СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ ГЕНОФОНДУ
ТЮТЮНУ ЗА НАСІННЄВОЮ

ПРОДУКТИВНІСТЮ
Ш Е Й Д И К КАРОЛІНА АРТУРІВНА
кандидат сільськогосподарських наук

Мета і задачі досліджень
Визначення цінності генофонду тютюну для
використання у селекційному процесі на
підвищення насіннєвої продуктивності та
створення ознакових колекцій за групами основних
генеративних ознак, виявити джерела, донори
зразків з окремими та цілими блоками цінних
господарських ознак і біологічних властивостей,
які можна було б використати в селекції тютюну на
високу насіннєву продуктивність
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Для досягнення зазначеної мети поставлено такі основні задачі :
встановлення особливостей
складових генофонду тютюну
за насіннєвою продуктивністю
ідентифікація та розподіл
базової колекції тютюну за
класами паспортних
генеративних ознак
встановлення сортів − еталонів
для основних генеративних
ознак

створення й поповнення
паспортних, генетичних і
морфологічних баз даних у
системі “Генофонд”
Національного центру
генетичних ресурсів України за
розділом “тютюн”

створення навчальної колекції
тютюну для забезпечення
репрезентації видів
визначення особливостей
формування насіннєвої
продуктивності та її
компонентів, виділення
сортів − джерел цінних ознак
виявлення цінних зразків та
формування за
морфо−фізіологічними групами
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Наукова новизна одержаних даних
1 Встановлено селекційну цінність
вихідного матеріалу тютюну за
основними генеративними ознаками,
шляхом залучення створеного банку
даних "Генетичні ресурси тютюну",
систематизації генофонду тютюну за
встановленими закономірностями
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На генофонді тютюну
вітчизняного та інтродукованого
походження проведено розподіл їх на
базову та ознакові колекції за
генеративними ознаками, адаптовані
до різних агроекологічних умов

3 Сформована навчальна колекція
тютюну є цінним матеріалом для
репрезентації видів тютюну,
відображає різновидність культури за
морфологічними ознаками, що
вирощується у західній частині
України
4
Проведено оцінку базової колекції з
291 сорту за насіннєвою
продуктивністю

5

Виділено 58 високопродуктивних
гібридів за участю батьківських
високоефективних форм з базової
колекції, які перевищують стандарт

Середньодобова температура повітря, град.
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Рис. 1 Термічний режим в низинній зоні Закарпаття за 2006 – 2011 роки
Погодні умови Закарпатської області за роки проведення досліджень знаходилися в сильному коливанні відносно
середніх величин багаторічних спостережень і суттєво вплинули на продуктивність сортів, які вивчалися та
визначенні рівня адаптивності та пластичності. Найвища температура спостерігалася у липні 2006 та 2007 рр.
та у серпні 2007 р
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Рис. 2 Вологозабезпеченість вегетаційного періоду в низинній зоні
Закарпаття за 2006 – 2011 роки
Режим зволоження за роки досліджень сприяв розвитку тютюну. Так, за травень в усі роки досліджень відмічено
високу кількість опадів (вище 80 мм), за виключенням 2009 року 50 мм та 2010 року відмічено перезволоження
ґрунту, зафіксовано 147 мм опадів У період інтенсивного росту рослин низьку кількість опадів зафіксовано у
липні 2006 року та у серпні 2008 року.
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Рис. 3 Структура колекції сортів тютюну за сортотипами
Значне місце посідає колекція сортозразків тютюну сортотипу, Крупнолистий (24 %), Соболчський (22 %)
та Вірджинія (16%)
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1

Залежність тривалості вегетаційного
періоду від висоти росли

y=-0.0209x²+6.0753x-279.4

2

Залежність маси насіння із суцвіття від
кількості коробочок у суцвітті

y=0.1824x+0.2591

3

Залежність висоти суцвіття від
тривалості вегетаційного періоду

y=0.1408x+15.963

4

Залежність структури висоти суцвіття
від висоти рослин

y=-0.1434x+45.45

5

Залежність структури висоти суцвіття
від його ширини

y=0.3692x+9.9005
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Залежність висоти суцвіття від його
ширини

