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ФО'fАПЕРЫЯДЫЧНАЯ РЭАКЦЫЯ 1 ПАТРЭБНАСЦЬ 
У ЯРАВIЗАЦЫI У САРТОУ 1 ПЕРСПЕКТЫУНЫХ УЗОРАУ 

АЗIМАй ПШАНIЦЫ СЕЛЕКЦЫI БЕЛАРУСI 

Адной з асноуных задач с~лекцыi азiмай лшанiцы, у тым лiку i ва 
умовах Беларусi, з'яуляецца стварэнне сартоу, якiя сумяшчаюLtь у сабе 
высокую ПIРадукцыйнасць з выеокай зiмаустойлiвасцю. Вывядзенне 
сартоу такоrа тылу ставiць п~рад селекцыянерамi рад цяжкавырашаль
ных праблем, асноунай з якой з'яуляецца п~раадоленне выразнай ад
моунай КЭJрэляцыi памiж Пiрадукцыйнасцю i зiмаустойлiвасцю генатыпу. 

У адпаведнасцi з дан'ымi многiх даследчыкау высокая прадукцый
насць i зiмаустойлiвасць цесна звязаны з дзвюма асноунымi адапта
цыйнымi rенетычнымi сi€тэмамi - патрэбнасцю да пэунай даужынi 
лерыяду яравiзацыi (кантралюемай Vrn·reнaмi) i адчувальнасцю да 
даужынi дня (кантралюемай Ppd-reнaмi), якiя былi выпрацаваны у азi
май пшанiцы у nрацэсе эвалюцыi. 

Высокая прадукцыйнасць кщрэлюе з адноснай нейтральнасщо азiмай 
nшанiцы да даужынi дня, звязанай з nауднёвымi сартамi яравой пша
нiцы, зiмаустойлiвасць сqрту- з выеокай патрэбнасцю у яравiзацыi цi 
бо;Jьш доугiм лерыядам яравiзацыi. Са1рты са елабай фотащ~рыядычнай 
адчувальнасцю адрознiваюцца скараспеласцю i нiзкай зiмаустойлi
васцю. 

Большасць новых высокапрадукцыйных сартоу азiмай пшанiцы ва
лодаюць нiзкай фоталерыядычнай адчувальнасцю, што у значнай ступе
нi абумоулiвае ix высокую патэнцыяльную прадукцыйнасць. 3 прычыны 
дамiнавання у гiбрыдау нiзкай фотаперыядычнай адчувальнасцi селек
цыянеjры, адбiраючы найболыд nрадукцыйныя формы, выбракоуваюць 
раслiны 3 выеокай фотапеjрыядычнай адчувальнасцю, 

Зыходзячы са сказанага вышэй, можна уявiць, што аnтымальнай 
мадэллю сqрту, якi сумяшчае высокую ПJРадукцыйнасць з выеокай 3iма
устойлiвасцю, 3'явiуся б сорт, што сумяшчау бы у сабе адчувальнасць 
да даужынi дня 3 выеокай па11Рэбнасцю у яjравiзацыi. Але да апошняrа 
часу такiя сарты у вытворчасцi адсутнiчалi. Аднак з дапамоrай метадау 
riбрыдызацыi i мутагенезу з'явiлася магчымасць сумясцiць у адным 
генатыле высокую прадукцыйнасць i дастаткова высокую 3iмаустойлi
васць. 

У сваiх доследах мы ставiлi мэту вызначьщь фотаперыядычную ад
чувальнасць i даужыню лерыяду яравiзацыi у сортау3орау азiмай пша-
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нiцы нашай селекцыi з улiкам ix зiмаустойлiвасцi i прадукцыйнасui. 
Акрамя таго, з'явiлася магчымасuь прав~рыuь меркаванне некаторых 
даследчыкау аб тым, што сарты азiмай пшанiцы пауночна-заходняй 
зоны хоць i адрознiваюцца доугiм лерыядам яравiзацыi i выеокай фо
тап~рыядычнай адчувальнасцю, але не валодаюць выеокай зiмаустой
лiвасцю. 

