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ВЫЗНАЧЭННЕ 1 НАСЛЕДАВАННЕ РЭАКЦЫI 
ГЕНАТЫПА~ ЯЧМЕНЮ НА ЯКАСЦЬ СВЯТЛА 

У працэсе эвалюцыi натуральны адбор стварыу для розных экола
га-геаграфiчных умоу арганiзмы з наборам пэуных прыстасавальных 
рэакцый, сярод якiх вядучая роля належьщь рэакцыЯ}d раслiн на тэм
пературна-светлавыя фактары асяроддзя (ТСФА)', якiя фармiруюць у 
ix прыкмету адаптыунасцi [1-4]. Ад прыстасаванасцi сартоу (генаты
пау) ячменю да канкрэтных умоу асяроддзя залежьщь не толькi ix 
прадукцыйнасць, але i скорасць развiцця, паводзiны раслiн у аграфi
тацэнозе (канкурэнтаздольнасць, хваробавынослiвасць, адносiны да 
трафiчных фактарау i iнш.). Побач з iншымi селектуемымi прыкме
тамi адаптыунасць раслiн садзейнiчае знiжэнню антрапагеннай нагруз
кi 11а прыроду i павышае рэалiзацыю генетычнага патэнцыялу сартоу у 
вытворчасцi [5]. Улiчваючы экалагiчную i эканамiчную сiтуацыю у 
сельекай гаспадарцы Беларусi, стварэнне адаптыуных i розных па ско
расцi развiцця сартоу яравага ячменю для розных аграклiматычных 
зон з'яуляецца на~больш актуальнай задачай селекцыi [6). 

Адаптыунасць раслiн вызначаецца спалучэннем· у ix геноме генетыч
ных сiстэм, якiя кантралююць рэакцыi ячменю: на яравiзуючую тэм
nеJХ!.туру, на тэмпературу выро~чвання, на даужыню дня, на iнтэнсiу
насць i якасць святла. Гэтыя генетычныя сiстэмы, кiруючы гарманальна
iнгiбiтарным балансам, рэгулююць рост i развiццё раслiн на працягу 
антагенезу i аказваюць уплыу на скорасць ix развiцця, на фармiраван
не элементау зерневай прадукцыйнасцi [2, 7]. 

Рэакцыi ячменю на ТСФА . Фенатыпiчна праяуляюцца у розвыя мiж
фазныя перыяды антагенезу. Раслiны рэагуюць на суадносiны iнтэн
сiунасцяу выпраменьвання, на тэмпературу вырошчвання на працягу 
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nерыяду фармiравання генераты~н:жil: сферы [8, 9], на да~жыню дня
на працягу перыядау фармiравайня генератыунай сферы i паспявання 
палавых орган ау (1 О}, а на iнтэнсiунасць свят л а- на працягу тро.х пе
рыядау антагенезу: фармiравання вегетатыунай, генератыунай сфер i 
~паспявання палавых орган ау [11]. Ка б эфектыуна выкарыстоуваць 
рэакцыi раслiн ячменю на ТСФА у практычнай селекцыi па стварэнню 
сартоу з зададзенымi параметрамi адаптыунасцi да канкрэтных агра
клiматычных умоу рэriёна, неабходна .перш за усё вызначьщь закана
мернасцi наследзвания кожпай рэакцыi, выявiць найбольш спрыяльныя 
(для дадзеных умоу рэгiёна) варыянты спалучэння гэтых ~.енау i рас
працаваць простыя i паскоравыя метады атрымання адпаведных форм 
раслiн. . 

У ячменю вывучаны заканамернасцi наследавання рэакцыi на яра
вiзуючую тэмпературу [12] i распрацавана схема аналiзу rенатыпау 
ячменю па лакусах генау гэтай рэакцыi [13]. Наследаванне iншых вi
дау рэакцый яшчэ не апiсана. Вынiкi нашых даследаванняу паказалi, 
што наследаванне кожпай рэакцыi на ТСФА мае свае асаблiвасцi, якiя 
будvць выкладзены у насту~ных артыкулах. 

Мэтай rэтай работы з'яуляецца вывучэнне рэакцыi розных генаты
пзу яравага ячменю на змяненне суадносiн iнтэнсiунасцi выпраменьван
ня у спектры святла i вызначэнне наследавання гэтай рэакцыi у нека
торых rенатыпау ячменю. 