y=0.5229x+16.088

7

Залежність маси насіння із суцвіття від
розміру коробочок у суцвітті

y=9.6954x+8.4564

Тривалість
вегетаційного
періоду
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Рис. 4 Виділення основних ознак корелюючих з продуктивністю насіння
У резул. проведеного стат. аналізу виділено осн. ознаки, які безпосередньо приймають участь у формуванні насіннєвої продуктивності. видно, що існує тісний зв'язок між
параметрами рослин тютюну (кількість коробочок у суцвітті, маса насіння із суцвіття, висота суцвіття % суцвіття у загальній висоті рослини,), де коефіцієнт кореляції
складає 0,79. Такі ознаки як висота рослини і ширина суцвіття, ширина суцвіття і % суцвіття у загальній висоті рослини, висота рослин та % суцвіття у загальній висоті
рослини також досить тісно корелюють із насіннєвою продуктивністю, і складають коефіцієнт кореляції 0,64 і відповідно 0,53 і 0,57.
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Рис. 5 Частка впливу факторів на формування маси насіння з однієї
коробочки сортів різних сортотипів

У результаті дисперсійного аналізу матеріалів оцінки базової колекції за ознаками, які беруть участь у
формуванні насіннєвої продуктивності встановлено, що сортова особливість а особливо сортотипова відіграє
важливе значення і складає 49,9 % частки впливу факторів на формування маси насіння з однієї коробочки
сортів різних сортотипів. Не менш важливе значення відіграє вплив погодних умов року, у структурі складає
46,7 %. Поєднання цих факторів складає лише 3,4 %.
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Відхилення від середньої дисперсії урожайності

Рис. 6 Стабільність урожайності насіння сортів - стандартів
З метою підтвердження напрацьованих даних проведено дисперсійний аналіз маси насіння з коробочки сортів − стандартів за 2009
– 2011 роки та встановлено основні значення достовірності матеріалів за роки досліджень. При оцінці сортів тютюну за
відхиленнями від середньої дисперсії встановлено, що Тернопільський 7 перевищував середні значення вказаної величини, що
свідчить про низьку стабільність за насіннєвою продуктивністю в умовах Закарпатської області і дуже мінливий в залежності від
забезпечення вологою та теплом.
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Рис. 7 Лінії регресії та індекс екологічної пластичності за масою насіння з
коробочки сортів – стандартів тютюну в залежності від змін умов
середовища
Мінливою масою насіння з коробочки характеризуються сорти Український 85 та Тернопільський 7, які різняться за цим показником та
розкривають високу продуктивність за різних змін середовища, що свідчить про властивість сорту забезпечувати певні показники.
Аналогічно ведуть себе і представники цих сортотипів. Рівняння регресії свідчать про реакцію на зміну умов середовища сортів
Соболчський 33 та Вірджинія 27, коефіцієнт яких складає вище одиниці
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Рис. 8 Лінії регресії та індекс екологічної пластичності за схожістю
насіння сортів – стандартів тютюну в залежності від змін умов середовища

У даному випадку встановлено утримання на рівні кондиційності насіння за різних умов середовища у сортів Берлей 38 та
Український 85, інші сорти виявились з низькою пластичністю, що слід зауважити при вирощування насіння на комерційній основі.
Рівняння регресії сортів Соболчський 33 та Український 85 свідчать про реакцію кондиційності насіння на зміну умов середовища,
коефіцієнт яких складає вище одиниці.
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Рис. 9 Різновидність форм суцвіття та встановлення сортів – еталонів
У результаті детальних досліджень виділено осн.ознаки які впливають на насіннєву продуктивність, встановлено
граничні параметри їх прояву та підібрано сорти-еталони. з характерними стабільними ознаками не залежно від
умов вирощування. Найпродуктивнішим з 58 досліджуваних сортозразків виявився сортотип Український з
сферичною формою суцвіття з сортом − еталоном Український 12, яким було сформовано найбільшу кількість
продуктивних коробочок – 230 шт.
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Рис. 10 Ідентифікація сортів – еталонів за формою суцвіття з різним
проявом щільності розміщення гілок першого і другого порядків
Порівняльна оцінка різних за щільністю суцвіть тютюну, дозволяє більше дізнатися про біологічні властивості
та урожайність, що є важливим для виділення сортів − еталонів за даною ознакою. Слід візначити що
найбільший показник отримали у сортозразків з щільним та помірнощільним суцвіттям сферичної форми 230 коробочок. Це свідчить про залежність урожайності від форми та щільності суцвіття.
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Рис. 11 Вплив щільності та форми суцвіття на формування коробочок
Слід відзначити, що зразок тютюну з рихлим суцвіттям сферичної форми Соболчський 41 сформував лише 20
коробочок, тоді як Соболчський 10 з дуже щільним, але такої самої форми суцвіттям дав лише на 9 коробочок
більше. Отже, як свідчать дані найкращими для отримання насіння є сорти з помірно щільним та щільним
суцвіттям сферичної форми (Український 12 і Бактянський ½, які відповідно сформували 230 коробочок на
суцвітті)
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Рис. 12 Структура мінливості маси насіння з коробочки і величини
коробочки
При встановленні структури мінливості генеративної ознаки виявлено : маса насіння з коробочки залежить
від міжсортової мінливості, параметри якої складають 93 %. Мінливість в середині сорту складає лише 7 %,
яку можливо відрегулювати шляхом індивідуального та масового добору;
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Рис. 13 Структура мінливості ширини і висоти суцвіття