Даследаваннi, праводзiлiся з 20 сартамi азiмай мяккай пшанiuы кон
курснага выпрабавання, атрыманымi метадам унутрывiдавой гiбрыды
зацыi з прьщягненнсм сартоу заходнееурапейскай групы i айчыннага 
nаходжання, а таксама мутантных форм. 

CxeJ.ta доследу. ТIРохдзённыя праросткi ycix вывучаемых сартоу 
азiмай пшанiцы яравiзавалiся у камеры КНТ-1 пры тэмпературы 1-2°С 
i 18-гадзiнным днi па пяцi варыянтах- 60, 50, 40, 30 i 20 дзён. )lравiза
ваныя праросткi былi высаджаны у полi на метровых палосах па два 
радкi у кожным варыянце. У якасцi кантролю высявалiся неяравiзава
ныя праросткi кожнага с~ту. Па ycix варыянтах доеледу праводзiлася 
фiксацыя СЯJрэдняй даты каласавання кожнага сорту i па рознiцы у 
днях памiж каласаваннем ласля 60-дзённай ЯJРавiзаuыi i iншымi вары
>tнтамi разлiчвалася патрэбнасць сорту у яравiзацыi. 

Для вывучэння фоталерыядычнай адчувальнасui раслiны ycix сартоу 
былi узяты у сакавiку з поля (пасля лоунага праходжання лерыяду 
.иравiзацыi), высаджаны у пасудзiны, напоуненыя глебай, па 10 раслiн на 
кожную i змешчаны для вырошчвання у клiматычныя камеры пры карот
кiм (10 гадз) i доугiм (18 гадз) днi пры тэмперату:ры: днём +20+ +22 
i ноччу + 16 °С. 

Тэрмiн ад высаджвання да каласавання (у днях) на доугiм днi слу
)II.Ыу кан~ролем для вызначэння затрымкi каласавання пры кароткiм 
днi, у вынiку чаrо вызначалася адчувальнасць сартоу да даужынi дня. 

Вынiкi даследаванняу. Па фотаперыядычнай рэакцыi (рэакuыя на 
даужыню дня) вывучаемыя сарты размеркавалiся на высока-, сярэдне
нi малаадчувальныя. Да rpynы высокаадчувальных са,ртоу (табл. 1) на
лежаi(Ь у асноуным 1раслiны, якiя атрыманы на аснове матЭJРыялу заход
нсеурапейскай эка11рупы i валодаюць, вiдаць, толькi рэцэсiунымi генамi 
P pd· Пры вырошчваннi ix на кароткiм днi .яны цi не выкалошвалiся 

Т а б л i ц а 1. Рзакцыя сартоу азiмаА nшанiцы на 11.аужыню АНЯ 

СЯр)дняя дата 

1 

l(олькасць дэ~н 
ад 11ЫС8Д!<I да 

каласавання K8Л8C8R8RIIII Затрымка Р331ЩЫЯ 
Вары· 

IIRT Сорт 
1 

кадасао<~~J- на да9жы.rю 
nрацяrласць дня лрацяrласць дня UЯ 9 ДНЯХ Дllll 

18 ГОДЭ 
1 

1 О rадэ 
1 J 8 гадэ 1 1 О rадэ 

1 Дон я 30/lV 13/V 30 43 13 нiзкая 
2 Надзея 5/V 21/V 35 51 16 тое ж 

3 К-119 7/V 23/V 37 53 16 ) 

4 К-105 4/V 21 IV !\4 51 17 » 
5 Поwук 3/V 21/V 33 51 18 » 
6 К-135 8/V 27/V 38 57 19 ) 

7 К-134 1jV 21/V 31 51 20 ) 

8 К-123 10/V 30/V 40 60 20 ) 

9 Бярэзiиа 3/V 24/V 33 54 21 сярэдняя 

10 Сузор'е 6/V 28/V 36 58 22 тое ж 

11 К-128 12/V 4/VI 42 64 22 ) 

12 К-126 4/V 29/V 34 59 25 ) 

13 К-131 3/V 7jVI 33 67 34 высокая 

14 Вярбена 9/V не каласiуся 39 - - ) 

15 К-120 10/V тое ж 40 - - ,. 
16 К-127 10/V ,. 40 - - » 
17 К-130 12/V » 42 - - » 
18 К-137 13/V ,. 43 - - » 
19 К-136 20/V ) 5О - - ,. 
20 К-117 20/V » 5О - - » 
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Т а б л i ц а 2. Патрэбнасць у яравiзацыi у сартоу азiмаА nшанiцы. 

