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pumpkin powder led to a significant decrease in the size of crumb pores. Changing 
the amount of added pumpkin powder significantly affected the uniformity of the 
crumb pore distribution. Identical uniformity parameters of pore distribution were 
recorded in the control sample and the sample enriched with pumpkin powder in the 
amount of  5%. Crumb consistency also worsened as a result of the addition of a 
significant amount of pumpkin powder. Noticeable changes in consistency were 
recorded with the addition of 10 % of pumpkin powder. The worst parameters of the 
crumb consistency were recorded with the addition of 15 % to 20 % of pumpkin 
powder. 

Conclusions. According to the results of a comprehensive study of the culinary 
quality indicators of bread enriched with pumpkin powder, it is possible to assert the 
feasibility of adding 5 % of the powder, which does not lead to significant changes in 
the culinary quality of the finished product. 

Key words: dough, rheological properties, bread, flour, soft wheat. 
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У статті підтверджено значення вдалого добору вихідного матеріалу 

для ведення селекційного процесу пшениці м’якої озимої. Вказано на 

необхідність залучення до схем гібридизації форми з пшенично-житніми 

транслокаціями, наявність яких забезпечує генетичний контроль 

продуктивності та адаптивності  при створенні нових високопродуктивних 

зразків. Виділено матеріали з транслокаціями 1AL/1RS і 1BL/1RS, що доцільно 

використовувати донорами генів у селекції на підвищення врожайності та  

якості зерна культури.   

Ключові слова: пшениця м’яка озима, вихідний матеріал, зразок, 

транслокації 1AL/1RS і 1BL/1RS, донор генів, продуктивність.  

Актуальність теми. Генетична база сучасних сортів пшениці м’якої 

озимої, що наразі використовуються у виробництві, набула тісної 

спорідненості, що підвищує ризик їх генетичної вразливості [1, 2]. Щоб 

запобігти цьому процесу, необхідно залучати нові генетичні джерела. Одним із 

варіантів отримання нових селекційних ознак у зразків є гібридизація 

споріднених культурних і дикорослих видів і родів, адже вони носії 
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невичерпних генофондів, що вводяться в геном пшениці, підвищуючи її 

стійкість до несприятливих абіотичних і біотичних чинників [2]. Важливе 

значення під час створення сортів належить віддаленій гібридизації. Цей метод 

дозволяє збагатити генофонд культурних рослин і створити унікальні 

високопродуктивні форми, що відрізняються від існуючих.  

Значний вклад у теорію та практику віддалених схрещувань пшениці та її 

співродичів внесли роботи М. В. Цицина [3], на базі яких було створено 

багаторічні форми пшенично-пирійних, пшенично-житніх і пшенично-

елімусних гібридів. Створені ним зразки характеризуються підвищеною 

стійкістю до несприятливих чинників зовнішнього природного середовища та 

хвороб і підвищеним вмістом білка в зерні [1]. Вчений вказує на те, що серед 

гомозиготних чистолінійних сортів пшениці зустрічаються зразки, що 

вирізняються високою здатністю зав’язувати гібридне насіння. 

Експериментально доведено [3], що жито може бути ефективним джерелом 

нових господарськоцінних ознак для пшениці. Природні популяції жита містять 

рідкісні джерела генів стійкості до бурої і стеблової іржі та борошнистої роси 

[4]. Розроблено метод ідентифікації таких генів у жита і з’ясовано, що стійкість 

до бурої іржі обумовлена, як мінімум трьома домінантними генами (Lr4, Lr8, 

Lr10) [5], а до стеблової – двома (Sr1, Sr2). Зазвичай стійкість у жита 

контролюється блоками зчеплених генів, що відповідають за резистентність до 

окремих популяцій патогенів. У жита Secale сereale існують генетичні 

механізми, що забезпечують тривалу стійкість культури до бурої і стеблової 

іржі від 30 до 80 років. Інтрогресії цінних чужорідних генів для поліпшення 

культивованих видів характеризуються генетичними основами сумісності 

видів, що контролюються двома полімерними генами [6]. Сорти пшениці мають 

набір домінантних генів, що ускладнює процес гібридизації з житом (Kr1 Kr1, 

Kr2 Kr2), а генотипи з рецесивними генами (kr1 kr1, kr2 kr2) добре 

схрещуються і дають життєздатне гібридне насіння [1, 6]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Нині для покращення 

