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Досліджено характер успадкування морфологічних ознак у простих і бекросних
гібридів F1 тa F2 спельти з м’якою пшеницею. Підтверджено, що в простих гібридів
T. spelta  T. aestivum морфологічні ознаки рослин, зокрема форма колоса, голо-
зерність, остистість колоса і висота рослини успадковуються моногенно. Виявле-
но адитивну взаємодію генів спельти та м’якої пшениці, які детермінують ознаку
кількості колосків у колосі, що приводить до вірогідного збільшення їх числа. У
бекросних гібридів, у яких переважав геном однієї з батьківських форм, зафіксо-
вано відхилення від теоретично очікуваного розщеплення ознак. Встановлено, що
зі збільшенням кількості генів спельти у бекросного гібрида зростають відмінності
від м’якої пшениці і параметри колоса наближаються до ознак спельти.

Ключові слова: Triticum spelta L., T. aestivum L., морфологічні ознаки, генетичний
аналіз.

Пшениця спельта (Triticum spelta L.) — вид плівчастої пшениці, геном
якої АuAuBBDD близько споріднений із гексаплоїдною м’якою пшени-
цею (T. aestivum L.), має форми ярого та озимого типу розвитку. Спель-
та привертає увагу селекціонерів цінними властивостями, які відсутні у
м’якої пшениці [9]. До них належать: стійкість рослин до патогенів,
ліпша адаптивність до несприятливих чинників середовища, підвищений
вміст білка в зерні (до 21 %), харчова цінність зерна [11]. Крім того, бо-
рошно із зерна спельти має унікальні смакові якості і високий вміст
вітамінів [1]. Вирізняють спельту такі біологічні переваги, як високий
коефіцієнт кущіння, невибагливість до умов вирощування, висока скло-
подібність зерна, яке не осипається й не пошкоджується птахами, кома-
хами, стійкість до перезволоження, рослини порівняно скоростиглі, хо-
лодо- й зимостійкі [1, 3]. Перспективи застосування у селекції корисних
властивостей, якими характеризується спельта, були предметом
різнобічних досліджень цієї культури [4, 5, 12, 23].

Однак значному поширенню спельти заважає її низька вро-
жайність і низка морфологічних характеристик, негативних у виробни-
чому відношенні, а саме: складний обмолот зерна внаслідок щільного
охоплення його міцними лусками (плівчастість), ламкість колосового
стрижня [11]. Головним методом поліпшення спельти вважають міжви-
дову гібридизацію з м’якою пшеницею. Добори серед гібридів ведуть за
комплексом господарсько-корисних ознак, продуктивністю, відсутністю
або оптимізацією негативних характеристик, притаманних T. spelta.
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Генетику м’яких пшениць, і зокрема спельти, вивчають з ХIХ ст.
[10]. Встановлено низку генів, які контролюють форму, плівчастість, ос-
тистість колоса, висоту рослин та інші ознаки [10, 13, 16, 22]. Згідно з
результатами сучасних досліджень, морфологічні ознаки колоса у гекса-
плоїдних пшениць роду Triticum L. визначаються головними генами, які
чинять сильний плейотропний ефект на фенотип рослини і тому мають
велике практичне значення [22]. Разом з тим характер успадкування
морфологічних ознак у гібридів спельти з м’якою пшеницею досліджено
недостатньо.

У зв’язку з цим метою наших досліджень було вивчення характеру
успадкування морфологічних ознак у простих і бекросних гібридів F1 тa
F2 спельти з м’якою пшеницею.

Методика

Досліджували гібриди F1 і F2 (T. spelta  T. aestivum). Для гібридизації ви-
користовували сорти м’якої пшениці Наталка й Подолянка. Сорт Натал-
ка має такі морфологічні ознаки: рослини заввишки 95—102 см, колос
довгий, остистий, середньої щільності, пірамідальної форми, солом’яно-
жовтого кольору, з помірним восковим нальотом. У сорту Подолянка
рослини заввишки 95—99 см, колос середньої довжини, безостий, серед-
ньої щільності, білого кольору, конусоподібної форми. Обидва сорти
створено в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України. Для
схрещування використано зразок спельти різновиду T. spelta var. duhame-
lianum походженням з Угорщини, селекційний номер УК 2С/15 (з ко-
лекції Інституту фізіології рослин і генетики), який характеризується та-
кими морфологічними ознаками: рослини заввишки 140—150 см, колос
довгий (до 20 см), безостий, пухкий, жовтого кольору, конусоподібної
форми, зернівка щільно охоплена лусками, середньопізній. Рослини
вирощували на полях дослідного господарства ІФРГ НАН України
(смт Глеваха Васильківського р-ну Київської обл.). Сівбу проводили в оп-
тимальні строки. Зразки висівали на ділянках 20 м2, розріджений посів.

