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Наведено результати вивчення поліморфізму за алелями мікросателітних локусів серед 
наявного різноманіття генотипів м’якої пшениöі для ідентифікаöії сортів, перспективних 
як реöипієнтів для схрещування з інтрогресивними лініями м’якої пшениöі, що несуть 
чужинний ген стійкості до борошнистої роси на генетичному тлі генотипу Аврора. По
ліморфізм 12 генотипів м’якої пшениöі щодо генотипу Аврора та геномнозаміщених 
форм Аврозис, Авролата та Авродес за шістьма мікросателітними локусами виявився 
достатнім для формування таких гібридних комбінаöій між сортами та стійкими лініями, 
для яких можна використовувати метод BSA з одним із досліджених мікросателітних ло
кусів.

Ключові слова: м’яка пшениöя, мікросателітний аналіз, інтрогресивні лінії, борошнис
та роса.

Вñòуп. Борошниста роса ì’якої пшениц³ є одн³єю ³з найрозповсюджен³ших 
хвороб у Європ³. Зараз в³доìо 43 гени ст³йкост³ до цього захворювання 

(Pm-ген³в) [1, 2]. П’ять ³з них (Pm1, Pm3, Pm4, Pm5 та Pm8) ìають б³льш, н³ж 
один алель [3]. Як б³льш³сть вертикальних ген³в ст³йкост³, гени Pm швидко втра-
чають ефективн³сть через селекц³ю резистентних рас (генотип³в) збудника. Із 
числених ген³в Pm, якиìи забезпечувалась ст³йк³сть сучасних сорт³в пшениц³ 
до борошнистої роси, все ще неподоланиìи для патогену вважають лише к³ль-
ка Pm-ген³в [4]. äжерелоì найефективн³ших ген³в Pm для пшениц³ є ег³лопси 
секц³ї Sitopsis, ³ питання перенесення нових ген³в Pm в³д вид³в ц³єї секц³ї до ге-
нетичного пулу ì’якої пшениц³ залишається актуальниì. Перенесення чужин-
них ген³в ст³йкост³ в³д дикорослих родич³в через статев³ схрещування є справою 
непростою, тривалою та пов’язаною з оц³нкою великих рослинних популяц³й, 
що розщеплюються, за ст³йк³стю до захворювання та доб³р ст³йких нащадк³в. 
åфективн³сть роботи п³двищується, якщо для гена ст³йкост³, який переносить-
ся, знайдено ìолекулярно-генетичний ìаркер, тісно з ниì зчеплений [5–7]. 
äоб³р за такиì ìаркероì, який ìожна буде зд³йснювати не на дорослих росли-
нах, а на äÍê паростк³в, покликаний полегшити та скоротити роботу, пов’язану 
з перенесенняì гена в³д дикорослого джерела до генетичного пулу пшениц³. 
îск³льки донороì чужинного гена ст³йкост³ завжди є конкретн³ генотипи пше-
ниц³, як³ є сучасниìи, високопродуктивниìи, районованиìи сортаìи, серед 
генотип³в — потенц³йних рецип³єнт³в чужинного гена, потр³бно знайти так³, як³ 
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Ìàòåð³àëè ³ ìåòодè
âикористано такий рослинний ìа-

тер³ал ³з п³дтриби Triticinae:
1 – сорти озиìої ì’якої пшениц³ Triticum 

aestivum L. (AuAuBBDD) àврора, îдесь-
ка 267, Í³кон³я, ñелянка, Панна, âдала, 
ò³ра, ëелека, Подолянка, êрижинка, àль-
батрос одеський, àльб³дуì 114, Юв³лейна 
(2n=42);

2 – геноìно-заì³щен³ форìи àврозис 
(AuAuBBSеSе), àвролата (AuAuBBUU) та 
àвродес (AuAuBBSS), аìф³диплоїди, як³ 
об’єднують у склад³ свого геноìу тетра-
плоїдний коìпонент сорту ì’якої пшени-
ц³ àврора (AuAuBB) та геноìи диплоїдних 
вид³в ег³лопсу [8].

äÍê з паростк³в пшениц³ вид³ляли за 
допоìогою ñòàâ буфера.