господарсько-цінних ознак пшениці селекціонери використовують пшенично-

житні транслокації (ПЖТ), наявність яких забезпечує генетичний контроль 

продуктивності та адаптивності. Серед комерційних сортів пшениці з 

чужорідним генетичним матеріалом найбільшого розповсюдження отримали 

1АL/1RS та 1ВL/1RS транслокації [7, 8]. Джерелом 1BL/1RS транслокації у 

переважної більшості сучасних сортів пшениці м’якої є лінія Riebesel 47–51 або 

її похідні, створена Г. Рібезелем (G. Riebesel), з частиною хромосоми від жита 

Petkus (2х) [8]. Сорти пшениці м’якої озимої Аврора і Кавказ Краснодарської 

селекції (Російська Федерація) стали одними з перших поширених комерційних 

сортів з транслокацією 1BL/1RS і нині є батьківськими формами низки сучасних 

генотипів світової селекції [9]. Серед комерційних сортів США вперше було 

виявлено носії ПЖТ 1AL/1RS. Першим сортом серед озимих пшениць з цією 

транслокацією став Amigo, допущений до виробничого використання в США з 

1976 р. [10]. Ця низка сортів – носіїв генетичного компонента 1AL/1RS 

забезпечує їм стійкість до попелиці Schizaphis graminum (ген Gb2, біотипів A, 
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В, С), до бурої (Lr 24) і стеблової іржі (Sr 24), до борошнистої роси (Pm17) 

тощо [11]. Наявність у генотипі пшениці 1AL/1RS транслокації, на відміну від 

1ВL/1RS, не призводить до різкого зниження показників хлібопекарської якості 

зерна [11, 12]. 

Метою досліджень було теоретичне обґрунтування й аналіз 

успадкування пшенично-житніх транслокацій за гібридизації сортів вітчизняної 

та іноземної селекції для отримання зразків з транслокаціями у нащадків. 

З літературних джерел відомо, що високі показники зав’язування насіння 

відмічено за використання материнською формою матеріалів з пшенично-

житньою транслокацією [1, 12]. 

Методика досліджень. Дослідження проводили на дослідних ділянках 

кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології Уманського НУС упродовж 

2014–2021 рр.  

У наших дослідженнях за материнську форму обрано cорти вітчизняної 

селекції Щедрість одеська та Золотоколосу – з транслокацією 1AL/1RS, 

Фаворитка та Крижинка – з транслокацією 1BL/1RS, і два сорти Зорепад та 

Борія, що не мають генів пшенично-житньої транслокації, за батьківську – 

високопродуктивні сорти іноземної селекції Дагмар, Патрас, Матрікс, Самурай, 

Фронтерас.  

Результати досліджень. Встановлено, що частка формування насіння за 

гібридизації сортів з пшенично-житніми транслокаціями складає в середньому 

35,1 % (табл.1). 