… ширина суцвіття залежить від сортової особливості на 97 % і лише 3 % відмічено мінливість в середині сорту;
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Рис. 16 Складові навчальної колекції сортотипів та сорти – еталони,
які культивуються у західній частині України

18

Велике
12,8 %

Мале
47,7 %
Структура
колекції
за величиною
суцвіття

Середнє
39,5 %

Рис. 17 Структура базової колекції за величиною суцвіття
Розглядаючи загальну частину дослідження за величиною суцвіття виявлено, що мале суцвіття зустрічається в
найбільшій кількості у сортотипу Крупнолистний і складає 47,7 % в структурі базової колекції, середнє за
величиною характерне для сортотипу Соболчський, а найменше 12,8 % великого суцвіття представленого
сортотипом Керті.
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32,7 %

Рис. 18 Структура колекції за здатністю до насіннєвого розмноження
Найбільш цінним є матеріал з високою здатністю до насіннєвого розмноження у структурі базової
колекції складає 14,6 % та представлений сортами сортотипу Керті та Соболчський із задовільною
продуктивністю 49,5 %. Зразки з обмеженим плодоношенням у структурі базової колекції складають значну
частину (32,7 %), що необхідно відмітити такі негативні ознаки у паспортній базі даних цих зразків. У колекції
підтримують життєздатність зразкам, які у структурі складають 3,2 % з дуже слабим зав’язуванням насіння у
зв’язку із тривалим і пізнім їх цвітінням і підтримуються вони у колекції із−за цінних ознак густолистності та
величини листка, що є цінним у селекційному процесі (Берлей та Крупнолистний).
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колекції
за достиганням
50 % насіння

Середнє
43,0 %

Рис. 19 Структура колекції за достиганням 50% коробочок
Найбільшу кількість зразків з середнім строком достигання насіння 50 % коробочок відмічено у сортипу
Соболчський з задовільною продуктивністю, що характеризується середнім розміром суцвіття, і складає у
структурі 43 %. Раннім строком достигання насіння характеризуються зразки, що складають у структурі лише
16,1 %. Пізній строк достигання насіння 50 % коробочок характерний для 40,9 % зразків базової колекції.
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19,6%
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31,3%

Структура
колекції за
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Дуже довгий;
127; 45,2%

Рис. 20 Структура колекції за тривалістю періоду вегетації
(від висадки до повного цвітіння)
Аналізуючи матеріал узагальнення оцінки базової колекції за тривалістю вегетаційнрго періоду, встановлено
велику кількість зразків (45,2%) з дуже довгим періодом вегетації, довгий період вегетації притаманний 31-му %
зразкам базової колекції, середній термін вегетації характерний для 19,6% зразків і лише 3,9% з коротким
періодом вегетації.
Таким чином загальна картина щодо можливості формування якості і кількості насіння можлива не у всіх
зразків, що необхідно звернути увагу при виділення матеріалу для реєстрації до базової та ознакової колекцій

Вірджинія
8,3 %
Берлей
8,3 %

Керті
58,3 %
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Крупнолистний
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Рис. 21 Структура сортотипів з дуже великою масою насіння із коробочки
Великою цінністю характеризуються зразки з масою насіння у коробочці вище 15 г. До цієї групи віднесено
7 зразків сортотипу Керті, лише 2 зразки Соболчського та сортотипів Крупнолистний, Вірджинія та Берлей по
одному зразку.
Аналізуючи структуру зразків базової колекції встановлено, що Керті складає 58,3 %, Соболчський – 16,7 % та
інші сортотипи по 8,3 % . Таким чином проведено ранжування базової колекції за основними ознаками
насіннєвої продуктивності та виділено групи зразків із цінними ознаками,які будуть складовою формування
ознакової колекції.