ìетодику Пëð виконано в³дпов³дно до 
[12]. ðеакц³йна суì³ш для проведення Пëð 
об’єìоì 50 ìкл ì³стила: 250 нì кожного 
прайìера в³дпов³дного ìаркера (табл. 1), 
50 нг äÍê, 0,2 ìì dATP, dCTP, dTTP, 
dGTP; 1,5 ìì MgCl2; 2 од. Taq-пол³ìерази 
(Fermentas) з буфероì, рекоìендованиì 
виготовникоì. П³сля прогр³вання протягоì 
3 хв. при 94 °ñ проводили 35 цикл³в в тако-
ìу режиì³: 1) денатурац³я – 94 °ñ – 1 хв.; 
2) г³бридизац³я – 50 °ñ – 60 °ñ (залежно в³д 
прайìера) – 1 хв.; 3) елонгац³я – 72 °ñ – 2 
хв. П³сля зак³нчення цикл³в – 72 °ñ – 10 хв. 
(ф³нальна елонгац³я).

åлектрофорез продукт³в аìпл³ф³кац³й 
проводили у вертикальноìу 6 % пол³ак-
рилаì³дноìу гел³ (Пààã) у денатуруючих 
уìовах на òâå буфер³. äля електрофоре-
зу брали 10 ìкл реакц³йної суì³ш³ з Пëð ³ 
зì³шували її з р³вниì об’єìоì буфера на-
несення такого складу: 99 % форìаì³д 
19 ìл, 0,5 M EDTA, pÍ 8,0 1 ìл, броìфе-
ноловий син³й, ксилен ц³анол.

Прогр³вали зразки 3 хв. при теìпера-
тур³ 95 °ñ на водян³й бан³, п³сля чого їх пе-
реносили на л³д. П³сля проходження елек-

будуть в³др³знятися за алелеì ìолекуляр-
но-генетичного ìаркера гена ст³йкост³. 
ó ³ншоìу раз³ цей ìаркер не ìожна буде 
використовувати для скринування рос-
лин популяц³й, що розщеплюються, отри-
ìаних в³д схрещування донор х рецип³єнт. 
òоìу першиì крокоì у робот³, спряìован³й 
на перенесення гена ст³йкост³ в³д рослини-
донора до рослини-рецип³єнта є перев³р-
ка алельного складу генотип³в — потенц³й-
них рецип³єнт³в чужинного гена для вияв-
лення сорт³в з альтернативниìи алеляìи 
ìаркерного гена. Íаше досл³дження спря-
ìовано на характеристику низки сучасних 
сорт³в ì’якої пшениц³ щодо пол³ìорф³з-
ìу стосовно ì³кросател³тних локус³в, кар-
тованих на хроìосоìах 3-ої гоìолог³чної 
групи пшениц³ пор³вняно з генотипоì àв-
рора та геноìно-заì³щених форì, отри-
ìаних на основ³ тетраплоїдного коìпонен-
та ààââ його геноìу, àвродес (AABBSS) та 
àврозис (AABBSlSl), àвролата (AABBUU). 
âказан³ чужинно-заì³щен³ форìи ìають 
геноìи диплоїдних вид³в Ae. speltoides, 
Ae. sharonensis та Ae. umbellulata, в³д-
пов³дно, заì³сть пшеничного субгеноìу 
DD [8]. âиб³р хроìосоìи 3D визначився 
результатаìи попереднього вивчення ³нт-
рогресивних л³н³й — пох³дних геноìно-за-
ì³щених форм. За допоìогою б³ох³ì³чних 
та ìорфолог³чних ìаркер³в, а також вив-
чення ìейотичних конф³гурац³й хроìо-
соì у ì1 ìêП специф³чних г³брид³в пше-
ниц³ встановлено, що ген ст³йкост³ до бо-
рошнистої роси в³д Ae. sharonensis Eig. 
до ì’якої пшениц³ передано у склад³ хро-
ìосоìи 3Sl чи її транслокац³й на хроìо-
соìу 3D пшениц³ [9, 10], а в³д Ae. speltoi
des Tausch. — у склад³ хроìосоìи 3S або 
її транслокац³ї на гоìеолог³чн³ хроìосо-
ìи геноìу D пшениц³ [11]. òоìу вивчали 
алельний пол³ìорф³зì за ì³кросател³тни-
ìи локусаìи, локал³зованиìи на хроìосо-
ì³ 3D [12–15].
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àврора з³ спектраìи геноìно-заì³щених 
форì àврозис, àвролата та àвродес, на 
баз³ яких було створено ³нтрогресивн³ л³н³ї. 
åлектрофоретичн³ спектри наведено на 
рис. 1–5, а результати пор³вняння спект-
р³в — у табл. 2.