Метрдыка. Даследаваннi праводзiлi на працягу 1983-1991 гг. на 83 
сортаузорах яравага ячменю рознага эколаrа-геаграфiчнага паходжан
ня, кантрастных па працягласцi веrетацыi, i на 8 амаль iзаrенных лiнiях 
na локvсах Sh 1- 3, створаных на двvх сартах [141. Па кожнаму сорта
узору былi створаны чыстыя лiнii. У палявых доследах (кантрольны 
варыянт} раслiны вырошчвалi па раней апiсанай методыцы [13). У до
с.ледным варыянце раслiны вырошчвалi у камерах штучнага клiмату 
КВ-1 на доуriм днi- 18 гадз, пры умерзнай тэмпературы- 18/f2 ос 
(удзеньfуноч)' i iнтэнсiунасцi святла- 30 клк, г. зн. на нiвелiруючым 
фоне па узроуню напружанасцi трох фактарау [9-11 J. У гэтых ж а 
vмовах вырошчвалi i гiбрыды F 2. Рэакцыю раслiн на змяненне суадносiн 
iнтэнсiунасцей выпраменьвання у спектры святла вызначалi па змянен
нi працяrласцi мiжфазных перыядау ва умовах штучнага клiмату у 
параvнаннi з сярэднегадавымi данымi палявых доследау. Працяг.ласць 
мiжфазных перыядау вымяралi па раней апiсанай методьщы [13, 15]. 
Матэматычную апрацоуку атрыманых даных праволзiлi па варыяцый
намv раду, па дысперсiйнаму аналiзу 'i па метаду х? [16]. 

Вынiкi. У доследах па вывучэннi рэакцый генатыпау ячменю Щl дау
жыню дня, тэмпературу вырошчвання i iнтэнсiунасць святла 
заусёды прысутнiчау кантрольны варыянт, у якiм прымянялi 

' нiвелiруючыя фоны па узроуню напружанасцi rэтых трах · фактарау. 
Пры параунаннi скорасцi развiцця сортаузорау ячменю у гэтым вары
янце з данымi палявых доследау быу выяулены унутрывiдавы полiмар
Фiзм па працягласцi мiжфазнаrа перыяду фармiравання rенератыvнай 
сферы "(ФГС)' . Гэтая разнастайнасць у паводзiнах тенатыпау ячменю 
дае падставу для заключэння, што ва умовах штучнаrа клiмату раслiны 
рэаrуюць яшчэ на нейкi- чацвёрты фактар. 

3 мэтай высвятлення прыроды rэтага фактару была праведзена се
рыя палявых i вегетацыйных "(пры штучным асвятленнi} доследау па 
вывучэннi. уплыву трафiчных фактарау асяроддзя на скорасць развiцця 
раслiн ячменю. Даныя rэтых лоследаv паказалi, што узровень i п.тю
шча жыулення аказвалi невялiкi уплыу на змяненне працягласцi мiж- · 
Фазных перыядау ячменю "{+2-3 сут)', у той час як ix рэакцыi на 
ТСФА вар'iравалi ·(у залежнасцi ад генатыпа i вiду фактару} у межах 
-17-::- +42 сут. · На «невядомы» фактар раслiны рэагавалi змяненнем 
працяrласцi перыяду ФГС у межах -6+ + 15 сут (rабл. 2)'. Значыць, 
rэты фактар можна аднесцi да группьt ТСФА, Вядома, што раслiны 
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адчувальныя да змянення iнтэнсi~насц·r выnраменьвання ~ асобных аб
ласцях спектра сонна [1, 2, 17, 181, а таксама да монахраматычнага вы
праменьвання рознага спектральнага саставу [19, 201. 

