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ЗАКАНАМЕРНАСЦI НАСЛЕДАВАННЯ ПРЫКМЕТЫ 
КОЛЬКАСЦЬ СЫРОГА БЯЛКУ У HACEHHI ЛУБIНУ 

1 ЯЕ ВЬIКАРЫСТАННЕ ~- СЕЛЕКЦЬII 

Вядома, што колькасць бялку у насеннi лубiну мае шырокi дыяпа3он 
3~енлiвасцi i у жоутага лубiну вагаецца ад 28 да 49.%, у белага-ад 22 
да 43, у ву3каJ1iстага лубiну- ад 22 да 40.% [2j. У сувя3i 3 гэтым г_ене
тычная i селекцыйная работа, накiраваная на падтрымку больш вяшкай 
колькасцi сырага бялку у насеннi унутры кожнага Вiду лубiну, мае 
выключна важнае як тэарэтычнае, так i практычнае 3начэнне. Аднак у 
Jriтаратуры 3весткi па генетьщы прыкметы колькасць сырага бялку у 
насеннi лубiну адсутнiчаюць1 што, вiдаць, 3ВЯ3ана са складанасцю 1 
працаёмiстасцю бiяхiмiчных аналi3ау пры генетычным яе вывучэннi. 

У сувя3i 3 выклад3еным вышэй у лабараторыi лубiну i карм~шых ба
боу БелНДIЗi.К былi пра~ед3ены бiяхiмiчпыя 1 генетычныя даследавапнi 
прыкметы колькасць сырога бялку у насеннi лубiну. 

У якасцi аб'екта даследаванняу быу у3яты ву3калiсты лубiн, якi 
3'яуляецца самаапыляльнiкам . i валодае вялiкай ра3настайнасцю па 
вывучаемай прыкмеце. Колькасць сырога бялку у муцэ 3 насення лубiну 
вы3началi на прыборы lнфрапiд 31. 

Правед3еная у перыяд 1977-1990 гг. ацэнка якасцi бялку у д3iкiх 
форм, сартоу, у3орау i лiнiй ву3калiстага лубiну пака3ала, што боль
шасць вывучанага матэрыялу 3мяшчае у насеннi 28-33%. сырага бял
ку. У невялiкай групы у3орау гэты пака3чык вагаецца ад 34 да 38.%. 
,Цля гiбрыдалагiчнага аналi3у былi у3яты д3ве лiнii 3 нi3кай колькасцю 
бялку 1t-IБ1 i НБ2), а таксама чатыры лiнii 3 выеокай колькасцю бялку 
(ЭФ11, ЭФБ, БНР, ЛСЗ, адабраны 3 сортуСеверны 3). Былi праведзе
ны скррrжаваннi лiнiй па наступнай схеме: высокабялковыяХю3кабял
ковыя, высокабялковыяХ высокабялковыя, нi3кабялковыя Х нi3кабялко
выя. ( высокабялковыя Х нi3кабялковыя) ,Х нi3кабялковыя. ( высокабялко
выяХнi3кабялковыя} Х_высокабялковыя. Кантрастныя па колькасцi сы
рога бялку бацькоускiя пары (Р 1 i Р2} i гiбрыды першага i другага па
каленняу (F1 i F2). бекросы ,(BCPt i ВСР2}. а таксама асобныя лiнii 
трэцяга пакалення .(Fз} вывучалiся на працягу 1986-1988 гг. Шкалiра
ванне па класах вывучаемай прыкметы (працэнтная колькасць сырага 
бялку} правялi 3 iнтэрвалам у 0.5%. 

Аналi3 гiстаграм размяшчэння раслiн паказау ,(рысунак, а-в), што у 
некаторых гiбрыдау першага пакалення (ЭФПХБН1. БНРХНБl, 
ЛСЗХБН1} дамiнуе пака3чык бадькi з больш выеокай колькасцю сы
рога бялку. Гетэро3iс па колькасдi сырога бялку у нaceiJHi назiраецда у 
камбiнадыях скрыжавання ЭПФХБНР, ЭФПХЛСЗ. У камбiнадый 

. скрыжавання ЭФПХЭ.ФБ i НБ1ХНБ2 гiстаграмы размяшчэннЯ раслiн 
F1 па вывучаемай прыкмеде размешчаны на узроунi ix бадькоу, што па-
казвае на аднолькавую генетычную аснову апошнiх, Гiстаграмы размер
кавання раслiн адваротных скрыжаванняУ' (бекросау} на кожнага з 
бацькоу {ЭФПХНБ1} ХЭФП, (ЭФПхНБl) ХНБl. ,(БНРХНБ1} ХБНР1 
(БНРХНБ1) .ХНБ1, ,(ЛСЗХНБ1) ХЛСЗ, (ЛСЗХНБl} ХНБl зрушаны 
блiжэй да размеркавання тых з бадькоускiх форм. 3 якiмi праведзены 
скрыжаваннi. - " 

