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Вітрило 86 2,0 760 
Ювілейне 82 2,1 724 
Золотисте 84 1,3 1169 
Козацьке 90 1,3 1169 
Олітал 86 1,7 894 

Денвікське 90 2,2 691 
НІР 05 0,2 

 
Слід також зауважити, що найбільш скорости-

глим в умовах 2014 року виявилось просо Ювілей-
не, період вегетації якого склав 82 дні. Найбільш 
тривалим періодом вегетації був у сорту Миронів-
ське 51. 

Що стосується дії інокуляції насіння мікроб-
ними препаратами, та застосування мікродобрив 
на фоні макродобрив, то слід відмітити, що в умо-
вах повітряної і ґрунтової посухи позитивної їх дії 
не проявилось. Ми вважаємо, що такі дослідження 
необхідно продовжити з метою більш досконалого 
вивчення механізму дії мікробних препаратів і 
мікродобрив в умов посухи, а також пошуку інших 
шляхів застосування цих препаратів. 

Висновки та пропозиції. Найбільш адапто-
ваними до посушливих умов є сорти проса Денвік-
ське та Ювілейне. Вони також потребують для 
формування свого врожаю найменше вологи – 
691-724 м3/га. 

Для підвищення врожайності проса за посуш-
ливих умов необхідно продовжити дослідження з 
виявлення заходів, які найбільше сприяють адап-
тації різних сортів до змін клімату. 
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Постановка проблеми. Одним із важливих у 

селекції є наявність вихідного матеріалу та знання 
його селекційно-генетичних особливостей. Для 
добору компонентів для схрещування важливо 
передбачувати генетичні властивості вихідного 
матеріалу, зокрема за визначенням його комбіна-
ційної здатності. 

Стан вивчення проблеми. Відомо, що за за-
гальною комбінаційною здатністю (ЗКЗ) визнача-
ється середня цінність сорту в гібридних комбіна-
ціях згідно середньої величини відхилення ознак у 
всіх гібридах з його участю від загального серед-
нього по всіх гібридах. Специфічна ж комбінаційна 
здатність (СКЗ) показує окремі комбінації в порів-
нянні з середнім значенням батьківських форм і 
визначається відхиленням величини ознаки конк-
ретної комбінації схрещування від середнього 
значення ЗКЗ для двох батьківських форм. За 
рівнем ЗКЗ можна визначити більшу чи меншу 

кількість алелів генів, які детермінують показники 
ознаки. 

Згідно B. A. Griffing ЗКЗ визначається адитив-
ними ефектами генів, а СКЗ – ефектами домінант-
ної та епістатичної взаємодії генів [1]. 

B. I. Hayman вважає, що ЗКЗ визначається 
адитивними і частково неадитивними ефектами 
генів, а СКЗ – неадитивними ефектами генів [2]. 

Так як рівень кількісних ознак рослин детер-
мінується багатьма генами з різною взаємодією 
між ними і залежить від умов вирощування [3, 4], 
то важливо визначити тип дії генів – адитивний чи 
домінантний [5]. Адитивний ефект генів визнача-
ється спільною дією алелів одного й того ж локусу. 
Такі ефекти цінні в селекції на продуктивність рос-
лин [6], зокрема зернових колосових культур, одні-
єю з яких э пшениця. Домінантні ж ефекти генів 
детермінуються взаємодією алелів локусу. А при 
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неалельній взаємодії генів буде проявлятися епі-
стаз з впливом генів різних локусів. 

З огляду цього, установлення порівняльних 
генетичних особливостей сортів пшениці м’якої 
озимої за комбінаційною здатністю та співвідно-
шенням варіанс ЗКЗ і СКЗ для визначення типу дії 
генів важливо для прогнозу прояву селекційно-
генетичних особливостей вихідного матеріалу [7]. 

Завдання і методи досліджень. Метою дос-
ліджень було встановити загальну та специфічну 
комбінаційну здатність, співвідношення їх варіанс у 
F1 при стабільному їх прояві за три роки дослі-
джень і на основі цього визначити переважання 
адитивних чи неадитивних ефектів генів та прогноз 
ефективності доборів у гібридних популяціях за 
генетичними особливостями кількісних ознак бать-
ківських сортів пшениці м’якої озимої. 