У нашых доследах былi выкарыстаны лямпы ДРI-2000-6, светлавы 
спектр якiх вельмi блiзкi да спектра сонца, аднак суадносiны iнтэнсiу
насцей выпраменьвання памiж асобнымi абласцямi у спектры лямпау 
f21] адрознiваюцца ад ix суадносiн у спектры сонца [1]. Так, адзнача
юцца iстотнае пеоавышэнне адноснай iнтэнсi)~насцi выпраменьвання 
лямпау у вобласцi даужынi хвалi 590-600 нм i знiжэнне яе у абласцях 
даvжынь хваляу 340-390, 400-500, 520-540, 555-560, 570-580, 
645-660 i 665-690 нм. У спектры лямпау у большай ступенi змяншаец
ца доля iнтэнсiунасцi кароткахвалевага, чым доугахвалевага, выпра
меньвання у параунаннi з сонечным спектрам. У той жа час скорасць 
развiцця розных генатыпау ячменю iстотна не змянялася пры парау
наН11i iнтэнсiунасцi святла 25 i 40 клк гэтых лямпау f11l. Вiдаць, ад
метныя асаблiвасцi спектра выпраменьвання лямпау ДРI-2000-6 у па
раунаннi з натуральным асвятленнем выклiкаюць у раслiн ячменю 
спецыфiчную рэакцыю, якая не можа бьщь аднесена да iншых вiдау: на 
iнтэнсiунасць святла, тэмпературу вырошчвання i тым больш даужыню 
дня. 

У дсrследаваннях iншых аутарау гэтую оэакцыю раслiн называюць 
«рэакцыяit на спектральны састау свят л а» [1, 2, 17, 18]. Як правiла, у 
ix доследах выкарыстоувалася натуральпае асвятленне i у залежнасцi 
ад шыраты, вышынi над узроунем мора i гадзiн сутак у спектры святла 
павялiчвалася або змяншалася доля iнтэнсiунасцi ультрафiялетавага, 
«сiняга» або «чырвонага» выпраменьвання. Даследчыкi лiчаць, што 
адбываецца змяненне с'пектральнага саставу святла. 3 гэтым цяжка зга
цзiцца, паколькi у ix доследах спектральны састау святла практычна не 
змяняуся, г. эн. у спектры прысутнiчалi усе участкi па даужынi хвалi 
выпраменьванняу, а эмянялася толькi доля iнтэнсiунасцей асобных дау
жынь хваляу у агульным спектры. Тэрмiн «змяненне спектральнага са
ставу святла» можна выкарыстоуваць у тым выпадку, калi у спектры 
выпраменьвання адсутнiчаюць асобныя часткi спектра па даужынi 
хвалi або выкарыстоуваецца монахраматычнае абпраменьванне раслiн. 

Такiм чынам, нягледзячы на адсутнасць спецыяльных даследаванняу 
па высвятленнi сутнасцi «новага» фактару, прыведзеныя вышэй аргу
менты даэваляюць дапусцiць, што гэты фактар адносiцца да якасцi 
святла, а дакладней, да суадносiн iнтэнсiунасцей выпрамепьвання памiж 
асобнымi абласцямi спектра лямпы ДРI-2000-6 [21] у параунаннi з ix 
суадносiнамi у спектры сонца '[IJ. 

Рэакцыю раслiн ячменю на суадносiны iнтэнсiунасцей выпрамень
вання "(CIB)' вызначалi па эмяненнi працягласцi наступных мiжфазных 
перыядау: ФВС- фармiраванне вегетатыунай сферы (з'яуленне шыль
ца першага-чацвёртага лiсцяу)', ФГС- фармiраванне генератыунай 
сферы (з'яуленне шыльца чацвёртага- флагавага лiсця:У), ППО- па
спяванне палавых органау "(з'яуленне шыльца флагавага лiста- з'яу
ленне асцюкоу) i па суме (ФВС+ФГС+ППО) трох перыядау (з'яулен
не шыльца першага лiста- з'яуленне асцюкоу)·. 