Табл. 1 Сорти різних сортотипів з високою урожайністю вегетативної маси
(2,1 − 2,5 т \ га) та оптимальною насіннєвою продуктивністю
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Сортотипи

Сорти з високою урожайністю та оптимальною насіннєвою продуктивністю

Американ

Американ 20 (2800791), Американ 333 (2800797), Американ 22 (2800801),
Американ 201 (2801114), Американ 311 (2800805)
Берлей 77 (2801422), Бравий 200 (2801425)
Бержерак (2800884), Банат 13 (2800895), Керті 22 (2801112), Заградний 8
(2800085), Венгерський огородній (2800870), Венгерський 30 (2800856), Венгерський
22 (2800080), Заградні (2800896), Яломіца 44 (2801416), Венгерський 32 (2800857),
Яломіца 1448 (2800900), Банат (2800887), Керти (2800888), Огородній 304 (2800794)

Берлей
Керті

Крупнолистий

Крупнолистий 360/318 (2800532), Гостролист 200 (2801127)

Соболчський

Соболчський 193 (2801442), Соболчський 315 (2800529), Соболчський 1
(2800847), Соболчський 41 (2800524), Соболчський 33 (2800009), Соболчський 46/48
(2800839), Соболчський 194/1 (2801436), Соболчський 34/40 (2800012), Соболчський
16 (2800196), Соболчський 618 (2800838), Соболчський 15/21 (2800007), Соболчський
617 (2801428), Дебреценський 40 (2800535)

Український

Український 18 (2801111), Український 12 (2800525), Український 27 (2800855),
Український 4 (2801113), Стійкий 291 (2801421), С – 11 (2800001), Темп 400 (2800951),
С – 10 (2801243), Стійкий 3 (2800520), Закарпатський 12 (2800835)

Цінним для західної частини України є сортотип Соболчський, сорти якого за більшістю ознак оптимізовані до умов вирощування. До
групи цінних сортів віднесено сортотип Український добре адаптований до умов вирощування. Сортотип Керті за цінністю вегетативної
маси відрізняється від всіх інших досить низькою матеріальністю листків та напівсидячою формою листка, що не бажане для
виробничих умов вирощування, але цінність складають ознаки ранньостиглості генеративних ознак та великої форми суцвіття з
високим коефіцієнтом насіннєвої здатності. До цієї групи віднесено 14 сортів, серед яких заслуговують на увагу Бержерак, Заградний 8,
Венгерський огородній та Огородній 304.

Табл. 2 Обсяги схрещування при створенні вихідного матеріалу
з високою насіннєвою продуктивністю
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Кількість отриманих гібридних комбінацій, шт.

складні

62
63
73
198

39
49
45
133

23
14
28
65

Берлей

прості

Крупнолистий

2009
2010
2011
Всього

всього

Український

Роки

Соболчський

в т.ч. оптимізація вегетативних і
генеративних ознак сортотипів

4
17
23
44

16
5
8
29

30
33
12
75

12
8
30
50

Зібраний колекційний матеріал (419 сортозразки знаходяться у колекції Закарпатського І АПВ та 291
зареєстровано у базовій колекції) активно використовується у селекційному процесі селекціонерів
Закарпатського І АПВ та інших селекційних установ України при виведенні сортів з високою продуктивністю.
Біля 20 кращих сортозразків, виділених за комплексом ознак. За останній період найбільш затребуваними були
сортотипи Соболчський, Берлей та Крупнолистий.
За період 2009-2010 років за участю зразків генофонду було проведено 198 схрещувань за участю кращих
сортів базової колекції та отримано гібридні комбінації з поєднання вегетативних і генеративних ознак за
сортотипами, які широко впроваджуються у виробництво, лідером серед яких є сортотип Берлей.
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Використання у селекційних програмах
Ознакова колекція за:

коротким
вегетаційним
періодом (до 90 днів)

Великою формою
суцвіття
Проявом високої
здатності до насіннєвого
розмноження

Здатність до
раннього дотигання
насіння

Сорти-еталони

Американ –
Американ 311,
Берлея – Бравий
200, Керті –
Венгерський
огородній,
Крупнолистий –
Гостролист гігант,
Соболчський –
Соболчський 618,
Український –

Темп 400

Американ –
Американ 1, Берлея
– Бравий 200,
Вірджинія −
Вірджинія 39 А,
Керті –

Венгерський
огородній,
Крупнолистий –
Крупнолистний
360 / 318,
Соболчський –
Соболчський
15 / 21,
Український –
Український 85

Американ –
Американ 307,
Вірджинія −
Гевеші 11, Керті –

Венгерський
огородній,
Соболчський –
Соболчський 193,
Український –
Закарпатський 12

Керті –

Венгерський
огородній,
Крупнолистний −
Крупнолист 9,
Соболчський –
Соболчський 46

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 