Колькасць д3~tl ад высад,жвання да калас:а811ИНЯ 

Вары-
nры яравiэацьаi, днi 

Патрэбнасць 
янт Сорт 

1 1 1 1 

у яравiэацыi 

60 50 •о 30 20 lбеэ яра-
аiэацыi 

1 Надзея 66 79 71 - - - высокая 

2 вяrбсна 64 70 71 - - - тое ж 

3 I<· 17 71 74 78 - - - Jl 

4 I<-119 65 68 73 - - - ,. 
5 К-123 67 70 74 - - - ,. 
6 К-135 64 68 73 - - - ,. 
7 К-137 68 71 76 - - - ,. 
8 Бярээiна 65 69 70 81 - - сярэдняя 

9 До11я 61 64 71 74 - - тое ж 

10 Пошук 64 67 71 82 - - ,. 
11 К-131 67 70 73 84 - - ,. 
12 I<-134 63 66 70 84 - - ) 

13 К-128 68 72 74 82 83 - нiэкая 
14 К-136 68 71 71 74 84 - тое ж 

15 К-120 66 70 73 75 81 - ,. 
16 1<·130 67 71 72 73 78 - ,. 
17 Суэо{с 66 69 70 73 77 - ,. 
18 К-10 63 65 69 70 76 - ,. 
19 К-126 67 69 71 74 76 - ) 

20 к 127 66 70 72 75 77 - ,. 

зусiм, цi затрымка у каласаваннi складала звыш 30 дзён. Гэтыя ж 
сарты былi i самымi познаспе.'lымi. 

Да групы сярэдне- цi слабаадчувальных да даужынi дня належалi 
узоры, атрыманыя галоуным чынам на аснове айчыннага селекцыйнаrа 
матэрыялу, якi }•ключау у сябе часцей за усё сорт Бязостая 1 цi сарты 
(Пошук, К-134), атрыманыя на аснове гiбрыдызацыi азiмых СЗJ>тоу з 
яравымi. Найменшая рэакцыя на змяненне даужынi дня з'явiлася у най
больш скараспелых са1ртоу Пошук, Доня i нумароу 134, 105. 

Патрэбнасць у яравiзацыi у вывучаемых сартоу азiмай пшанiцы так
сама 1размеркавалася на высокую, сярэднюю i нiзкую. Найбольш вы
сокая патрэбнасць у яравiзацыi (табл. 2) адзначана у сорту Надзея i 
нумароу 119 i 135, якiя выкаласавалiся няпоунасцю прьт 40-дзённай 
яравiзацыi. ГэтqJЯ ж нумары былi i найбольш зiмаустой.1iвыя у палявых 
умовах. Аднак у цэлым па сартах патрэбнасць у яравiзацыi не маrла 
служыць пакаэчыкам зiмаустойлiвасцi сорту, паколькi частка ix з вы
сокай патрэбнасцю у яравiзацыi не валодае выеокай зiмаустойлiвасцю. 
Асаблiва прыкметна rэта у нумароу, атрыманых ад скрыжавання з за
ходнесурапсйскiмi сартамi. 

Па спалучэннi фотащ~рыядычнай рэакцыi i патрэбнасцi у яравiзацыi 
(табл. 3) вывучаемыя сарты i нумары IРазмеркавалiся на восем ва!Рыян
тау. Са"ртымент заходнееурапейскай экагрупы размяшчауся у асноуным 
у ва'Р. 1 i 8. Да п~ршай rpynы, дзе <:nалучаюцца высокая ад.чувальнасць 
да даужынi дня i высокая патрэбнасць у яравiзацыi, адносяцца нумары 
117, 137 i сорт Вярбена. Тэарэтычна гэта найбольш зiмаустойлiвыя фор
мы, але на rrрактыцы яны маюць сцрэднюю зiмаустойлiвасць. 