У табл. 2 прыведзены даныя па працягласцi гэтых перыядау у паля
вых доследах i у камерах па 14 сортаузорах ячменю. якiя найбольш поу
на характарызуюць увесь спектр зменлiвасцi рэакцыi генатыпау ячменю 
на CIB. Так, у параунаннi з данымi палявых доследау працягласць пе
рыяду ФВС ва умовах штучнага клiмату па.вялiчылася на двое сутак 
(у сортаузоры К-27 405)', на адны суткi {у сорту Зазерскi 85)·, не змя
нялася (у сартоу Кмен 213, Сiмвал, Азiмут)' i скарачалася на адны
чатыры суткi {у астатнiх сартоу)', г. зн. змяненнi працягласцi гэтага 
перыяду знаходзiлiся у межах+2+-4 сут. У гэтых жа умовах поацяг
ласць перыяду ППО у сортаузорах ячменю змянялася у межах-3+ +4 
сут. 
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Генатыпiчнае вар'iраванне рэакцыi раслiн ячменю на СIВ было знач
ным па змяненнi працягласцi мiжфазнага перыяду ~ГС--6+ т 15 сут. 
Ацэнка рэакцыi раслiн ячменю на CIB па змяненю працягласщ перыя
ду з 'яуденне шыльца першага лiста- з'яуленне асцюкоу (ФВС+J 
.+ФГС+ППО). у асноуным супадала або нязначна адхiлялася i0-:f::4 
сут). ад ацэнкi яе па працягласцi толькi адна~о перыяд:у ФГС. Та~1м 
чынам, даныя табл. 2 i далейшыя рэзультаты r1брыдалапчнага анаЛiзу 
iтaбJl. 31 пацвярджаю!J.Ь раней зроблены вывад (8] аб тым, щто рэак~ 

Т а б л i ц а 1. fрадацыя rенатыпау ячменю па ступеиi 
зкспрзс::il ix рзакцый на СIВ 

Граjj;ацыя рэшщыl!, С)'1' Ацэнка рэшщыl! JУмоtныя абазначзннl рэшщыl! 

Слабая адмоуная j 
Нейтральная 
Слабая стапоучая 
СярэАняя стапоучая 

о 

+ 
++ 

цыя раслiн ячменю на змяненне суадносiн iн;rэнсiунасцi выпраменьван
ня у спектры святла фенатыпiчна праяуляецца на працягу перыяду ФГС. 

Усе вывучавыя генатыпы ячменю ранжыравалi па колькасным вы
ражэннi рэаiщыi на CIB, пачынаючы ад рэакцыi са значэннямi -6 да 
рэакцыi з .+ 15 сут iтабл. 21. Аказалася, што памiж сортаузорамi ячме
ню па гэтым паказчыку няма выразных межау, а iснуе плауны пераход 
ад аднаго гранiчнаrа значэння да дpyrora. Для абляrчэння падбору 
бацькоускiх пар пры правядзеннi riбрыдалагiчнага аналiзу па вывучэн
нi наследавання рэакцыi ячменю на CIB узнiкла неабходнасць правес
цi rрадацыю rенатыпау па ступенi выражанасцi рэакцыi. 3 rэтай мэ
тай усе даныя па колькасным выражэннi чатырох вiдау рэакцый ячме
ню на ТСФА былi апрацаваны па варыяцыйным радзе. У якасцi кры
тэрыю iшaryl rрадацыi выкарыстоувалi адну cirмy вар'iравання, якая 
у нашых доследах складала 9,78 або 10 сут. Пры правядзеннi градацыi 
генатыпау ячменю па ix рэакцыi на CIB з шагам 10 сут у якасцi пункту 
пачатку адлiку выкарыстоувалi значэнне рэакцыi са знакам «0»., Ад rэ· 
тага пункту управа i улева са значэннямi рэакцыi ±5 сут умоуна пры
нялi як нейтральную рэакцыю. Увогуле праведзеная rэтым спосабам 
градацыя rенатыпау ячменю прыведзена у табл. 1. 

3 даных табл. 2 вiдаць, што слабую адмоуную рэакцыю на CIB 
мелi два сорта узоры, нейтральную- пяць, слабую станоучую-сем 
сартоу. Не прыведзеныя у табл. 2 iншыя вывучаныя намi rенатыпы 
ячменю размяркоувалiся наступным чынам: з нейтральпай рэакцыяй -
35 сартоу i тры амаль iзагенныя лiнii па локусах Sh 1-3, са слабай. 
стапоучай рэакцыяй- 34 са рты i тры амаль iзаrенныя лiнii, з сярэд
няй стапоучай рэакцыяй - дзве амаль iзагенныя лiнii са значэннямi яе 
+21 i +25 сут. Такiм чынам, рэакцыя раслiн на CIB фенатыпiчна праяу
ляецца па змяненнi працяrласцi мiжфазнага перыяду ФГС i вар'iруе у 
вывучаных генатыпау ячменю у межах -6+,+25 сут. 