Вивчали простий і бекросні гібриди першого та другого поко-
лінь таких гібридних комбінацій: УК 2С/15  Подолянка; (Наталка 
УК 2С/15)  Наталка; УК 2С/15  (Наталка  УК 2С/15). Всього було
вивчено в популяціях F1 по 20 рослин, у популяціях F2 — по 250 рослин.
В отриманих рослин гібридів F1 тa F2, а також у батьківських форм
досліджували такі морфологічні ознаки: довжину колоса, число колосків
у колосі, індекс щільності колоса (розраховували як число колосків на
10 см довжини колоса), ознаки форми колоса (спельтоїд, неспельтоїд),
плівчастість колоса (плівчастий, голозерний), остистість колоса (безос-
тий, остистий), висоту рослин (високорослі, середньорослі).

Кількісну різницю між батьківськими формами та гібридами F1
визначали за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу попу-
ляції з оцінюванням вірогідності за критерієм Фішера (F) та найменшою
істотною різницею (НІР) [2]. Відповідність фактичного співвідношення
фенотипних класів теоретичному співвідношенню в F2 встановлювали за
критерієм 2 [6]. 

Результати та обговорення

Ми проаналізували морфологічні ознаки колоса, зокрема його довжину,
число колосків у колосі, його щільність у батьківських форм і простого
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гібрида F1. Порівнянням рослин гібрида F1 (УК 2С/15  Подолянка) з
рослинами батьківських форм встановлено, що окремі досліджувані оз-
наки колоса виявляються неоднаково (табл. 1). Так, довжина колоса у
рослин гібрида F1 перевищувала довжину колоса батьківського серед-
нього і наближалась до довжини колоса спельти, що свідчить про
домінування гена (генів) спельти, який контролює цю ознаку.

Індекс щільності колоса як параметр, залежний від довжини коло-
са, у гібрида F1 (13,8) не відрізнявся від середнього показника
батьківських форм (14,3), проте був достовірно меншим, ніж у м’якої
пшениці. Середнє число колосків у колосі рослин простого гібрида
(20,6) вірогідно переважало батьківський середній параметр (16,5), що
свідчить про адитивну дію генів спельти і м’якої пшениці, які детерміну-
ють цю ознаку. Отже, аналізом значень параметрів колоса батьківських
форм і простого гібрида F1 доведено, що гени, які контролюють
кількісні параметри ознак колоса спельти, зокрема його довжину та
щільність, сильніше впливають на ці ознаки, ніж аналогічні гени м’якої
пшениці.

Порівнянням ознак бекросного гібрида F1 ((Наталка  УК 2С/15) 
 Наталка) з ознаками батьківських форм встановлено, що гібрид за
довжиною колоса й числом колосків у колосі вірогідно не відрізнявся від
вихідних форм, хоча середні значення параметрів цих ознак у гібрида бу-
ли дещо вищими порівняно з батьківськими (табл. 2).
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ТАБЛИЦЯ 1. Усереднені значення параметрів колоса батьківських форм і гібрида F1
(УК 2С/15  Подолянка)

Генотип
Довжина

колоса, см
Число

колосків у
колосі, шт.

Індекс
щільності

колоса

Подолянка 9,5 17,4 18,4

УК 2С/15 15,4 15,6 10,1

Батьківський середній 12,5 16,5 14,3

F1 (УК 2С/15  Подолянка) 14,5 20,6* 13,8**

F0,5 5,14

F фактичний 5,3 1,4 27,6

НІР0,5 5,0 2,9 3,6

*Параметри гібрида й батьківських форм вірогідно відрізняються за р  0,05.
**Параметри гібрида й м’якої пшениці вірогідно відрізняються за р  0,05.

ТАБЛИЦЯ 2. Усереднені значення параметрів колоса батьківських форм і гібрида F1
((Наталка  УК 2С/15)  Наталка)

Генотип
Довжина

колоса, см
Число

колосків у
колосі, шт.