 

Табл. 1. Відсоток зав’язування насіння пшениці м’якої озимої за 

гібридизації сортів з носіями пшенично-житніх транслокацій, 2014 р. 
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1 2 3 4 5 

Щедрість одеська (1AL/1RS) × Дагмар 68 45,3 

41,3 

42,1 

Щедрість одеська (1AL/1RS) × Патрас 62 41,3 

Щедрість одеська (1AL/1RS) × Матрікс  57 38 

Щедрість одеська (1AL/1RS) × Самурай  64 42,7 

Щедрість одеська (1AL/1RS) × Фронтерас 59 39,3 

Золотоколоса (1AL/1RS) × Дагмар 58 38,7 

42,8 Золотоколоса (1AL/1RS) × Патрас 65 43,3 

Золотоколоса (1AL/1RS) × Матрікс  71 47,3 
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1 2 3 4 5 

Золотоколоса (1AL/1RS) × Самурай  61 40,7 
42,8 42,1 

Золотоколоса (1AL/1RS) × Фронтерас 66 44 

Фаворитка (1BL/1RS) × Дагмар 56 37,3 

35,3 35,4 

Фаворитка (1BL/1RS) × Патрас 53 35,3 

Фаворитка (1BL/1RS) × Матрікс  48 32 

Фаворитка (1BL/1RS) × Самурай  51 34 

Фаворитка (1BL/1RS) × Фронтерас 57 38 

Крижинка (1BL/1RS) × Дагмар 54 36 

35,5 35,4 

Крижинка (1BL/1RS) × Патрас 56 37,3 

4Крижинка (1BL/1RS) × Матрікс  50 33,3 

Крижинка (1BL/1RS) × Самурай  51 34 

Крижинка (1BL/1RS) × Фронтерас 55 36,7 

Зорепад × Дагмар 48 32 

27,3 

27,9 

Зорепад × Патрас 42 28 

Зорепад × Матрікс  36 24 

Зорепад × Самурай  41 27,3 

Зорепад × Фронтерас 38 25,3 

Борія × Дагмар 42 28 

28,4 

Борія × Патрас 44 29,3 

Борія × Матрікс  39 26 

Борія × Самурай  43 28,7 

Борія × Фронтерас 45 30 

Середнє за дослідом 50 35,1 – 

Примітка. *У кожній комбінації схрещування кастровано 150 квіток. 

 

Найвищий відсоток формування насіння відмічено у зразків, що мали 

пшенично-житні транслокації 1AL/1RS, у комбінаціях Золотоколосу × Патрас – 

на рівні 47,3 %, Щедрість одеська × Дагмар – 45,3 % і Золотоколосу × 

Фронтерас – 44 %. Загалом середнє зав’язування насіння зразків з 

транслокацією 1BL/1RS фіксували на рівні 42,1 %, що перевищувало цей 

показник у досліді на 7 %. 

Середнє зав’язування рослин з ПЖТ 1BL/1RL, фіксували на рівні 35,4 %. 

Рослини з цією транслокацією показали середнє зав’язування насіння на 7,6 % 

нижче, ніж рослини з транслокацією 1AL/1RS. Найвищі результати 

з транслокацією 1ВL/1RS відмічено в комбінаціях схрещування 

Фаворитка × Фронтерас (38 %), Фаворитка × Дагмар та Крижинка × Патрас 
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(37,3 %). Середній показник формування насіння в рослин без використання 

матеріалів з ПЖТ склав 27,9 %. Найвищий потенціал фіксували у зразків 

Зорепад × Дагмар та Борія × Фронтерас, на рівні 32 і 30 %, відповідно. 

За рівнем формування насіння окремих ліній, найвищий відсоток 

зав’язування відмічено у зразків, за материнську форму яких було обрано сорт 

Золотоколосу (42,8 %). Дещо нижчий показник зав’язування відмічено у зразків 

з вихідною материнською формою Щедрість одеська (41,3 %). Суттєво нижчий 

показник зав’язування насіння відмічено у зразків за материнську форму яких 

слугували сорти Крижинка та Фаворитка 35,5 і 35,3 %, відповідно. Найнижчий 

показник був у матеріалів отриманих у комбінаціях з сортами Борія та Зорепад. 

За результатами досліджень виділено по 20 зразків з кожної комбінації 

схрещувань і проведено маркерний аналіз за наявністю/відсутністю пшенично-

житньої транслокації в поколінні F4 (табл. 2).  