Дослідження проведено в 2012-2014 рр. у Ін-
ституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН Украї-
ни у системах топкросів і діалельних схрещувань. 
Використано 10 материнських сортів різного геог-
рафічного походження (Землячка, Мелодія, Боге-
мія, Бунчук, Аналог, Ювіляр Миронівський, Юнона, 
Bogatka, Torrild, Зарница) у системах топкросів і 
діалельних схрещувань, а також чотири батьківські 
сорти-тестери у системі топкросів (Гордовита, 
Дорідна, Харус, Альянс). Для вирощування F1 сівбу 
здійснено ручними саджалками з міжряддям 0,2 м 
у трьох повтореннях. Рослини F1 збирали вручну з 
корінням і аналізували по 50 рослин F1 за ознаками 
продуктивність (маса зерна) рослини, її структур-
них елементів (продуктивна кущистість, кількість 
зерен у колосі, маса 1000 зерен) і іншими (кількість 

колосків у колосі, кількість зерен у колосі, довжина 
колосу, маса зерна з колосу, висота рослини). 

Достовірність впливу джерел дисперсії на мі-
нливість показників ознак рослин визначали дис-
персійним аналізом, ЗКЗ і СКЗ та їх варіанси – 
генетичним аналізом за М. А. Фединым та ін. [5] та 
Б. А. Доспеховым [8]. 

Результати досліджень. Згідно результатів 
дисперсійного аналізу встановлено достовірний 
вплив джерел дисперсії гібридних комбінацій, ЗКЗ і 
СКЗ на мінливість показників кількісних ознак, що 
дає можливість проводити аналіз за цими ознака-
ми. 

У 2012-2014 рр. установлено генетичні особ-
ливості ознак сортів за рівнями показників ЗКЗ і 
СКЗ та їх дисперсій у F1. 

Ефекти загальної комбінаційної здатності 
материнських сортів за кількісними ознаками в F1 
топкросів. Виявлено неоднакові рівні ефектів ЗКЗ 
кількісних ознак материнських сортів Землячка, 
Мелодія, Богемія, Бунчук, Аналог, Ювіляр Миро-
нівський, Юнона, Bogatka, Torrild, Зарница як за-
лежно від генотипу, так і від умов вирощування в 
роки досліджень (табл. 1). 

Стабільно високі достовірні ефекти ЗКЗ були 
у наступних материнських сортів за окремими 
кількісними ознаками (див. табл. 1):  

– у сорту Мелодія за ознакою довжина колосу 
(0,58, 0,19 і 0,25 за 2012, 2013 і 2014 рр. відповід-
но) і за два роки (2013 і 2014) за ознакою продук-
тивна кущистість (0,38 і 0,78 при недостовірному 
ефекту у 2012 р.); 

– у сорту Бунчук за ознакою маса 1000 зерен 
(0,62, 1,50 і 1,53); 

Таблиця 1. – Ефекти ЗКЗ за ознаками рослин материнських сортів у F1 у системі топкросів,  
за роками досліджень (2012 – 2014 рр.) 

Сорт 

Продуктивність 
(маса зерна) 
рослини 

Продуктивна 
кущистість 

Кількість зерен у 
основному колосі Маса 1000 зерен 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Землячка -0,56* -0,02 -0,65* -0,43* -0,19* -0,25 -2,54* 2,91* 4,68* 0,54 -0,54* -0,66 
Мелодія -0,30* -0,71* -0,21 -0,12 0,38* 0,75* -0,08 -2,21* -3,44* -1,03* -3,52* -3,14* 
Богемія -0,17* -1,19* -0,24 -0,13 -0,06 0,31* -1,84* -2,62* -3,28* 2,95* -1,37* -1,19* 
Бунчук -0,48* -0,07 1,00* -0,53* -0,02 0,16* -1,38* -1,64* 1,51* 0,62* 1,50* 1,53* 
Аналог -0,18* -1,36* -0,93* -0,51* -0,42* -0,38* 5,40* 1,79* 1,97* -1,01* -2,05* -2,05* 
Ювіляр Миронівський -0,31* -3,22* -1,44* -0,36* -0,55* -0,39* -0,95* -6,31* 2,74* -0,26 3,19* 2,84* 
Юнона 0,47* 4,79* 2,28* -0,24* 0,23* 0,18 -2,39* 8,76* 8,75* 0,84* 3,39* 3,38* 
Bogatka 0,38* -2,59* -2,05* 0,52* -0,17* -0,48* -0,38 -3,77* -3,55* -1,46* -4,88* -4,91* 
Torrild 0,58* -1,10* -0,86* 0,87* 0,13* 0,25 -0,92* 4,65* -5,77* 0,72* -0,57* -0,41 
Зарніца 1,51* 5,47* 3,10* 0,93* 0,69* -0,14 5,08* 7,74* 1,87* -1,90* 4,85* 4,61* 