Індекс
щільності

колоса

Наталка 8,2 18,0 22,0

УК 2С/15 15,4 15,6 10,1

Батьківський середній 11,8 16,8 16,1

F1 ((Наталка  УК 2С/15)  Наталка) 13,2 18,7 14,2*

F0,5 5,14

F фактичний 7,0 0,3 37,2

НІР0,5 5,2 6,7 4,2

*Параметри гібрида й м’якої пшениці вірогідно відрізняються за р  0,05.



За показниками середнього значення індексу щільності колоса бек-
росний гібрид F1 (14,2) істотно не відрізнявся від батьківського середнього
(16,1), проте, як і в разі простого гібрида, був вірогідно меншим за цей по-
казник м’якої пшениці. Оскільки довжина і щільність колоса знаходяться
в межах батьківських форм, це свідчить, що зазначені ознаки успадкову-
ються за проміжним типом. Середнє число колосків у колосі гібрида (18,7
шт.) дещо перевищувало число колосків у батьківських форм, що також
підтверджує адитивну взаємодію генів різних видів пшениці, які контро-
люють цю ознаку. Отже, збільшення частки генів м’якої пшениці у бек-
росного гібрида істотно не вплинуло на значення параметрів колоса.

У бекросного гібрида F1 (УК 2С/15  (Наталка  УК 2С/15))
(табл. 3) довжина головного колоса (14,8 см) була більшою, ніж у
батьківського середнього (11,8 см) й вірогідно відрізнялась від цього па-
раметра в м’якої пшениці.

Індекс щільності колоса гібрида також вірогідно відрізнявся від та-
кого для м’якої пшениці й наближався до показників спельти. Середнє
число колосків у колосі рослин цього гібрида, як і в попередніх
комбінаціях, перевищувало число колосків у батьківських форм, що та-
кож підтверджує адитивну взаємодію генів різних видів пшениці, що де-
термінують цю ознаку. Отже, зі збільшенням частки генів спельти у
бекросного гібрида його відмінність від м’якої пшениці зростає, а пара-
метри колоса наближаються до ознак спельти.

У табл. 4 наведено параметри колоса в поколінні F2 простого
гібрида (УК 2С/15  Подолянка) та вихідних генотипів, з яких випливає,
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ТАБЛИЦЯ 3. Усереднені значення параметрів колоса батьківських форм і гібридів F1
(УК 2С/15  (Наталка  УК 2С/15))

Генотип
Довжина

колоса, см
Число

колосків у
колосі, шт.

Індекс
щільності

колоса

Наталка 8,2 18,0 22,0

УК 2С/15 15,4 15,6 10,1

Батьківський середній 11,8 16,8 16,1

F1 (УК 2С/15  (Наталка  УК 2С/15)) 14,8* 19,3 13,0*

F0,5 5,14

F фактичний 7,9 0,7 92,2

НІР0,5 4,3 6,1 2,7

*Параметри гібрида й м’якої пшениці вірогідно відрізняються за р  0,05.

ТАБЛИЦЯ 4. Усереднені значення параметрів колоса батьківських форм і гібрида F2
(УК 2С/15  Подолянка)

Генотип
Довжина

колоса, см
Число

колосків у
колосі, шт.

Індекс
щільності

колоса

Подолянка 9,4 16,8 17,9

УК 2С/15 15,6 17,2 11,0

Батьківський середній 12,5 17,0 14,5

F2 (УК 2С/15  Подолянка) 13,7 20,8* 15,2

F0,5 3,89

F фактичний 10,0 20,2 11,8

НІР0,5 4,9 2,4 5,0

*Параметри гібрида й батьківської форми вірогідно відрізняються за р  0,05.



що гібрид за всіма показниками дещо перевищує параметри батьків-
ського середнього, однак лише за числом колосків у колосі вірогідно пе-
реважає їх. Це іще раз підтвердило адитивну взаємодію генів різних видів
пшениці, що детермінують цю ознаку.

Рослини бекросних гібридів F2 ((Наталка  УК 2С/15)  Наталка)
та (УК 2С/15  (Наталка  УК 2С/15)) мали однакову довжину колоса
(13,4 см), дещо більшу за довжину батьківського середнього (12,2 см), й
вірогідно відрізнялися за цим показником від рослин м’якої пщениці,
що також підтвердило певне домінування гена (генів) спельти, які кон-
тролюють цю ознаку (табл. 5).