Табл. 2. Успадкування транслокацій 1AL/1RL та 1BL/1RL у поколінні F4 

пшениці м’якої озимої, 2018 р.* 

Селекційний матеріал (комбінація 

схрещування) 

Кількість 

зразків з ПЖТ 

Частка зразків 

з ПЖТ, % 

Щедрість одеська(1AL/1RS) × Дагмар 0 0 

Щедрість одеська(1AL/1RS) × Патрас 1 5 

Щедрість одеська(1AL/1RS) × Матрікс  0 0 

Щедрість одеська(1AL/1RS) × Самурай  0 0 

Щедрість одеська(1AL/1RS) × Фронтерас 0 0 

Золотоколоса (1AL/1RS) × Дагмар 1 5 

Золотоколоса (1AL/1RS) × Патрас 0 0 

Золотоколоса (1AL/1RS) × Матрікс  0 0 

Золотоколоса (1AL/1RS) × Самурай  1 5 

Золотоколоса (1AL/1RS) × Фронтерас 0 0 

Фаворитка (1BL/1RS) × Дагмар 2 10 

Фаворитка (1BL/1RS) × Патрас 1 5 

Фаворитка (1BL/1RS) × Матрікс  0 0 

Фаворитка (1BL/1RS) × Самурай  1 5 

Фаворитка (1BL/1RS) × Фронтерас 1 5 

Крижинка (1BL/1RS) × Дагмар 1 5 

Крижинка (1BL/1RS) × Патрас 0 0 

Крижинка (1BL/1RS) × Матрікс  0 0 

Крижинка (1BL/1RS) × Самурай  2 10 

Крижинка (1BL/1RS) × Фронтерас 1 5 

Примітка. *З кожної комбінації гібридизації виділено і проаналізовано 20 зразків. 
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У результаті аналізу встановлено, що три лінії (по одній від комбінацій 

схрещування Щедрість одеська × Патрас, Золотоколосу × Дагмар і 

Золотоколосу × Самурай) успадкували пшенично-житню транслокацію 

1AL/1RS. Дев’ять ліній мали в своєму геномі ПЖТ 1BL/1RS – по дві від 

комбінацій схрещувань Фаворитка × Дагмар і Крижинка × Самурай, по одній 

лінії від комбінації схрещувань Фаворитка × Патрас, Фаворитка × Самурай, 

Фаворитка × Фронтерас, Крижинка × Дагмар і Крижинка × Фронтерас. 

Аналіз елементів продуктивності за основними фенотиповими 

показниками дозволив виділити зразки, що можуть використовуватись 

донорами генів окремих господарсько-цінних ознак. Використання у 

схрещуваннях донорів домінантної короткостебловості сприяє збільшенню 

продуктивної кущистості, довжини колосу, кількості квіток і зерен у колосі, що 

є безумовно позитивним явищем для збільшення продуктивності рослин [13]. 

Серед досліджуваних чинників на масу 1000 зерен суттєвий вплив має 

застосування передпосівної обробки насіння. Крім того, важливими є натура і 

склоподібність зерна, що корелюють з борошномельними властивостями 

пшениці – чим вони вищі, тим більший вихід борошна [14]. 

Загалом урожайність створених і відібраних матеріалів істотно 

перевищувала груповий стандарт та продуктивність сорту Патрас (табл. 3). 

Середня врожайність групового стандарту була на рівні 6,60 т/га. Найвищу 

врожайність за дослідом зафіксовано у зразків 309/14 (9,12 т/га) та 304/14 (8,94 

т/га), отриманих за гібридизації Фаворитка (1BL/1RS) × Патрас і Щедрість 

одеська(1AL/1RS) × Патрас, відповідно. Їх показник на 38 і 36 % істотно 

перевищував груповій стандарт та окремо на 17 % і 14 % –найврожайніший 

сорт-стандарт Патрас. Високими показниками характеризувався і зразок 310/14 

з гібридної комбінації Фаворитка (1BL/1RS) × Самурай. У середньому за роками 

досліджень його врожайність фіксували на рівні 8,46 т/га, що на 28 % істотно 

перевищувало груповий стандарт. 

