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diseases that are included in the work collection. Resistance to the three diseases displayed: to
bunt, leaf rust and septoriosis - Phyto 33/08, Phyto 14/08, Phyto 29/08, Phyto 16/08, L 683-12,
Sibakovskaya jubileynaya; to powdery mildew, leaf rust and septoriosis - Aktsent, Panyanka,
Zuzuk, Uralosibirskaya, Sonata, Lutescens 13, Aestina, Multi 6R, Saturn. Among the samples
with group resistance to diseases, there are identified carriers of early ripeness - Cheremshina;
increased yields - Panyanka, Omskaya krasota, Omskaya 41, Chernozemnuralskaya 2, NAK 184p/11, L683-12, L685-12; large seed – Panyanka, Omskaya krasota. 21 samples have been
identified as standards of levels of resistance to diseases and intra–stem pests. Based on the
identified standards and resistance sources, a working collection on complex resistance to diseases
and pests, group and individual resistance to diseases was formed and registered; it consists of 74
samples originating from 11 world countries. Use of this collection helps to increase the efficiency
of breeding of spring bread wheat for resistance to diseases and pests.
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СТВОРЕННЯ ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ З
ЗАЛУЧЕННЯМ ГЕНЕТИЧНОЇ ПЛАЗМИ THINOPYRUM INTERMEDIUM
У статті наведена характеристика ліній пшениці м’якої озимої поколінь F5 та F8,
отриманих від схрещувань пшениці м’якої озимої сортів Лютиця та Гордовита із
зразком неповного амфідиплоїда пшениці м’якої з пирієм проміжним Thinopyrum
intermedium (Host) Barkworth & D.R. Dewey, UA0500064 (2n=42). Наявність
інтрогресій доведена за допомогою молекулярних маркерів – запасних білків
ендосперму спирторозчинної фракції (гліадинів), спектри яких було проаналізовано
методом електрофорезу в поліакриламідному гелі. Наведено середні дані за три роки
(2013 – 2015 рр.) щодо технологічної та хлібопекарської оцінки інтрогресивних ліній
пшениці м’якої озимої, створених за участі зразка UA0500064. За показниками
склоподібність, вміст клейковини та білка в зерні досліджені сім`ї належать до
пшениць-філерів, але за показниками якість клейковини, сила борошна, об’ємний
вихід хліба з 100 г борошна та загальна хлібопекарська оцінка вони належать до
поліпшувачів, що свідчить про відсутність безпосереднього зв'язку між вмістом
білка та якістю борошна і хліба, доцільність аналізу компонентного складу білків
клейковини. Отримані сім`ї можна рекомендувати як вихідний матеріал в селекції
пшениці озимої м’якої для покращення показників якості майбутніх сортів.
Підтверджено перспективність залучення амфідиплоїду пшениця м’яка–Thinopyrum
intermedium UA0500064 до селекції пшениці озимої м’якої хлібопекарського
напрямку використання.
Ключові слова: пшениця, амфідиплоїд, Thinopyrum intermedium, гліадин,
хлібопекарська оцінка, технологічні якості, міжвидова гібридизація.
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ВСТУП
Успіх практичної селекції великою мірою залежить від широти генетичного
різноманіття вихідного матеріалу [1]. Загальновідомо, що спадковий потенціал
господарсько-цінних ознак має певні обмеження, і для отримання реальних результатів
селекція вимагає його розширення. Велику небезпеку становить також проблема звуження
генетичної плазми у зв`язку з вирощуванням на великих площах однорідних і схожих за
рядом ознак сортів, які часто мають у родоводі спільні форми, що загрожує втратою
урожаю в разі масштабних епіфітотій. Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми є
використання генетичного потенціалу видів-співродичів. Світові генетичні ресурси рослин
розглядаються в усьому світі як основне джерело покращення сільськогосподарських
культур. Створення джерел та донорів цінних господарських ознак у більшості випадків
базується на світових генетичних ресурсах або колекціях рослин, що культивуються та їх
диких співродичів. Розкриття потенціалу генетичних ресурсів за основними біологічними