Індекс щільності колоса гібридів F2 (відповідно 13,4 та 15,3), на-
впаки, дещо поступався середнім параметрам батьківських форм (16,2)
(див. табл. 5) і успадковувався за проміжним типом. Морфологічні озна-
ки колоса батьківських форм і гібридів F2 ілюструє рис. 1.
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ТАБЛИЦЯ 5. Усереднені значення параметрів колоса батьківських форм і бекросних гібридів F2

Генотип
Довжина

колоса, см
Число

колосків у
колосі, шт.

Індекс
щільності
колоса

Наталка 8,8 18,7 21,3

УК 2С/15 15,6 17,2 11,0

Батьківський середній 12,2 18,0 16,2

F2 ((Наталка  УК 2С/15)  Наталка) 13,4* 18,0 15,3

F2 (УК 2C/15  (Наталка  УК 2С/15)) 13,4* 20,5 13,4

F0,5 3,24

F фактичний 11,2 3,1 11,2

НІР0,5 3,4 3,4 5,1

*Параметри гібрида й м’якої пшениці вірогідно відрізняються за р  0,05.

Рис. 1. Морфологічні ознаки колоса батьківських форм і гібридів F2:

1 — Подолянка; 2 — Наталка; 3 — УК 2С/15; 4 — F2 (УК 2С/15  Подолянка); 5 — F2 (Наталка 
(УК 2С/15  Наталка)); 6 — F2 (УК 2С/15  (Наталка  УК 2С/15)); 7 — F2 ((Наталка УК 2С/15) 
Наталка)



Гібриди F1 спельти і м’якої пшениці УК 2С/15  Подолянка,
УК 2С/15  (Наталка  УК 2С/15) та (Наталка  УК 2С/15)  Наталка
мали спельтоїдну форму колоса (рис. 2), яка, за літературними даними,
успадковується моногенно [10].

У табл. 6 наведено результати розщеплення за формою колоса в
популяціях рослин F2 комбінацій УК 2С/15  Подолянка, УК 2С/15 
(Наталка  УК 2С/15) та (Наталка  УК 2С/15)  Наталка, які підтвер-
дили, що спельтоїдна форма колоса визначається одним домінантним
геном (2 < 3,84).

У бекросного гібрида F2 ((Наталка  УК 2С/15)  Наталка) роз-
щеплення за ознакою форми колоса не відповідало теоретично очікува-
ному 3 : 1 і становило 168 спельтоїдних рослин до 102 неспельтоїдних
(1,7 : 1). Наявність значної кількості рослин з неспельтоїдною формою
колоса може бути пов’язана зі збільшенням кількості рецесивних генів
м’якої пшениці в гібриді і складною взаємодією між генами різних видів.
На рис. 3 наведено фенотипний вияв форми колоса в гібридів F2 у
комбінації (Наталка  УК 2С/15)  Наталка.

У досліді з іншим маркерним геном — інгібітором остистості В1,
що знаходиться в теломерному районі на довгому плечі хромосоми 5А
пшениці, підтверджено домінування безостості над остистістю (табл. 7)
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Рис. 2. Спельтоїдна форма колоса в гібридів F1:

а — УК 2С/15  Подолянка; б — (Наталка  УК 2С/15)  Наталка

ТАБЛИЦЯ 6. Розщеплення потомства F2 за ознакою спельтоїдності в різних комбінаціях
схрещування спельти та м’якої пшениці

Фенотип колоса
Гібридна комбінація

Очікувана чисельність Фактична чисельність

Спельтоїд Неспельтоїд Спельтоїд Неспельтоїд

2

(3 : 1)

УК 2С/15  Подолянка 176,25 58,75 178 57 0,09

УК 2С/15  (Наталка 
  УК 2С/15)

184,5 61,5 196 50 3,10

(Наталка  УК 2С/15) 
 Наталка

202,5 67,5 168 102 22,72

П р и м і т к а. Тут і в табл. 7—10: 2
0,5

 = 3,841.



та моногенний характер успадкування у комбінації (Наталка  УК 2С/15) 
 Наталка (2 < 3,84).