НІР05 
з середнім 0,11 0,17 0,60 0,16 0,12 0,27 0,57 0,23 0,45 0,59 0,25 0,76 
попарно 0,17 0,26 0,90 0,25 0,18 0,41 0,85 0,34 0,68 0,87 0,37 1,14 

Примітка. * – Достовірність різниці з середнім (рівним 0) при НІР05. 
 

– у сорту Аналог за ознакою кількість зерен у 
колосі (5,40, 1,79 і 1,97). 

у сорту Ювіляр Миронівський за ознакою ма-
са 1000 зерен у 2013 і 2014 рр. (3,19 і 2,84) при 
недостовірному ефекті у 2012 р. (-0,26); 

– у сорту Юнона за ознаками продуктивність 
рослини (0,47, 4,79 і 2,28), маса 1000 зерен (0,84, 
3,39 і 3,38) і висота рослин (2,16, 10,97 і 8,48); 

– у сорту Torrild за ознакою продуктивна ку-
щистість (0,87 і 0,13 за 2012 р. і 2013 р. при недо-
стовірному ефекті 0,25 у 2014 р.); 

– у сорту Зарница за ознаками продуктивність 
рослини (1,51, 5,47 і 3,10) і продуктивна кущистість 
(0,93 і 0,69 у 2012 р. і 2013 р., але недостовірно 
при -0,14 у 2014 р.), кількість зерен у колосі ( 5,08, 
7,74 і 1,87) і маса зерна з колосу (0,12, 0,66 і 0,69). 

Відомо, що при високих ефектах ЗКЗ ознака 
детермінується більшою кількістю алелів генів, що 
позитивно визначають її рівень. 

Стабільно низькі достовірні ефекти ЗКЗ при 
більшій кількості алелів генів, які негативно визна-
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чають рівень ознаки, виявлено у ряді сортів за 
певними ознаками (див. табл. 1). 

За деякими ознаками сортів ефекти ЗКЗ були 
неоднозначними високими чи низькими в залежно-
сті від умов років вирощування. 

Співвідношення адитивних і неадитивних 
ефектів генів згідно рівня варіанс ЗКЗ та СКЗ 
материнських сортів за кількісними ознаками в 
F1. У материнських сортів за кількісними ознаками 
були неоднаковими співвідношення варіанс ЗКЗ і 
СКЗ (табл. 2). 

Стабільно за три роки (2012-2014 рр.) пере-
вищення рівня показників віріанси ЗКЗ над відпові-
дними СКЗ при переважанні адитивних ефектів 
генів визначено за певними кількісними ознаками у 
наступних сортів: у сорту Мелодія за висотою рос-
лин, у сорту Богемія за масою 1000 зерен, у сорту 
Ювіляр Миронівський за висотою рослин, у сорту 

Юнона за кількістю зерен і колосків у колосі, у сор-
ту Зарница за продуктивністю рослини. 

У зв’язку з переважанням адитивних ефектів 
генів за цими ознаками у гібридних комбінаціях, 
одержаних з використанням наведених сортів, 
добір за ознакою буде ефективним за фенотипом, 
зокрема у ранніх поколіннях гібридів. 

З окремими кількісними ознаками сортів ста-
більно за три роки перевищували показники варі-
анс СКЗ над показниками варіанс ЗКЗ при перева-
жанні неадитивних ефектів генів у наступних сортів 
(див. табл. 2). 

Необхідно враховувати, що при переважанні 
неадитивних ефектів генів добір за ознаками сор-
тів буде ефективним за генотипом, зокрема в 
більш пізніх поколіннях гібридів при достатній кіль-
кості константних форм з домінантним успадку-
ванням ознак. 

Таблиця 2. – Варіанси ЗКЗ (в чисельнику) і СКЗ (в знаменнику) материнських сортів за ознаками 
рослин у F1 у системі топкросів, за роками досліджень (2012 – 2014 рр.) 