та селекційними ознаками забезпечує генетичну базу для реалізації селекційних програм
різних напрямків [2]. Одним з найбільш перспективних підходів при оцінці складних
генетичних систем, які виникають у результаті віддаленої гібридизації, є використання
білкових маркерів, за допомогою яких аналізують поліморфізм їх білкових продуктів
[3,4,5]. Поліморфізм білків виявляється методом електрофорезу в гелях, які базуються на
використанні відмінностей між білками за електрофоретичною рухомістю, яка в свою
чергу, залежить від заряду, маси та форми молекул.
Всі ці характеристики детерміновані первиною структурою білка, яка кодується
певним геном. Сукупність білків при електрофорезі дає специфічний спектр компонентів,
який несе цінну інформацію про структуру геному.Принципово важливо, що насіння – це
фіксована стадія онтогенезу. Запасні білки насіння залишаються константними багато
років. Відтворюваність результатів по електрофорезу запасних білків дуже добра [6, 7, 8]. З
використанням запасних білків насіння в ролі молекулярних маркерів пов’язані реальні
практичні досягнення в ідентифікації та реєстрації сортів найважливіших
сільськогосподарських культур, в насінництві та насіннєвому контролі, що закріплено у
рішеннях такої авторитетної міжнародної організації як ISTA та ряду інших [9,10,11].
Види-співродичі, які використовуються для віддаленої гібридизації, як правило, мають
специфічні за електрофоретичною рухомістю та інтенсивністю прояву компоненти білків,
які з успіхом можуть бути використані як молекулярні маркери інтрогресій.
Одним з багатообіцяючих видів-донорів цінних ознак при міжвидовій гібридизації
вважається пирій середній – Thinopyrum intermedium (Host) Barkworth & D.R. Dewey,
(синоніми: Agropyron aucheri Boiss., A. glaucum (Desf. Ex DC.) Roem. et Schult., A.
intermedium (Host) Beauv., A. trichophorum (Link) K.Richt., Elytrigia intermedia (Host) Nevski)
– аллогескаплоїд з рівнем плоїдності (2n = 6x = 42). Ця багаторічна форма характеризується
стійкістю до осипання та полягання, має порівняно крупне скловидне насіння [12]. При
схрещуванні Th. intermedium передає рослинам пшениці гени стійкості до листової,
стеблової та жовтої ірж [13,14,15], а також борошнистої роси [14,15,16,17,18]. Є також дані,
що Th. intermedium є стійким до вірусу мозаїки пшениці [19], вірусу смугастої мозаїки
пшениці [19, 20] та його переносника кліща Aceria tosichella [20], вірусу жовтої
карликовості ячменю [21,22], випрівання [23], червоної фузаріозної гнилі пшениці [24],
глазкової плямистості злаків [25]. Ці гени, передані пшениці, сприяють збільшенню
врожайності і зимостійкості під час екологічних стресів. Th. intermedium також має гени,
які покращують хлібопекарські властивості борошна при гібридизації. Хліб довше
залишається свіжим [26]. Отже Th. intermedium є джерелом збагачення генофонду пшениці
комплексом цінних генів. Ефективним шляхом переносу генів від пирію у пшеницю є
використання амфідиплоїда, у якому поєднані геноми обох рослин, як «містка».
У 90 роки ХХ ст. болгарський генетик і тритиколог Іван Панайотов люб’язно
передав створений ним неповний амфідиплоїд пшениці м’якої з пирієм середнім
Thinopyrum intermedium (2n=42). Геном АД UA0500064 не є простою сумою геномів батьків
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– пшениці та Th. intermedium, а, очевидно, сформувався як наслідок рекомбінації і втрати
частини хромосом гібриду, стабілізувавшись на рівні 2n=42. Це дає підставу розглядати
його як неповний амфідиплоїд. Проте, він несе значну частину спадкової основи дикого
виду Th. intermedium, у т.ч. генів, що контролюють показники якості зерна.
Цей амфідиплоїд було включено до Національного генбанку рослин України під
номером Національного каталогу UA0500064, оцінено за комплексом ознак і включено у
схрещування з сортами пшениці м’якої озимої Лютиця та Гордовита селекції Інституту
рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН.
Метою наших досліджень було встановити цінність амфідиплоїда (АД) UA0500064
як джерела високих якостей зерна при гібридизації з пшеницею м’якою озимою.
МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Польові експерименти були проведені на дослідному полі Інституту рослинництва
ім. В. Я. Юр’єва НААН України в 2010-2015 рр. Грунтовий покрів дослідних полів
представлений чорноземом типовим потужним з вмістом гумусу 5,8 % із високою
природною родючостю. Агрокліматичні умови у роки досліджень були контрастними:
2010, 2012 та 2013 роки характеризувалися як гостро посушливі, 2015 – як посушливий,
2011 і 2014 – як роки з надмірним зволоженням. Це дало змогу достовірно оцінити
показники якості зерна, які, як відомо, залежать від умов вегетації. У цілому ж умови
температури та зволоження у східній частині Лісостепу України у роки досліджень
дозволили рослинам пшениці озимої м’якої та споріднених культурних і диких видів
пройти повний цикл розвитку. При виконанні роботи використовували класичні методики
[27, 28]. Сорти пшениці м’якої озимої Лютиця та Гордовита селекції Інституту
рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, які використовували як материнські форми,
схрещували з АД UA0500064 як батьківською формою. Основний метод запилення –
краснодарський. Сорт Лютиця характеризувався високою морозостійкістю (на рівні 9 балів)
та стійкістю до інших несприятливих погодних умов, які все частіше спостерігаються на
території Східного Лісостепу України. Гордовита – це високоврожайний ранньостиглий
сорт універсального типу, толерантний до основних захворювань і невимогливий до умов
вирощування. Доборами у потомстві гібридів створено сім`ї пшениці, які аналізували за
ознаками якості зерна: ЛО 146/15 – F5 Лютиця / АД UA0500064; ЛО 105/15 – F8 Гордовита /
АД UA0500064. Сім’ї були вирівняними за морфологічними ознаками рослин і
показниками якості зерна. Вміст білка визначали методом К’єльдаля [29, 30]. Спектри
гліадінів вивчали методом електрофорезу в кислому середовищі [5, 31, 32]. Технологічну та
хлібопекарську характеристику зерна та борошна інтрогресивних сімей пшениці м’якої
озимої проводили, як описано в [33].
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Отримані в ході віддаленої гібридизації форми характеризувалися унікальним
спектром запасних білків спирторозчинної фракції (гліадинів) як за електрофоретичною
рухомістю, так і за інтенсивністю прояву компонентів ( рис. 1 і 2).
Використання запасних білків у ролі білкових маркерів сприяє точному та досить
швидкому визначенню геномного та хромосомного складу зразка, аналізу морфологічно
однорідних популяцій, виявленню біотипів, які зовні не відрізняються за морфологічними
ознаками. На рис. 1 і 2 показано різноманітність спектрів гліадинів сімей ЛО 146/15 та
ЛО 105/15, отриманих від схрещування сортів відповідно Лютиця та Гордовита з АД
UA0500064. Найбільш різноманітними, були компоненти гліадинових спектрів у зонах 
(рис. 1) і γ (рис. 2). Більшість компонентів гліадинових спектрів пшениці м’якої в цих зонах,
за літературними даними, кодуються хромосомами субгеному D [3,4]. Доведено, що
хлібопекарські якості пшениці м’якої визначаються складним комплексом генів,
локалізованих саме в цьому субгеномі [8]. У ньому знаходяться генетичні фактори, які
відповідають за синтез ліпопротеїда, який має в своєму складі дигалактозілдигліцерид,
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який, у свою чергу, забезпечує міцність та еластичність тіста, його газоутримуючу
здатність, об’єм хліба тощо.
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Рис. 1. Різноманітність спектрів гліадину рослин F5, сім`ї ЛО 146/15 (2013 р.)
1, 11, 20 – Безоста 1; 2, 3 – АД UA0500064; 4, 19 – Лютиця; 5-9, 12-18 – ЛО 146/15.
Білими стрілками вказано компоненти спектру, привнесені від АД UA0500064
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Рис. 2. Спектри гліадинів індивідуальних рослин сім`ї ЛО-105 /15 (2016 р.).
1, 12, 20 – Безоста 1; 2, 3, 13, 14, 19 – АД UA0500064; 4 – 6 – Гордовита; 7-11, 15 –18
спектри гліадину індивідуальних рослин ЛО 105/15.
Білими стрілками вказано компоненти спектру, привнесені від АД UA0500064.