Найнижчу врожайність відмічено у зразків 314/14 (7,13 т/га), з гібридної 

комбінації Крижинка (1BL/1RS) × Фронтерас, і 312/14 (7,02 т/га), з комбінації 

Крижинка (1BL/1RS) × Дагмар. Проте ці показники на 8 і 6 % за 

врожайністю перевищували груповий стандарт, але на 9 і 10 % відповідно, 

поступалися за врожайністю сорту Патрас. Коефіцієнт варіації за дослідом, був 

на рівні 4 %, що підтверджує достовірність одержаних результатів. 

Під час досліджень проаналізовано середні показники якості зерна 

створених зразків пшениці м’якої озимої (табл. 4). До уваги обрали наступні 

показники: натура зерна, вміст білку, вміст крохмалю, вміст сирої клейковини, 

число падіння, показник седиментації.  

У сортів пшениці м’якої озимої встановлено кореляції між показниками 

якості зерна за результатами яких, натури зерна має прямий сильний зв’язок із 

склоподібністю і масою 1000 зерен. Вміст білка має сильний зв’язок із вмістом 

клейковини і слабкий – з числом падання, а вміст клейковини обернений 

слабкий зв’язок з якістю клейковини і числом падіння [15, 16]. 
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Табл. 3. Аналіз урожайності створених зразків пшениці озимої з пшенично-

житніми транслокаціями, 2018–2019 рр. 

Зразок Гібридна комбінація 
Врожайність, 

т/га 
V, % 

До групового 

стандарту, % 

До сорту 

Патрас, % 

–  Патрас (st) 7,82 5,1 

100 

100,0 

– Подолянка (st) 6,11 4,6 78,1 

– Золотоколоса (1A/1R) (st) 6,58 5,2 84,1 

– Фаворитка (1B/1R)(st) 5,89 6,1 75,3 

304/14 
Щедрість одеська (1AL/1RS) × 

Патрас 
8,94 3,9 135,5 114,3 

305/14 
Золотоколоса (1AL/1RS) × 

Дагмар 
7,92 2,5 120,0 101,3 

306/14 
Золотоколоса (1AL/1RS) × 

Самурай 
8,35 4,2 126,5 106,8 

307/14 Фаворитка (1BL/1RS) × Дагмар 8,01 1,8 121,4 102,4 

308/14 Фаворитка (1BL/1RS) × Дагмар 8,38 2,1 127,0 107,2 

309/14 Фаворитка (1BL/1RS) × Патрас 9,12 1,6 138,2 116,6 

310/14 
Фаворитка (1BL/1RS) × 

Самурай  
8,46 5,3 128,2 108,2 

311/14 
Фаворитка (1BL/1RS) × 

Фронтерас 
8,33 4,1 126,2 106,5 

312/14 Крижинка (1BL/1RS) x Дагмар 7,02 3,9 106,4 89,8 

312-1/14 
Крижинка (1BL/1RS) × 

Самурай  
7,38 3,7 111,8 94,4 

313/14 
Крижинка (1BL/1RS) × 

Самурай  
8,21 5,5 124,4 105,0 

314/14 
Крижинка (1BL/1RS) × 

Фронтерас 
7,13 4,9 108,0 91,2 

НІР 05 0,33  – – 

 

Слід відмітити, що вологість насіння зразків фіксували на рівні 12,1–

12,9 %, що створює оптимальні умови для проведення якісних досліджень. 