При схрещуванні м’якої остистої пшениці з безостою спельтою, яка
є носієм гена інгібітора остистості В1, у популяції рослин F2 (УК 2С/15 
 (Наталка  УК 2С/15)) спостерігали істотне відхилення від теоретично
очікуваного моногенного розщеплення й нестачу остистих форм. Згідно
з літературними даними, рекомбінація на ділянці між генами, які визна-
чають наявність остюків, між хромосомою 5А м’якої пшениці та хромо-
сомою 5А спельти може бути ускладнена [7]. Хромосома з маркерним
геном b1 може елімінуватися, тоді як хромосома з геном В1 — передава-
тися потомству, чим, ймовірно, пояснюється брак фенотипного класу
остистих рослин. Проте це явище потребує детальнішого вивчення. Рис. 4
ілюструє фенотипний вияв остистості колоса у гібридів F2 спельти та
м’якої пшениці.

Проаналізувавши ознаку висоти рослин у популяції F2 простого
гібрида УК 2С/15  Подолянка та бекросного гібрида УК 2С/15  (Натал-
ка  УК 2С/15), ми виявили розщеплення у співвідношенні високорос-
лих і середньорослих рослин 3 : 1, що свідчить про домінування високо-
рослості над середньою висотою рослин та її моногенне успадкування
(табл. 8). У бекросного гібрида (Наталка  УК 2С/15)  Наталка спос-
терігали відхилення від теоретично очікуваного моногенного розщеплен-
ня, що може бути пов’язано з наявністю більшої кількості рецесивних
генів м’якої пшениці та складною взаємодією генів різних видів пшениці.
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Рис. 3. Фенотипний вияв форми колоса в гібридів F2 спельти та м’якої пшениці в
комбінації (Наталка  УК 2С/15)  Наталка:

а — колоси типу спельти; б — колоси типу пшениці

ТАБЛИЦЯ 7. Розщеплення потомства F2 за ознакою остистості в різних комбінаціях
схрещування спельти та м’якої пшениці

Фенотип колоса

Очікувана чисельність Фактична чисельністьГібридна комбінація

Безостий Остистий Безостий Остистий

2

(3 : 1)

(Наталка  УК 2С/15) 
 Наталка

200,25 66,75 190 77 1,99

УК 2С/15  (Наталка 
 УК 2С/15)

184,5 61,5 220 26 27,94



Дослідженням розщеплення ознаки голозерності (рис. 5) у рослин
популяції F2 простого гібрида УК 2С/15  Подолянка та бекросного
гібрида УК 2С/15  (Наталка  УК 2С/15) встановлено, що плівчастість
зерна є домінантною ознакою, а голозерність — рецесивною та контро-
люється моногенно (табл. 9) (2 < 3,84).
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Рис. 4. Фенотипний вияв остистості колоса в гібридів F2 спельти та м’якої пшениці:

а — колоси типу спельти; б — колоси типу пшениці

ТАБЛИЦЯ 8. Розщеплення потомства F2 за ознакою висоти рослин у різних комбінаціях
схрещування спельти та м’якої пшениці

Фенотип рослини

Очікувана чисельність Фактична чисельністьГібридна комбінація
Високо-
росла

Середньо-
росла

Високо-
росла

Середньо-
росла

2

(3 : 1)

УК 2С/15  Подолянка 172,25 57,75 170 60 0,09

(Наталка  УК 2С/15) 
 Наталка

184,5 61,5 160 107 31,88

УК 2С/15  (Наталка 
 УК 2С/15)

180 60 186 54 0,80

Рис. 5. Фенотипний вияв голозерності колоса в гібридів F2 спельти та м’якої пшениці:

а — колоси типу спельти; б — колоси типу пшениці



У бекросного гібрида (Наталка  УК 2С/15)  Наталка спостеріга-
ли відхилення від теоретично очікуваного моногенного розщеплення і
збільшення кількості голозерних форм, що також може бути пов’язано з
наявністю більшого числа рецесивних генів м’якої пшениці та складною
взаємодією генів різних видів пшениці.

Щоб оцінити належність ознак плівчастості й форми колоса до
однієї групи зчеплення, аналізували розщеплення за двома фенотипни-
ми класами в простій комбінації схрещування спельти та м’якої пшениці
(УК 2С/15  Подолянка) (табл. 10). Визначено, що ці ознаки розщеплю-
валися за дигібридною схемою (9 : 3 : 3 : 1, 2 = 0,96), що свідчить про
їх незалежне успадкування й знаходження генів, які їх кодують, у різних
хромосомах.