Широкий поліморфізм компонентів в ω-зоні, які, за літературними даними [3, 4, 8],
кодуються хромосомою 1D, привнесені від АД UA0500064 з його складною геномною
структурою). Це передбачає перспективи для добору високоякісних, високоврожайних та
стійких генотипів пшениці – основи майбутніх сортів.
За рівнями натури та склоподібності (табл. 1) зерно отриманих ліній належить до
першого класу. У таблиці 1 наведено середні трирічні дані щодо хлібопекарської оцінки
інтрогресивних ліній ЛО-146 /15 та ЛО-105 /15, створених за участі АД UA0500064, у
порівнянні зі стандартом – сортом пшениці м’якої озимої Подолянка.
ISSN 2309-7345. Генетичні ресурси рослин. 2017. № 20

24

ДЖЕРЕЛА ТА ДОНОРИ

Вміст клейковини в
борошні, %
д. ВДК
Якість
клейковини
Ггрупа

Пружність тіста (Р), мм

Розтяжність тіста (L),
мм

Збалансованість (P/L)

Сила борошна, о.а.

Індекс еластичності, (Ie),
%

Об’єм. вихіхліба з 100 г
борошна, мл

Загальна хлібопекарська
оцінка, бал

772

58

11,8 21,0 40 ІІ

117

96

1,2

410

64

700

9,0

Лютиця
ЛО 105 /15
Гордовита
Подолянка,
стандарт
НІР05

836
770
796

60
65
50

13,0 23,0 35 II
12,9 21,8 50 I
11,5 19,0 45 I

55
60
112

104
97
46

0,5
0,6
2,4

183
390
262

45
56
55

710
690
630

9,0
9,0
8,6

776

33

12,4 24,0 75

І

60

92

0,7

209

57

680

8,9

4,0

0,3

0,1

0,3

0,5

0,05

1,0

0,3

3,0

–

Вміст білка в зерні, %

Склоподібність, %

ЛО 146 /15

Зразок -

Натура, г/л

Таблиця 1. Технологічна характеристика зерна та борошна зразків у порівнянні зі
стандартом – сортом Подолянка, середнє за 2013 – 2015 рр.

0,1 0,3

Як видно з таблиці 1, генні комплекси, успадковані інтрогресивними лініями від АД
UA0500064, суттєво впливають на показники якості зерна. Такі інтрогресивні є надійним
вихідним матеріалом для селекції нових високоякісних сортів пшениці м’якої озимої з
високим вмістом білка. Слід зауважити, що за показниками склоподібність, вміст
клейковини в зерні та вміст білка в зерні досліджені сім`ї належать до пшениць-філерів, але
за показниками якість клейковини, сила борошна, об’ємний вихід хліба з 100 г борошна та
загальна хлібопекарська оцінка вони належать до поліпшувачів. Це можна пояснити
відсутністю безпосереднього зв'язку між вмістом білка та якістю борошна і хліба. Скоріше,
слід звертати увагу на компонентний склад білків клейковини [34].
Таким чином, встановлено наявність в амфідиплоїді UA0500064 генетичної основи
підвищених хлібопекарських якостей зерна, які привнесені пирієм Th. intermedium.
ВИСНОВКИ
Підтверджено перспективність залучення амфідиплоїда «Wheat/Thinopirum
intermedium» UA0500064 до селекції пшениці озимої м’якої хлібопекарського напрямку
використання. Створені сім`ї рекомендується використовувати як вихідний матеріал у
селекції пшениці м’якої озимої на високі хлібопекарські властивості.
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СОЗДАНИЕ
ЛИНИЙ
ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ
С
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЫ THINOPIRUM INTERMEDIUM