Вывучэнне наследавання рэакцыi ячменю на CIB мы пачалi з на~ 
ступных камбiнацый скрыжавання. У якасцi мацярынскай формы вы
карыстоувалi раслiны сорту Раланд са елабай стапоучай рэакцыяй на 
СIВ, а у якасцi бацькаускай- К-21 671, К-28 034 i К-27 337 з нейтраль
нымi рэакцыямi на СIВ ,(табл. 2}. У чацвёртай камбiнацыi iK-21 671 Х 
Х К-28 034). вызначалi алельнасць гена у, якiя кантралююць нейтраль
ную · рэакцыю раслiн на СIВ. У табл. 3 прыведзены даныя гiбрыдалагiч~ 
нага аналiзу па адной камбiнацыi: РаландХК-21 671. У гэтым досле~ 
дзе адначасова аналiзавалiся па скор_асцi развiцця :49 раслiн .сорту, 
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Та б л" i п. а 2. Ап.энка скорасцi развiЦця ячменю у палявых доследах i у камерах 

ПрацягласЦь мlжфазных nepыsrдa~, сут Змяненнl nрацягласцl nерыяда~ 
'ва )'мовах штучнага нлlмату 

nалявыя доеледы 1 доеледы ~ камерах -- (рэакцыя С!В), сут 

с 
1 

ФГС j ППО 1 ФВС+ФГС+ППО ФВС 1 ФГС 1 ппо 1 ФВС+ФГС+ППО ФГС 1 ФВС+ФГС+ППО ФВС 
1 ·. 

К-27 405 - 10 1 15 7 32 -12 9 9 30 -6 -2 
17 7 36 10 11 9 30 -6 -6 
15 6 34 12 12 7 31 -3 -3 
15 8 37 10 14 10 34 -1 -3 

: 14 6 32 11 14 9 34 о +2 
' 15 ' 8 36 12 16 11 39 +1 +3 
! -16 6 34 12 20 6 38 +4 +4 
! 19 8 39 10 27 7 44 +В +5 
1 16 7 36 13 25 7 45 +9 J +9 
1 19 8 40 12 30 10 52 +11 +12 
) 26 12 48 8 36 12 56 +10 +В 
l 24 13 48 12 36 1Q._ 58 +12 +10 
l 22 10 43 8 35 14 57 +13 +14 -
~ 22 7 41 12 37 10 59 +15 +18 

К-19928 1 ' «>'д,рок; З5 ' 12 
К-28034 13 
К-18 647 Пгуднёвы • 14 
К-19 392 Ноеп 12 
К-21671 М она 13 
1\-27 337 Kмelf 213 - 12 
К.-20 783 Данецкi 8 12 
К.-27 502 Сiмвал 13 
К-26897 Раланд 13 
К-29 332 Бярээiнскi 10 
К-26965 Заэерскi 85 11 
К-29 323 Прыма 11 
К-29 338 Аэiмут 12 

8 2,2 2,1 : 1,0 1,4 1,1 
,3 2,0 3,2 2,5 1,8 3,6 НIРо os ~ 

1,8 
Р, %' 1 2,3 



Раланд :<Рд:, 27 раслiн сортаузору К-21 671 {P2J. i 298 гiбрыдных раслiн 
(F2). 3 даных гэтай таблiцы вiдаць, што працягласць перыяду ФВС У 
раслiн абодвух бацькоу вар'iравала у межах 8-11 сут, у гiбрыдау-
7-12, а працягласць перыяду ППО -7-15 i 6-16 сут адпаведна. 
Аналагiчныя рэзультаты атрыманы i у iншых камбiнацыях скрыжаван
ня. Такiм чынам, адсутнасць расшчаплення у гiбрыдау F2 па працяглас
цi двух мiжфазных перыядау пацвярджае даныя табл. 2 аб тым, што на 
працягу перыядау ФВС i ППО раслiны ячменю не рэагуюць на СIВ. 