За ì³кросател³тниì локусоì Xcfd55 
(рис. 1, табл. 2) спектр генотипу àврора 
характеризується поодинокиì продуктоì 
аìпл³ф³кац³ї, в³д якого не в³др³зняються 
продукти аìпл³ф³кац³ї генотип³в ñелянка, 
ëелека та Юв³лейна. Іншиìи за рухлив³стю 
коìпонентаìи спектра, також поодиноки-
ìи, характеризуються генотипи àвродес, 
Í³кон³я, ò³ра, Панна, âдала, Подолянка, 
êрижинка та àльб³дуì 114. ãенотипи àв-
розис, àвролата, îдеська 267, àльбатрос 
одеський характеризуються 0-алелеì.

За ì³кросател³тниì локусоì Xcfd64 
(рис. 2, табл. 2) спектр генотипу àврора 
характеризується двоìа коìпонентаìи, 
основниì та слабшиì, який ìає ìеншу 

трофорезу гел³ забарвлювали за допоìо-
гою н³трату ср³бла [16].

Рåзуëüòàòè òà обãовоðåííя
ðезультати пор³вняння спектр³в аìп-

л³ф³кац³ї у вивченого рослинного ìатер³а-
лу з прайìераìи до ì³кросател³т³в, локал³-
зованих на хроìосоì³ 3D, узагальнен³ у 
табл. 1. Із 14 перев³рених ì³кросател³тних 
локус³в придатниìи для подальшої роботи 
з ниìи виявилося п’ять.

äля того, щоб охарактеризувати до-
сл³джен³ генотипи ì’якої пшениц³ щодо 
їхньої придатност³ були рецип³єнтоì для 
гена ст³йкост³ до борошнистої роси (Pm) 
³нтрогресивного походження потр³бно 
зд³йснити так³ пор³вняння електрофоре-
тичних спектр³в коìпонент³в аìпл³ф³кац³ї 
за кожниì ì³кросател³тоì: 1 – спектр до-
сл³джуваного генотипу з³ спектроì геноти-
пу àврора як рекурентного при створенн³ 
³нтрогресивних л³н³й; 2 – спектр генотипу 

Òàбëèöя 1. ðезультати вивчення ì³кросател³тних локус³в щодо пол³ìорф³зìу продукт³в аìпл³ф³кац³ї у 
досл³джених генотип³в пшениц³

ìаркер
õроìосоìна
локал³зац³я

Повтор
îр³єнтовний розì³р 

продукту, пн [17]
Придатн³сть для анал³зу

Xwmc552 3DL (GT)25 140 – 160 дифузний продукт

Xcfd201 3DS (GCC)6 218 дифузний продукт

Xcfd55 3DS (GT)23 263 пол³ìорфний продукт

Xcfd141 3DS (TCAA)4 155 є продукт

Xcfd64 3DS (CT)9(CA)22 263 пол³ìорфний продукт

Xcfd34 3DS (GGA)5(G)13 203 є продукт

Xgwm664 3DL (GA)22 146 – 148 дифузний продукт

Xcfd152 3DL (TC)24 288 пол³ìорфний продукт

Xcfd211 3DL (GA)17 283 є продукт

Xcfd223 3DL (TG)18 153 є продукт

Xcfd9 3DL (TC)29 209 пол³ìорфний продукт

Xgdm72 3DL (CT)25 не в³доìо неìає продукту

Xbarc71 3DL (TAGA)7(TA)2 не в³доìо неìає продукту

Xcfd35 3DS (GT)13(CT)20 191 неìає продукту
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àльбатрос одеський та Юв³лейна. ñпектр 
àврозиса, генотипи àвродеса та àвролати 
характеризуються 0-алелеì.

За ì³кросател³тниì локусоì Xcfd211 
(рис. 4, табл. 2) спектр генотипу àвро-
ра характеризується поодинокиì продук-
тоì аìпл³ф³кац³ї, в³д якого не в³др³зняють-
ся продукти аìпл³ф³кац³ї генотип³в àвро-
дес, ò³ра, êрижинка, àльбатрос одеський, 
àльб³дуì 114 та Юв³лейна. Іншиìи за рух-
лив³стю коìпонентаìи спектра, також по-
одинокиìи, характеризуються генотипи 
Í³кон³я, ñелянка, Панна, ëелека. ãенотипи 
àврозис, àвролата, îдеська 267, âдала та 
Подолянка характеризуються 0-алелеì.