Пры супастауленнi даных па колькасдi сырага бялку у насеннi 3Ы· 
ходных бадькоускiх форм i папулядый другога пакалення у некаторых 
гiбрыдау выяулены трансгрэсiуныя формы. г. зн. раслiны, у насеннi якiх 
колькасдь сырога бялку або перау3ыходзiдь сярэдняе значэнне лепшага 

кампанента скрыжавання, або уступае яму горшага бадькi. 
Трансгрэсiуныя формы складаюць каля 6.%. агульнай колькас!J.i рас· 
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Наследаванне колькасцi бялку (% па rарызанталi) у насеннi вузкалiстага 
лубiну (колькасць раслiн у працэнтах па вертыкалi) пры скрыжаваннi шмат
бялковай (ЭФП) i нiзкабялковай (НБI) лiнiй (а), высокабялковай (БНР\ 
i нiзкабялковай (НБl) (б), высокабялковай (ЛСЗ) i нiзкабялковай \ (НБ!) 
(в), высокабялковых лiнiй ЭФП i БНР (г), высокабялковых лiнiй ЭФП 
i ЛСЗ (д). i высокабялковых ЭФП i ЭФБ з нiзкабялковымi НБl i НБ2 

лiнiямi (е) 



лiн i выяулены у наступных камбiнацыях скрыжавання: ЭФПХБНР, 
ЭФПХЛСЗ, БНРХЛСЗ. 

Гiстаграмы размеркавання другога пакалення камбiнацый скрыжа
вання (ЭПФХНБl, БНРХНБl, ЛСЗХНБl) моцна расцягнуты i ха
рактарызуюцца шматвяршыннасцю. У камбiнацый скрыжавання 
(ЭФПХЭФБ, НБl ХНБ2) гiстаграмы размеркавання раслiн другага 
пакалення наблiжаюцца да такiх гiстаграм нармальяага размеркаван
ня (рысунак, г-е). Гiстаграмы размеркзвания лiнiй трэцяга пакалення 
размяшчаюцца звычайна у адпаведнасцi са становiшчам у гiстаграме 
другага пакалення родапачынальных форм, узятых для атрымання 
трэцяга пакалення. Дэталёвы аналiз гiстаграм размеркзвания раслiн 
гiбрыдау першага, другага пакаленняу i бацькоу паказвае на тры дамi
нантныя гены, якiя павышаюць колькасць бялку у насеннi лубiну вуз
калiстага. Вiдаць, у вынiку рэкамбiнацый адзначаных генау у працэсе 
селекцыi узнiклi генатылы . з двум а i трыма дамiнантнымi генамi, якiя 
змяшчаюць бялку у насеннi значна больш, чым узоры з адным дамiнант
ным генам i дзiкiя формы. 

Паколькi высокабялковыя формы сустракаюцца толькi сярод новых 
сартоу i узорау i не выяулены сярод старых сартоу i дзiкiх форм, можна 
заключыць, што яны узнiклi у ходзе селекцыi шляхам мутацый дзiкiх 
генау, якiя кантралююць назапашванне бялку у насеннi. 

Вызначаныя заканамернасцi наследавання прыкметы колькасцi сы
рога бялку у селекцыi вузкалiстага лубiну выкарыстоуваюцца намi у 
практычнай селекцыi па па,вышэннi узроуню адзначанай прыкметы шля
хам скрыжавання памiж сабой узорау, якiя змяшчаюць розныя дамi
нантныя гены, i наступнага выдзялення з гiбрыднага патомства патрэб
ных рэкамбiнантных форм. Такiм шляхам створаны узоры (А7, BlO i 
iнш.) з выеокай для вузкалiстага лубiну колькасцю бялку (36-38%), 
а таксама выведзены сорт Натальеускi 5 (Мiнская дзяржауная аблас
ная сельскагаспадарчая доследная станцыя i БелНДIЗiК). 

Вывады 

1. У вынiку генетычнага аналiзу прыкметы колькасць сырага бялку 
у насеннi вузкалiстага лубiну выяулены тры дамiнантныя гены, якiя 
абумоулiваюць больш высокi узровень адзначанай прыкметы. 

2. У працэсе селекцыi у вынiку рэкамбiнацыi розных дамiнантных 
генау, якiя кантралююць колькасць бялку, узнiкаюць рэкамбiнантныя 
генатылы з больш высокiм яе узроунем. 

3. Створаны узоры А7, BlO i iншыя, а таксама выведзены сорт На
тальеускi 5 з колькасцю бялку 36-38%, якiя могуць выкарыстоувацца 
як донары прыкметы выеокай бялковасцi. 

Лiтаратура 

1. М а А с у р я н Н. А., А т а б е к о в а В. I<. Люnин. М . .' 197 4. 
2. М и р о н е н к о А. В. Биохимия люnина. Минск, 1975. 

БелНД!ЗiК П acтyniiJ у рэдакцыю 
30.10.91 

45 