Працягласць лерыяду ФГС у раслiн сорту Раланд вар'iравала у ме
жах 28-33, а у раслiн сортаузору К-21 671 змянялася ад 12 да 16 сут. 
Вар 'iраванне rэтага паказчыка у гiбрыдных раслiн F2 ахоплiвала увесь 

- спектр зменлiвасцi абодвух бацькоу- 11-33 сут, г. зн. адбывалася 
расшчапленне riбрыдных раслiн па працягласцi перыяду ФГС. 3 даных 
табл. 3 вынiкае, што 82 гiбрыдныя раслiны мелi працягласць гэтага пе
рыяду на узроунi раслiн Р2, 70- на узроунi Р 1 , а 146 раслiн займалi 
прамежкавае становiшча па гэтым паказчыку. Такi характар наследа
вання назiраецца пры монафактарыяльным кантролi прыкметы. Разлiк 
адпаведнасц1 атрыманых эксперыментальных даных па расшчапленнi 
riбрыдау F2 (82:146:70), тэарэтычна чакаемым (1:2:1) паказау, што 
крытэрый адпаведнасцi r! складае 0,77, што адпавядае верагоднасцi 
супадзення О, 70 [ 16] . 

Аналiзуючы даныя табл. 3, неабходна адзначыць, што параунальна 
лёгка вызначыць колькасць гiбрыдных раслiн F2 з нейтральпай рэакцы-

Т а б л i ц а 3. Расшчапление riбрыдау F2 па ix рзакцыi на CIB 
у камбiиацыl Раланд XI<·21 671 

Працяг-
КОJiькасць pacnlн па прац11гласцl мl:кфаsных перыцаf у бацькоfскlх 

pacnlн 1 lx rlбры,чаf 
ласць пе-

рыядаf, ФВС 

1 ~. 
ФГС 

1 Ра 
ппо 

Су71 

Ps 1 р• 1 р• 1 р• 1 р• 1 р• 1 Ре 

6 11 5 
7 37 1 12 
8 1 2 104 2 1 30 
9 12 12 101 4 4 45 

10 28 10 39 13 6 51 
11 8 з 6 3 15 9 51 
12 6 9 9 5 48 
13 7 21 3 1 23 
14 8 27 2 15 
15 4 10 1 14 
16 2 8 4 
17 4 ' 
18 о 
19 1 
20 3 ' 
21 6 
22 13 
23 17 
24 26 
25 19 
26 27 
27 34 
28 5 27 
29 13 12 
30 14 16 
31 12 8 
32 4 1 4 
33 1 2 
34 1 

'Усяrо 
pacnlн 49 27 298 49 27 298 49 27 298 , 



яй на СIВ · (па тыпу Р2}, ал е вельмi склада на раздзялiць riбрыды F 2 са 
елабай станаучай рэакцыяй на СIВ {па тыпу Р 1 ), 3 раслiнамi, якiя 
маюць прамежкавыя 3Начэннi гэтай рэакцыi. Аналагiчныя цяжкасцi 
на3iралiся i па iншых камбiнацыях скрыжавання. Вiдаць, гiбрыдныя 
раслiны 3 прамежкавымi 3Начэннямi па працягласцi мiжфа3нага перыя
ду ФГС 3'яуляюцца гетэразiготамi па гену R.ir (R.ela,tion iпteпsity 
in light speotrum). Каб па3бегнуць суб'ектывiзму у ацэнцы расшчап
лення, усе раслiны F2, якiя рэагуюць на CIB, аб'ядноувалi у адну гру-

N• 

Т а б л i ц а 4. Рэзультаты rенетычнаrа аналiзу па наследаваннi 
рэакцыi ячменю на СIВ 

Расшчапленнi '1 F • (раслiны з нейтраль
на/1: рэакцыя/1: :,раслlны са елабай 

п. п. 
I<амбlнацыя скрыжавання стано')ча/1: рэакцыяй) х• 

фактычнае 
1 

тэарэтычнае 

1 РаландХК:-21 671 82:216 1:3 0,83 
2 РаландХК:-28 034 35:89 1:3 0,64 
3 РаландХК:-27 337 62:180 1:3 0;08 
4 К:-21 671ХК:-2 8 034 285:0 1:3 -
5 Зазерскi 85Х К:-21 671 66:191 1:3 0,08 
6 Зазерскi 85Х К:-28 034 46:124 1:3 0,48 

\ 

пу. 3 даных табл. 3 вынiкае, што колькасць такiх раслiн у прыве
дзенай гiбрыднай камбiнацыi склала 216 шт. Выяулены характар на
следавання рэакцыi раслiн ячменю на CIB сведчьщь аб тым .(табл. 3, 
4), што нейтральная рэакцыя кантралюецца рэцэсiуным генам (rir, rir), 
а слабая станаучая- дамiнантным алелем rэтага гена (R.ir, R.ir). 