Як встановлено сучасними генетичними дослідженнями, морфо-
логічні ознаки рослин спельти, як і м’якої пшениці, детермінуються не-
великою кількістю генів [13]. Успадкування вивчених морфологічних оз-
нак контролюють гени, які належать до генів «великої морфології» [22],
оскільки вони чинять великий вплив на фенотип рослини. Їх алельний
стан визначає форму колоса й використовується разом з іншими озна-
ками для розділення на види гексаплоїдних пшениць. Ще у 1920-х ро-
ках Філіпченко [10], вивчаючи успадкування форми колоса пшениці
(Triticum aestivum), детально дослідив гібридні комбінації різних сортів, а
також зразків T. spelta i T. compactum. Зокрема він установив, що в
гібридів Triticum aestivum  T. spelta домінує спельтоїдна форма колоса. 

Через легкий обмолот колоса м’яка пшениця значно поширилась,
тобто ген, що визначає легкий обмолот, набув доместикаційного значен-
ня. Цю важливу роль багато дослідників [14] приписує гену Q, який крім
характеру обмолоту плейотропно контролює низку інших ознак:
щільність і довжину колоса, час колосіння і цвітіння, висоту рослини
[13]. Вплив цього гена на довжину колоса починає позначатися на 34-ту
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ТАБЛИЦЯ 9. Розщеплення потомства F2 за ознакою голозерності в різних комбінаціях
схрещування спельти та м’якої пшениці

Фенотип колоса

Очікувана чисельність Фактична чисельністьГібридна комбінація

Плівчастий Голозерний Плівчастий Голозерний

2

(3 : 1)

УК 2С/15  Подолянка 176,25 58,75 182 53 0,81

(Наталка  УК 2С/15) 
 Наталка

209,25 69,75 164 115 35,62

УК 2С/15  (Наталка 
 УК 2С/15)

184,5 61,5 191 55 1,06

ТАБЛИЦЯ 10. Розщеплення потомства F2 за ознаками спельтоїдності та голозерності
колоса в комбінації схрещування спельти та м’якої пшениці УК 2С/15  Подолянка

Фенотип колоса

Розщеплення Спельтоїд,
плівчастий

колос

Спельтоїд,
голозерний

колос

Неспельтоїд,
плівчастий

колос

Неспельтоїд,
голозерний

колос

2

(9 : 3 : 3 : 1)

Очікувана
чисельність

132,19 44,06 44,06 14,69

Фактична
чисельність

139 39 43 14 0,96



й особливо на 37-му і 40-ву доби від посіву [10]. Власне, через ген Q нині
T. spelta і Triticum aestivum належать до різних видів. На сьогодні відомо,
що гену Q властивий множинний алелізм. Це доведено виявленням
гена QS, який визначає спельтоїдну форму колоса та був інтрогресова-
ний від Ae. speltoides у м’яку пшеницю. Гени Q від T. spelta і QS від 
Ae. speltoides взаємодіють за типом наддомінування, що виявляється у
формуванні в гетерозиготних рослин суперспельтоїдних класів зі
збільшеними довжиною колоса і числом колосків [7].

Молекулярними методами ген Q вже нанесено на карти хромосом
пшениці, зокрема хромосому 5АL [15]. У гомеологічних хромосомах 5В
і 5D пшениці знайдено аналогічні послідовності [24], проте їх дія на
фенотип не виявлена. Ген Q належить до родини транскрипційних фак-
торів APETALA-2, що контролюють розвиток квітки у рослини [7, 13].
Заміна лише в одній парі нуклеотидів в алелях гена Q [24] мала велике
значення для окультурення пшениці. Замість довгого ламкого колоса з
важким обмолотом зерна (домінантний алель) сформувався колос з лег-
ким обмолотом зерна й міцним колосовим стрижнем (рецесивний
алель) — важлива властивість для господарської пщениці. Чимало
дослідників довели експресію цього гена не тільки в тканинах квітки, а
й в інших органах рослини — листках, стеблах, коренях [16, 24]. Резуль-
тати наших досліджень також підтвердили, що ген Q спельти домінує
над геном q м’якої пшениці, визначає спельтоїдну форму колоса й успад-
ковується моногенно.

Про ген С відомо значно менше. У пшениці T. compactum він був
картований у хромосомі 2DL [17]. Дія гена С протилежна дії гена Q —
він зменшує довжину колоса і стебла, в результаті розвивається низько-
росла рослина зі щільним колосом [17]. Ознака домінантна відносно
звичайного колоса м’якої пшениці. В отриманих незалежно кількох
мутантів м’якої та твердої пшениці в хромосомі 5А виявлено також
домінантні мутації з аналогічним гену С фенотипним проявом [19, 20].
Проте вони не алельні гену С [8].