Да вар. 8, дзе спалучаюцца высокая адчувальнасць да даужынi дн-я 
i нiзкая па11Рэбнасць у яравiзацыi, адносяцца найменш зiмаустойлiвыя 
формы, г. зн. тэарэтычныя разлiкi зiмаустойлiвасцi пацвярджаюцца 
црактычнымi рэзультатамi. 

Большасць сартоу нашай селекцыi, створаных на аснове айчыннаrа 
матэрыялу, размеркавалася па вар. 2-5, дзе спалучаюцца сярэдняя цi 
нiзкая адчувальнасць да даужынi дня э выеокай цi сярэдняй патрэб
насцю у яравiзацыi. Гэтыя нумары былi i найбольш зiмаустойлiвымi. 
Выключение складаюць сорт Сузор'е i нумар 105, якiя маюць нiзкую 
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Т а б л i ц а 3. Сnа .. учэнне адчrва .. ьнасцi да дауJКынi дн1 i nатрэбнасцi 
· у •равlзацыi у сартоу азiмаА nwанiцы 

Вары· Адчуваль· Патрэб· 
Вары-

Сорт, узор 
ЯIIT насць ~ насu.ь у З!ма9стоl!лfвасць З!ма9стоАлlвасць 

янт спал у- да9ж:ыпl яравlэац.ыf ра1пlковая ПР8НТЫЧ118Я 

'IЗIIHЯ 

1 Вярбена 1 высокая высокая высокая сярэдняя 

2 К:-117 1 тое ж тое ж тое ж тое ж 

3 К:- 137 1 ,. ,. ) ,. 
4 К:-123 li нiзкая ) сярэдняя выwэй за сярэднюю 
5 Надэея 11 тое ж ,. тое ж 1 тое ж 

6 К:-119 11 ,. ) ) высокая 

7 К:-135 11 ) ) ,. выwэй за сярэднюю 
8 Бярэзiна 111 сярэдняя сярэдняя ,. тое ж 

9 К:-131 IV высокая тое ж в~ш~й за сярэднюю сярэдняя 
10 К:· 134 v нiзкая ,. южэи за сярэднюю тое ж 

11 Дон я v тое ж ,. тое ж высокая 

12 nowyк v ,. ,. ,. сярэдняя 

13 Сузор'е VI сярэдняя нiзкая нiзкая тое ж 

14 К:-126 Vl тое ж тое ж тое ж выwэй за сярэднюю 
15 К:- 128 VI сярэдняя нiзкая нiзкая сярэдняя 

16 К:-105 Vll нiзкая тое ж тое ж тое ж 

17 К:-127 VI 11 высокая ,. ) нiзкая 
18 К-130 VIII тое ж ,. ,. тое ж 

19 к:- 120 Vl 11 ,. ,. ,. ,. 
20 к: -136 Vl 11 ) ,. ,. ,. 

патрэбнасць у яравiзацыi. Аднак у склад ix бацькоускiх фqрм, акрамя 
айчы'ннэга матэрыялу, уваходзяць сарты заходнееурапейскай экагруны 
са елабай зiмаустойлiвасцю. 

Вывады 

1. Са рты i нумары, атрыманыя на асновс заходнесура пейекай эка
г,рупы, валодаюць часцей за усё выеокай адчувальнасцю да даужынi 
дня, што дае магчымасць меркаваць аб адсутнасцi у ix бацькоускiх 
форм гснатыпау з дамiнантным генам Vrn· Патрэбнасць у яравiзацыi у ix 
вагаецца ад выеокай да нiзкай. У большасцi сваёй гэтыя узqры слаба
зiмаустойлiвыя. 

2. Сортаузоры нашай селекцыi, атрыманыя на аснове айчыннага 
матэiРыялу, маюць сярэднюю цi слабую адчувальнасць,да даужынi дня 
i сярэднюю цi высокую nатрэбнасць у яравiзацыi. 

3. В~агоднасць аналiзу спалучэння адчувальнасцi да даужынi дня 
i патрэбнасцi у яравiзацыi магчымая толькi сярод сортаузорау аднаrо 
экалагiчнага паходжання. 

БелНД!ЗiК Паступi!} у рэдакцыю 
80.06.92 