ПРИВЛЕЧЕНИЕМ

Введение. Пырей обыкновенный Thinopyrum intermedium (Host) Barkworth & D.R.
Dewey, считается перспективным видом благодаря легкости обмолота и уборки,
относительной крупнозерности, устойчивости к осыпанию и полеганию. Th. intermedium по
показателям питательности сходен с пшеницей и обладает генами, которые при
гибридизации с пшеницей улучшают хлебопекарные свойства муки. Кроме того, имеется
много доказательств того, что гибридизация Th. intermedium с пшеницей – это
эффективный способ переноса в культурную пшеницу устойчивости к грибковым
заболеваниям – бурой листовой, стеблевой и желтой ржавчинам, а также к мучнистой росе.
Имееются также данные, что Th. intermedium устойчив к вирусу мозаики пшеницы, вирусу
полосатой мозаики пшеницы и его переносчику клещу Aceria tosichella, вирусу желтой
карликовости ячменя, выпреванию, фузариозу, ризоктониозу, глазковой пятнистости
злаков. Эти гены, переданные пшенице, способствуют увеличению урожайности и
зимостойкости во время действия стрессовых факторов окружающей среды. Результаты
гибридизации Th. intermedium с пшеницей были описаны в литературе. Эфективним путем
переноса генов от пырея в пшеницу является использование в качестве «мостика»
амфидиплоида, в котором объединены геномы обоих растений. Основываясь на этой
информации, целью нашей работы было оценить перспективность скрещивания пшеницы
мягкой озимой с амфидиплоидом (АД) пшеница мягкая–Th. intermedium UA0500064 для
создания пшеничних линий с улучшенным качеством зерна.
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Материалы, методы и условия исследования. Полевые эксперименты
проводились на опытных участках Института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН в
2010-2015 годах. Почва - чернозем. Гибридные комбинации были получены путем
скрещивания сортов озимой пшеницы Лютица и Гордовита, выведенных в Институте
растениеводства им. В.Я. Юрьева, с образцом АД UA0500064. Содержание белка
определяли методом Кьельдаля. Спектры глиадинов изучали с помощью электрофореза в
полиакриламидном геле в кислой среде. Технологическая и хлебопекарная оценка зерна и
муки интрогрессивных форм озимой мягкой пшеницы была проведена по общепринятым
методикам.
Результаты и обсуждение. В статье описываются линии поколений F5 и F8,
полученные в результате скрещивания сортов пшеницы мягкой озимой, соответственно,
Лютица и Гордовита с АД UA0500064. Наличие интрогрессий было подтверждено
молекулярными маркерами — запасными белками эндосперма глиадинами, спектры
которых были проанализированы с помощью электрофореза в полиакриламидном геле.
Представлены трехлетние (2013-2015) средние данные по технологическим и
хлебопекарным качествам интрогрессивных линий пшеницы мягкой озимой, созданных на
основе АД UA0500064. По твердости зерна, содержанию клейковины и белка в зерне
исследуемых линий мы можем отнести их к пшеницам-филлерам, но по показателям
качества клейковины, силы муки, объемного выхода хлеба из 100 г муки и общей
хлебопекарной оценки они принадлежат к улучшителям, что указывает на отсутствие
прямой зависимости между содержанием белка и качеством муки и хлеба, и что
целесообразно анализировать состав белков клейковины.
Выводы. С участием АД UA0500064 созданы интрогрессивные линии с
улучшенными показателями качества зерна, которые рекомендуется использовать в
качестве исходного материала для селекции пшеницы озимой хлебопекарного направления.
Ключевые слова: пшеница, амфидиплоид, Thinopyrum intermedium, глиадин,
хлебопекарная оценка, технологические качества, межвидовая гибридизация.
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CREATION OF BREAD WINTER WHEAT LINES WITH THE INVOLVEMENT OF THE
GENETIC PLASMA OF THINOPYRUM INTERMEDIUM
Introduction. The success of practical breeding depends to a large extent on the genetic
diversity of starting material. Intermediate wheatgrass Thinopyrum intermedium is considered a
promising species due to the aroma, easy threshing and harvesting, large seeds, resistance to
shedding and lodging. Th. intermedium is similar to wheat in terms of nutrition and has genes that
improve baking properties of flour when hybridized with wheat. In addition, there is much