Сорт 

Продуктивність 
(маса зерна) 
рослини 

Продуктивна 
кущистість 

Кількість зерен у ос-
новному колосі Маса 1000 зерен 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Землячка 0,31 
0,06 

-0,01 
11,83 

0,24 
5,50 

0,17 
0,04 

0,03 
0,25 

0,03 
0,64 

6,30 
1,08 

8,41 
40,10 

21,84 
29,55 

0,12 
2,11 

0,23 
11,27 

0,15 
5,42 

Мелодія 0,08 
0,27 

0,49 
7,84 

-0,14 
5,07 

0,00 
0,04 

0,13 
0,39 

0,52 
0,72 

-0,15 
-0,18 

4,85 
13,22 

11,74 
22,46 

0,90 
2,66 

12,32 
1,51 

9,55 
1,50 

Богемія 0,02 
0,21 

1,40 
3,55 

-0,12 
1,51 

0,00 
0,25 

-0,00 
0,21 

0,06 
0,31 

3,23 
11,93 

6,84 
9,06 

10,65 
9,70 

8,55 
1,44 

1,81 
0,23 

1,12 
-0,03 

Бунчук 0,22 
0,02 

-0,01 
13,07 

0,83 
4,33 

0,27 
-0,02 

-0,01 
0,25 

-0,01 
0,19 

1,74 
3,34 

2,68 
58,02 

2,18 
29,84 

0,21 
8,63 

2,18 
3,56 

2,05 
2,24 

Аналог 0,03 
0,12 

1,83 
4,11 

0,69 
0,38 

0,24 
-0,01 

0,17 
0,15 

0,11 
0,25 

28,96 
5,20 

3,19 
26,37 

3,79 
29,06 

0,85 
2,06 

4,14 
3,24 

3,91 
2,79 

Ювіляр Ми-
ронівський 

0,09 
0,12 

10,38 
0,66 

1,90 
2,88 

0,11 
0,01 

0,29 
0,04 

0,12 
0,61 

0,75 
1,18 

39,76 
12,73 

7,41 
4,53 

-0,10 
1,29 

10,09 
11,65 

7,77 
9,16 

Юнона 0,22 
0,26 

22,91 
1,67 

5,03 
1,46 

0,05 
0,05 

0,04 
0,12 

-0,00 
0,05 

5,56 
2,44 

76,62 
24,41 

76,40 
13,05 

0,54 
1,78 

11,45 
12,05 

11,11 
9,77 

Bogatka 0,14 
0,59 

6,68 
4,11 

4,04 
0,74 

0,26 
0,33 

0,02 
0,17 

0,19 
0,08 

-0,02 
15,53 

14,19 
6,92 

12,53 
7,88 

1,96 
4,80 

23,77 
1,64 

23,84 
-0,14 

Torrild 0,33 
0,11 

1,20 
5,43 

0,57 
1,16 

0,74 
-0,03 

0,01 
0,14 

0,02 
0,07 

0,68 
7,93 

21,55 
18,02 

33,15 
9,68 

0,34 
1,02 

0,26 
1,36 

-0,12 
0,45 

Зарніца 2,28 
0,43 

29,89 
4,36 

9,41 
4,45 

0,85 
0,14 

0,47 
0,17 

-0,02 
0,14 

25,68 
3,43 

59,92 
6,28 

3,40 
3,48 

3,43 
5,27 

23,45 
0,05 

21,00 
-0,48 

Середнє 0,37 
0,22 

7,48 
5,66 

2,25 
2,75 

0,27 
0,08 

0,12 
0,19 

0,10 
0,31 

7,27 
5,19 

23,80 
21,51 

18,31 
15,92 

1,68 
3,51 

8,97 
4,66 

8,04 
3,07 

 
Ефекти ЗКЗ за кількісними ознаками рослин 

сортів у F1 у системі діалельних схрещувань. 
Визначено неоднакові рівні комбінаційної здатності 
тих же 10 сортів, які було використано як материн-
ські у системі топкросів (табл. 3). 