Одним з найважливіших показників якості зерна пшениці є натура зерна, 

що залежить від абіотичних і біотичних чинників. У наших дослідженнях 

натура зерна змінювалась від 739 до 825 г/л. Найвищі результати отримано у 

зразків 310/14,308/14, 304/14 – 825, 820 і 817 г/л, відповідно, найнижчі – у 

зразка 312–1/14 (739 г/л). Вміст білка в зерні відселектованих зразків коливався 

у межах 11,6–13,7 %. Найвищим його вмістом характеризувались номери 

304/14, 305/14 (13,7 і 13,4 %). 

Складовою характеристикою якості зерна пшениці є масова частка сирої 

клейковини, що є важливим критерієм якості зерна пшениці. Найвищий 

відсоток сирої клейковини відмічено в зерні зразка 306/14 (25,3 %).  



23 
 

 

Табл. 4. Аналіз показників якості зерна створених зразків пшениці м’якої 

озимої з пшенично-житніми транслокаціями, 2018–2019 рр. 

Зразок Сорт, гібридна комбінація 

Якісні показники зерна 

В
о
л
о
гі

ст
ь
, 
%

 

Н
ат

у
р
а 

г/
л

 

Б
іл

о
к
, 
%

 

К
р
о
х
м

ал
ь
, 
%

 

С
и

р
а 

к
л
ей

к
о
в
и

н
а,

 %
 

Ч
и

сл
о
 п

ад
ін

н
я
, 
с 

П
о
к
аз

н
и

к
 

се
д

и
м

ен
та

ц
ії

, 
м

л
 

– Патрас (st) 12,6 801 12,7 68,2 24,8 254 39 

– Подолянка (st) 13,2 799 12,9 66,9 23,2 290 50 

– Золотоколосу (1A/1R) (st) 12,6 803 12,8 68,8 23,8 284 47 

– Фаворитка (1B/1R) (st) 12,5 815 12,2 68,0 25,0 220 38 

304/14 
Щедрість одеська(1AL/1RS) × 

Патрас 
12,9 817 13,7 68,5 25,2 422 49 

305/14 
Золотоколосу (1AL/1RS) × 

Дагмар 
12,9 800 13,4 69,5 23,7 383 46 

306/14 
Золотоколосу (1AL/1RS) × 

Самурай 
12,8 789 12,9 67,6 25,3 377 46 

307/14 Фаворитка (1BL/1RS) × Дагмар 12,9 798 12,4 69,0 24,6 365 43 

308/14 Фаворитка (1BL/1RS) × Дагмар 12,2 820 12,0 68,7 24,1 277 39 

309/14 Фаворитка (1BL/1RS) × Патрас 12,8 803 11,9 66,7 23,3 221 36 

310/14 Фаворитка (1BL/1RS) × Самурай  12,8 825 12,1 69,6 24,0 291 37 

311/14 
Фаворитка (1BL/1RS) × 

Фронтерас 
12,8 788 12,1 66,1 23,7 300 45 

312/14 Крижинка (1BL/1RS) × Дагмар 12,9 779 12,0 70,63 22,6 280 42 

312-1/14 Крижинка (1BL/1RS) × Самурай  12,2 739 12,5 69,71 21,3 328 40 

313/14 Крижинка (1BL/1RS) × Самурай  12,1 790 11,9 68,65 23,9 247 44 

314/14 
Крижинка (1BL/1RS) × 

Фронтерас 
12,8 766 11,6 68,2 21,9 261 39 

НІР 05 – 10 0,7 3,6 1,2 14 2 

 

Низький вміст сирої клейковини зафіксовано у номерів 312–1/14 та 

314/14 (21,3 і 21,9 %). Середній показник за дослідом склав 23,8 %. Найбільшу 

частку крохмалю накопичувало насіння зразка 312/14 (70,6 %), що істотно 

перевищувало показник сорту-стандарту Подолянка (66,9 %). 