Довжина колоса у досліджених нами простих та бекросних гібридів
F1 перевершувала показники батьківських середніх значень і наближала-
ся до довжини колоса спельти. У бекросних гібридів F2 ця ознака була
вірогідно більшою від показника у м’якої пшениці й перевершувала
батьківський середній на 1 см. Це може свідчити як про плейотропний
вплив гена Q, так і про те, що довжину колоса детермінують множинні
неалельні гени при кумулятивній полімерії. Встановлено, що середнє
число колосків у колосі простого гібрида в поколіннях F1—F2 вірогідно
перевищувало число колосків у батьківських форм, що свідчить про ади-
тивну взаємодію генів різних видів пшениці, які контролюють цю озна-
ку. Індекс щільності колоса у простого й бекросних гібридів F1 був
вірогідно меншим, ніж у м’якої пшениці, що може підтверджувати
домінантний плейотропний вплив гена Q на цю ознаку.

Ознаки форма колоса, остистість та озимий тип розвитку контро-
люють гени, які знаходяться на хромосомі 5А. Вони картовані на довго-
му плечі у такому порядку від центромери: ген яровості Vrn-A1, ген фор-
ми колоса Q та інгібітор остистості В1 [18]. Заміщення цієї хромосоми
може привести до зміни фенотипу рослини. Наприклад, заміна хромосо-
ми 5А сорту Chinese Spring на гомологічну хромосому T. spelta Grey [21]
стала причиною формування ранньостиглої рослини [7].
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Отже, ми дослідили характер успадкування морфологічних ознак у
простих і бекросних гібридів F1 та F2 спельти з м’якою пшеницею.
Підтвердили, що в простих гібридах різних видів пшениці морфологічні
ознаки рослин, такі як форма, плівчастість, остистість колоса та висота
рослини успадковуються моногенно. Виявили адитивну дію генів спель-
ти й м’якої пшениці, які детермінують ознаку кількості колосків у ко-
лосі, що приводить до вірогідного збільшення їх числа в простих гібри-
дах F1—F2. У бекросних гібридах, в яких переважав геном іншого виду
пшениці, спостерігали відхилення від теоретично очікуваного моноген-
ного розщеплення ознак. Встановили, що зі збільшенням кількості генів
спельти у бекросного гібрида зростають відмінності від м’якої пшениці і
параметри колоса наближаються до ознак колоса спельти.
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НАСЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У ГИБРИДОВ F1—F2
TRITICUM SPELTA  T. AESTIVUM 

С.Н. Сичкарь, В.В. Моргун, О.В. Дубровная

Институт физиологии растений и генетики Национальной академии наук Украины, Киев

Исследован характер наследования морфологических признаков у простых и беккросных
гибридов F1 и F2 спельты с мягкой пшеницей. Подтверждено, что у простых гибридов
T. spelta  T. aestivum морфологические признаки растений, в частности форма колоса, го-
лозерность, остистость колоса и высота растения наследуются моногенно. Выявлено адди-
тивное взаимодействие генов спельты и мягкой пшеницы, детерминирующих признак ко-
личества колосков в колосе, что приводит к достоверному увеличению их числа. У
беккросных гибридов, в которых преобладал геном одной из отцовских форм, зафиксиро-
вано отклонение от теоретически ожидаемого расщепления признаков. Установлено, что с
увеличением количества генов спельты у беккросного гибрида возрастают отличия от мяг-
кой пшеницы и параметры колоса приближаются к признакам спельты.

INHERITANCE OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS IN HYBRIDS F1—F2
TRITICUM SPELTA  T. AESTIVUM

S.M. Sichkar, V.V. Morgun, O.V. Dubrovna

Institute of Plant Physiology and Genetics, National Academy of Sciences of Ukraine
31/17 Vasylkivska St., Kyiv, 03022, Ukraine

The nature of inheritance of morphological traits in simple and backcross hybrids F1 and F2 of
spelt with bread wheat was investigated. 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 it’s significant increase in ear was discovered. In backcross hybrids, with dom-
ination of the genome of other wheat species, the deviation from the theoretically expected traits
splitting was observed. It was established that the increase in the number of spelt genes in the back-
cross hybrid increases the differences with wheat and make values of spike characteristics closer to
the spelt.

Key words: Triticum spelta L., T. aestivum L., morphological characteristics, genetic analysis.
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