Установлено достовірно високі значення рів-
нів ефектів ЗКЗ: 

– у сорту Землячка за масою 1000 зерен 
(2,67) і масою зерна з колосу (0,06); 

– у сорту Мелодія за масою 1000 зерен (0,41) 
і висотою рослин (0,58); 

– у сорту Богемія лише низькі за більшістю 
ознак; 

– у сорту Бунчук високі за ознаками продукти-
вність рослин (0,20), кількість зерен з колосу (0,99), 
маса 1000 зерен (1,14), маса зерна з колосу (0,08), 

кількість колосків у колосі (0,22) і висота рослин 
(1,25), тобто майже за всіма ознаками; 

– у сорту Аналог за продуктивністю рослин 
(0,16), кількістю зерен з колосу (0,54) і висотою 
рослин (0,62); 

– у сорту Ювіляр Миронівський високі лише за 
висотою рослин (0,60); 

– у сорту Юнона лише за ознакою висота ро-
слин (1,78); 

– у сорту Bogatka за продуктивністю рослин 
(0,33), кількістю зерен у колосі (0,41), масою зерна 
з колосу (0,01), і кількістю колосків у колосі (0,18); 

– у сорту Torrild за продуктивністю (0,33), 
продуктивною кущистістю (0,44), масою зерна 
(0,01) і кількістю колосків у колосі (0,24); 
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– у сорту Зарница за кількістю зерен у колосі 
(0,59), масою 1000 зерен (2,81), масою зерна з 
колосу (0,08) і висотою рослин (0,32). 

За окремими кількісними ознаками рослин со-
ртів співвідношення варіант ЗКЗ і СКЗ було неод-
наковим, а значить різним є і прояв адитивних чи 
неадитивних ефектів генів. 

Таблиця 3. – Ефекти ЗКЗ за ознаками рослин материнських сортів у F1 у системі діалельних  
схрещувань, 2014 р. 

Сорт Продуктивність (маса 
зерна) рослини 

Продуктивна 
кущистість 

Кількість зерен у 
основному колосі 

Маса 1000 
зерен 

Землячка -0,40* -0,13* -0,37* 2,64* 
Мелодія -0,38* 0,02 -0,11 0,41* 
Богемія -0,16* -0,15* 0,02 -0,40* 
Бунчук 0,20* 0,01 0,99* 1,14* 
Аналог 0,16* -0,08* 0,54* -1,89* 
Ювіляр Миронівський -0,02 -0,16* -0,88* -1,94* 
Юнона -0,06* -0,03 -0,03 -0,15 
Bogatka 0,33* 0,05 0,41* -0,35* 
Torrild 0,33* 0,44* 0,03 -0,26 
Зарніца 0,01 0,03 0,59* 2,81* 

НІР05 
з середнім 0,03 0,05 0,31 0,27 
попарно 0,04 0,08 0,47 0,40 

Примітка. * – Достовірність різниці з середнім (рівним 0) при НІР05. 
 

Порівнянням рівнів ефектів ЗКЗ за кількісними 
ознаками 10 сортів, використаних як у системі 
діалельних схрещувань (див. табл.3), так і в сис-
темі топкросів (див. табл. 1) установлено, що у 
середньому за всіма ознаками вони були приблиз-
но на 1/3 однаковими (достовірно високими або 
низькими), на 1/3 – близькими (достовірними і 
недостовірними) і на 1/3 – іншими (високими чи 
низькими). 

Неоднаковим було і співвідношення варіанс 
ЗКЗ і СКЗ. 

Таким чином, визначено рівні ефектів ЗКЗ та 
співвідношення варіанс ЗКЗ і СКЗ і на їх основі 
адитивних та неадитивних ефектів генів при поєд-
нанні конкретних геномів. Тому висновки відносно 
ефективності доборів за фенотипом при перева-
жанні адитивних ефектів генів чи за генотипом при 
переважанні неадитивних ефектів генів у F1 є про-
гнозними для ефективності доборів в ранніх чи 
пізніх поколіннях гібридів при поєднанні конкретних 
геномів, що є важливим в селекції самозапильних 
культур. 

Висновки. Установлено, що в системі топк-
росів і діалельних схрещувань за окремими озна-
ками сорти мали високу або низьку ЗКЗ, що важ-
ливо при використанні їх в селекції. 

Установлено неоднакові рівні варіанс ЗКЗ і 
СКЗ за ознаками рослин сортів у F1 топкросів і 
діалельних схрещувань. На основі цього показано 
різний прояв адитивних або неадитивних ефектів 
генів при успадкуванні величини ознак у гібридів 
від схрещування сортів з різними геномами. 

Перспективи подальших досліджень. Важ-
ливим є визначення ефективності доборів цінних 
ліній пшениці м’якої озимої у гібридних комбінаціях 
залежно від особливостей комбінаційної здатності 
сортів, на основі яких одержано гібриди. 
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