38
Маса зерна з рослини, г
Kонтроль
14,65 ± 0,88
16,42 ± 0,72
13,20 ± 0,96
200 Гр
9,81*** ± 0,69
10,39*** ± 0,52
9,74** ±
Маса зерна з колоса, г
Kонтроль
1,910 ± 0,052
2,032 ± 0,039
1,808 ± 0,069
200 Гр
1,555*** ± 0,045
1,540*** ± 0,035
1,564** ± 0,039
Примітка: відрізняється від значення в контролі при * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001.
Таблиця 3
Відносне зниження ознак продуктивності рослин F2 з різним генотипом за локусом Gli-B1
після гамма-опромінення зерен (порівняно з контролем), %
Генотип за Gli-B1

К07, 200 Гр

К06, 200 Гр [19]

Число продуктивних стебел з рослини
18,13
23,22
b.b
16,23
19,04
b.l
12,19н
12,69
l.l
Маса зерна з рослини
32,97
27,27
b.b
36,71
24,17
b.l
26,26
14,90н
l.l
Маса зерна з колоса
18,59
5,30н
b.b
24,21
8,38
b.l
13,50
5,59н
l.l
Примітка: н — відмінності від значення в контролі статистично неістотні.
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О06 150 Гр [20]

12,30
11,41
6,65
30,60
28,95
20,51
19,02
18,14
17,32
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Рис. Відносне зниження (% від значення у контролі)
маси зерна з рослини у груп рослин з різним генотипом
за локусом Gli-B1 після гамма-опромінення сухих
зерен в різних умовах вирощування (популяції К07,
К06 — 200 Гр [19]; популяція О06 — 150 Гр [20])

Висновки
Не виявлено відмінностей за рівнем виживання в популяції рослин F2 залежно від присутності 1BL/1RS транслокації. У варіанті з гаммаопроміненням у дозі 200 Гр тенденцію до найменшого зниження ознак продуктивності має
гомозигота за житньою транслокацією. Результати дослідження вказують на меншу чутливість
(за ознаками продуктивності) генотипів з присутністю 1BL/1RS транслокації до опромінення
сухого насіння гамма-променями у високих дозах, порівняно з генотипами без цієї інтрогресії
та гетерозигот за цією транслокацією.
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INVESTIGATION OF THE RESPONSE OF COMMON WHEAT PLANTS WITH THE 1BL/1RS
TRANSLOCATION TO GAMMA-IRRADIATION
Aims. The 1BL/1RS translocation is the most widespread introgression among common wheat cultivars. To reveal
regularities of the response of plants to gamma-irradiation of dry seeds depending on the presence of 1BL/1RS, further
investigation of survival rate and productivity traits was carried out. Methods. Dry F2seeds from crossing Bezostaya
1 lines were treated with gamma-radiation at 200 Gy. Each F2 plant was characterized with respect to yield traits. The
presence of 1BL/1RS was analyzed by electrophoresis of gliadins. Results. No differences in the survival rate depending
on the presence of 1BL/1RS were revealed. At gamma irradiation, the homozygote for 1BL/1RS showed the smallest
reduction in plant productivity traits, which is in agreement with the previous results. Conclusions. The results provide
further support for lower sensitivity (with respect to productivity traits) of genotypes with the 1BL/1RS translocation to
gamma-irradiation of dry seeds.
Keywords: Triticum aestivum L., 1BL/1RS translocation, gamma-irradiation, productivity.

ISSN 2219-3782. Ôàêòîðè åêñïåðèìåíòàëüíî¿ åâîëþö³¿ îðãàí³çì³â. 2015. Òîì 16

155