Визначення седиментації дає можливість відібрати перспективний 

матеріал у первинних ланках селекційного процесу та результативно вести 

селекцію на якість зерна не збільшуючи обсягів вихідного матеріалу. Цей 

показник істотно залежить від генотипу вихідних форм та їх комбінаційної 

здатності [31]. У середньому за дослідом цей показник був на рівні 43 мл. 
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Найвищий показник зафіксовано у сорту Подолянка (50 мл) і зразка 304/14 (49 

мл), тому їх можна використовувати донорами цієї ознаки якості. Показник 

числа падіння вказує на ферментативну активність α-амілаз, що визначає 

хлібопекарську цінність матеріалу. Найвищий цей показник відмічено у зразків 

304/14 та 305/14 (422 с і 383 с), найнижчий – у сорту Фаворитка (220 с). 

Висновки. За гібридизації високопродуктивних іноземних сортів і 

вітчизняних сортів, носіїв пшенично-житньої транслокації, отримано генетичне 

різноманіття матеріалів, зокрема, зразки з ПЖТ. Успадкування у нащадків ПЖТ 

фіксували на рівні 5–10 %. 

Зразки пшениці м’якої озимої, що успадкували гени пшенично-житніх 

транслокацій 1AL/1RS та 1BL/1RS, характеризуються високою продуктивністю 

та якістю зерна. Їх доцільно використовувати донорами генів у селекційних 

дослідженнях для отримання високопродуктивних та адаптивних сортів 

культури. 

Встановлено, що матеріали з пшенично-житньою транслокацією 1AL/1RS 

мають значно вищі показники якості зерна, аніж з транслокацією 1BL/1RS. 

Створені зразки долучено до селекційного процесу як нові донори 

господарсько-цінних ознак. 
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Annotation 
 

Ryabovol І. S., Ryabovol L. O., Diordieva I. P. 
 Evaluation of samples of soft winter wheat using varieties with wheat-rye 
translocations 

The article confirms the importance of a successful selection of starting 
material for conducting the breeding process of soft winter wheat. It is pointed out 
the need to involve forms with wheat-rye translocations in hybridization schemes. 
The presence of such material provides genetic control of productivity and 
adaptability in process creating new highly productive samples. Materials with 
1AL/1RS and 1BL/1RS translocations have been identified, which are expedient to be 
used by gene donors in breeding to increase yield and grain quality. 

The purpose of the research was the theoretical justification and analysis of 
the inheritance of wheat-rye translocations by hybridization of domestic and foreign 
breeding varieties to obtain samples with translocations in the offspring. 

The research was carried out at the research sites of the Department of 
Genetics, Plant Breeding and Biotechnology of the Uman National University of 
Science and Technology during 2014–2021. In our research, the domestic varieties 
Shchedrist Odeska and Zolotokolosa – with 1AL/1RS translocation, Favorite and 
Kryzhinka – with 1BL/1RS translocation, and two varieties Zorepad and Boriya, 
which do not have wheat-rye translocation genes, were chosen as the maternal form 
in our research. highly productive varieties of foreign selection Dagmar, Patras, 
Matrix, Samurai, Fronteras. 

By hybridization of high-yielding foreign varieties and domestic varieties, 
carriers of the wheat-rye translocation, genetic diversity of materials, in particular, 
samples from PZH, was obtained. Inheritance in the offspring of PZHT was fixed at 
the level of 5–10%. Soft winter wheat samples that inherited the genes of wheat-rye 
translocations 1AL/1RS and 1BL/1RS are characterized by high productivity and 
grain quality. It is expedient to use them as gene donors in breeding studies to obtain 
highly productive and adaptive crop varieties. It was established that materials with 
wheat-rye translocation 1AL/1RS have significantly higher grain quality indicators 
than with translocation 1BL/1RS. The created samples were added to the selection 
process as new donors of economic and valuable traits. 

Key words: soft winter wheat, source material, sample, 1AL/1RS and 1BL/1RS 
translocations, gene donor, productivity. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