Аналiз расшчаплення гiбрыд.ау F2 па ix рэ~кцыях на СIВ у вывуча
ных камбiнацыях скрыжаванняу прывед3ены у табл. 4. У трох першых 
камбшацьrях скрыжавання раслiн сорту Раланд 3 сортау3орамi, якiя 
маюць нейтральную рэакцыю, характар расшчаплення на раслiны 3 
нейтральнай i елабай станаучай рэакцыямi адпавядау тэарэтычна чa
J,ae:vJaмy- 1:3. Крытэрый адпаведнасцi х.2 меу наступныя 3начэннi: 
О,о.).u,м .О,О8 адпаведна па камбiнацыях. Адсутнасць расшчаплення у 
чацlkртан камбшацыi указвае на тое, што у геномах сортау3орау ячме
ню 1\-.Zl 671 i К-28 034 3мяшчаюцца алельныя гены, якiя кантралююць 
1х неитральныя рэющыi на CIB. У камбiнацыях скрыжавання, дзе у 
якасцi мацярынскай формы быу узяты другi сорт- За3ерскi 85, якi меу, 
як i сорт Ра.11анд, слабую станоучую рэакцыю на CIB, характар рас
ш ,,а,Jлення у F2 на раслiны 3 нейтральнай i елабай станаучай рэакцыяй 
uыу таюм жа- 1:3 (табл. 4). Крытэрый х.2 у гэтых камбiнацыях склау 
u.u~ i 0,48. 

ua ycrx камбiнацыях скрыжавання быу праведзены аналi3 расшчап
··'-''lнl 1 шрыдных раслiн F2 па суме працягласцi трох перыядау (ФВС+ 
т ..Pll. + 1111()), г. 3Н. па кожнай раслiне вы3началася працягласць пе
vыяду ад 3 яулення шыльца першага лiста да 3'яулення асцюкоу. У гэ
гым вьшадку характар расшчаплення на раслiны 3 нейтральнай i сла
uаи станаучай i'...;акцыяй на CIB быу зусiм аналагiчны расшчапленню 
'1uрыдных раслiн, калi аналiз правод3iуся па працягласцi аднаго мiж
<разнага перыяду ФГС. Значэннi крытэрыю ·f таксама супадалi. Таму 
н ... rвучэнне 3аканамернасцей наследавання рэакцыi раслiн ячменю на 
CIB можна правод3iць як першым, так i другiм спосабам. 

Вывады 

1. У камерах штучнага клiмату на нiвелiруючых фонах па узроуню 
liапружанасцi трох тэмпературна-светлавых фактарау асяроддзя ~дау
жыня ДНЯ -18 rад3, 1 ТЭМП~ратура ВЬIJ>ОШЧВа~НЯ- 18/12,0С, iHTЭHCiy-
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насць свят л а- 30 клк) у раслiн яравага ячменю nраяуляецii.а сnецыфiч
ная рэакцыя ix на суадносiны iнтэнсiунасцей выпраменьвання (СIВ) 
памiж асобнымi абласцямi спектра лямпау ,(ДРI-2000-6), у лараунаннi 
з ix суадносiнамi у спектры сонца. 

2. Рэакцыя генатылау ячменю на CIB фенатьшiчна лраяуляецца па 
змяненнi працягласцi мiжфазнага лерыяду фармiравання генератыунай 
сферы i вар'iруе у межах ад скарачэння лрацягласцi гэтага лерыяду на 
6 да павелiчэння яго працягласцi на 25 сут. 

3. У вывучаных камбiнацыях скрыжаванняу слабая станаучая рэак
цыя раслiн яЧменю на CIB наследуецца па монафактарыяльным тыпе: у 
другiм пакаленнi гiбрыдау адбываецца расшчапленне на раслiны са 
елабай станаучай рэакцыяй i раслiны з нейтральнаЦ рэакцыяй у суад
носiнах 3:1. 

4. ' Сортаузоры ячменю К-21 671, К-28 034 i К-27 337 з нейтральпай 
рэакцыяй на СIВ адрознiваюцца ад сартоу Раланд, Зазерскi 85 са ела
бай станоучай рэакцыяй па адной пары генау, якiя у геномах лершых 
знаходзяцца у рэцэсiуным ,(rir, rirJ, а у геномах дpyrix- у дамiнант
ным стане .(Rir, .Rir). 
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