evidence that hybridization of Th. intermedium with wheat is a method of transferring fungus
resistance to domesticated wheat. Th. intermedium transfers genes conferring resistance to leaf,
stem and stripe rusts as well as to powdery mildew. There is also evidence that Th. intermedium is
resistant to Triticum mosaic virus, wheat streak mosaic virus and its carrier - mite Aceria
tosichella, barley yellow dwarf virus, take-all disease, Fusarium head blight, sharp eyespot, and
eyespot of cereals. These genes transferred to wheat contribute to increased yield capacity and
winter hardiness during environmental stresses. Attempts to hybridize Th. intermedium with wheat
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have been described in literature. Based on this information, we set the Goal to cross bread winter
wheat with Wheat/Th. intermedium UA0500064 and to explore hybrid combinations.
Materials and Methods. The field experiments were conducted in plots of the Plant
Production Institute nd. a VYa Yuriev NAAS of Ukraine in 2010-2015. Soil was chernozem.
Hybrid combinations were obtained by crossing bread winter wheat varieties Liutytsia and
Hordovyta bred at the Plant Production Institute nd. a VYa Yuriev with Wheat/Th. Intermedium
UA0500064. The protein content was determined by the Kjeldahl method. Gliadin patterns were
studied by acid urea polyacrylamide gel electrophoresis. Technological and baking
characterization of grain and flour of introgressive forms of bread winter wheat was carried out
according to conventional methods.
Results and Discussion. The article describes F5 and F8 generations derived from crossing
bread winter wheat varieties, respectively, Liutytsia and Hordovyta with Wheat/Th. Intermedium
UA0500064. The presence of introgressions was proven by molecular markers - endosperm
storage proteins gliadins, patterns of which were analyzed by polyacrylamide gel electrophoresis.
The three-year (2013-2015) average data on the technological and baking qualities of introgressive
generations of bread winter wheat created on the basis of accession Wheat/Th. intermedium
UA0500064 are presented. Judging from grain hardness, gluten and protein contents in grain of
the combinations under investigation, we can attribute them to wheat fillers, but according to the
values of gluten quality, flour strength, 100-gram bread volume and the total baking score, they
belong to excellent improvers, indicating that there is no direct relationship between the protein
content and quality of flour and bread and that it is expedient to analyze the component
composition of gluten proteins.
Conclusions. The forms developed can be recommended to use as starting material in
bread winter wheat breeding, and they have been included in the bread winter wheat collection of
NCPGRU. Benefits of involving Th. intermedium in bread winter wheat breeding for baking
quality were confirmed.
Keywords: Thinopyrum intermedium, wheat, gliadins, baking score, technological
qualities, inter-species hybridization.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА АДАПТИВНІСТЬ ЗРАЗКІВ ГЕНОФОНДУ
ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В БАГАТОРІЧНИХ ВИПРОБУВАННЯХ У
ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Наведено результати багаторічних (2012-2016 рр.) випробувань в Миронівському
інституті пшениці імені В. М. Ремесла НААН (МІП) 130 колекційних зразків ячменю
ярого різного походження за врожайністю та адаптивністю. У різні роки на
формування врожайності дослідженої вибірки зразків впливала низка абіотичних та
біотичних чинників: нерівномірний розподіл і недостатня кількість опадів,
підвищені температури повітря, вилягання, розвиток комплексу збудників хвороб.
Середня по досліду врожайність варіювала від 336 г/м2 у 2013 р. до 522 г/м2 у 2015 р.
Розмах врожайності між зразками у межах року становив 348-502 г/м2. Абсолютний
максимальний та мінімальний рівень врожайності коливався від 803 г/м2 у cорту
Konchita (DEU) в 2015 р. до 156 г/м2 у лінії БЛ 01-75/99-2 (UKR) в 2013 р. Для
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