рухлив³сть. â³д ц³єї картини не в³др³зняєть-
ся спектр продукт³в аìпл³ф³кац³ї генотип³в 
àвродес, ò³ра, Панна, àльб³дуì 114. Інши-
ìи за рухлив³стю коìпонентаìи спектра 
характеризуються генотипи àврозис, Í³-
кон³я, ñелянка, ëелека, êрижинка та àль-
б³дуì 114. ãенотипи àвролата, îдеська 
267, âдала, Подолянка характеризуються 
0-алелеì.

За ì³кросател³тниì локусоì Xcfd152 
(рис. 3, табл. 2) спектр генотипу àврора 
характеризується поодинокиì продуктоì 
аìпл³ф³кац³ї, в³д якого не в³др³зняються 
продукти аìпл³ф³кац³ї генотип³в îдеська 
267, Í³кон³я, ò³ра, Панна, ëелека, âдала, 

               1        2          3         4        5       6          7       8         9       10       11      12      13      14       15      16

Рèñ. 1. åлектрофоретичн³ спектри продукт³в аìпл³ф³кац³ї з прайìераìи до ì³кросател³тного локусу Xcfd55: 1, 11 – 
Í³кос³я; 2 – êрижинка; 3 – Подолянка; 4 – Панна; 5 – âдала; 6 – àльбатрос одеський; 7 – àврора; 8 – àльбудуì 114; 
9 – îдеська 267; 10 – ñелянка; 12 – ò³ра; 13 – àвролата; 14 – àвродес; 15 – àврозис; 16 – Юв³лейна

    1         2       3        4       5        6       7        8      9     10    11   12     13     14    15   16     17    18   19

Рèñ. 2. åлектрофоретичн³ спектри продукт³в аìпл³ф³кац³ї з прайìераìи до ì³кросател³тного локусу Xcfd64: 1, 17 
– àврозис; 2 – êрижинка; 3 – Подолянка; 4 – Панна; 5 – âдала; 8 – ëелека; 9 – Юв³лейна; 10 – àльб³дуì 114; 11 – 
îдеська 267; 12 – ñелянка; 13 – Í³кос³я; 14 – ò³ра; 15 – àвролата; 16 – àвродес; 18, 19 – àврора

        1        2        3        4        5        6       7        8      9     10    11      12    13     14    15    16    17     18    19

Рèñ. 3. åлектрофоретичн³ спектри продукт³в аìпл³ф³кац³ї з прайìераìи до ì³кросател³тного локусу Xcfd152: 1, 8 – 
Юв³лейна; 2 – ñелянка; 3 – êрижинка; 4 – Подолянка; 5 – Панна; 6 – âдала; 7 – àльбатрос одеський; 9 – àльб³-
дуì 114; 10 – àврора; 11 – îдеська 267; 12 – ñелянка; 13, 18 – Í³кос³я; 14, 19 – ò³ра; 15 – àвролата; 16 – àвродес; 
17 – àврозис
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Òàбëèöя 2. ðезультати пор³вняння спектр³в продукт³в аìпл³ф³кац³ї з прайìераìи до ì³кросател³тних 
локус³в хроìосоìи 3D р³зних генотип³в ì’якої пшениц³ та її геноìно-заì³щених форì з³ спектроì ге-
нотипу àврора

ãенотип
ëокуси

Xcfd 55 Xcfd 64 Xcfd 152 Xcfd 211 Xcfd 223

àвродес ³нший àвр 0 àвр ³нший

àврозис 0 ³нший ³нший 0 ³нший

àвролата 0 0 0 0 ³нший

àльбатрос одеський 0 àвр àвр àвр ³нший

àльб³дуì 114 ³нший ³нший ³нший àвр ³нший

âдала ³нший 0 àвр 0 ³нший

êрижинка ³нший ³нший ³нший àвр ³нший

ëелека àвр ³нший àвр ³нший ³нший

Í³кон³я ³нший ³нший àвр ³нший ³нший

îдеська 267 0 0 àвр ³нший ³нший

Панна ³нший àвр àвр ³нший ³нший

Подолянка ³нший 0 ³нший 0 ³нший

ñелянка àвр ³нший ³нший1 ³нший ³нший

ò³ра ³нший àвр àвр àвр ³нший

Юв³лейна àвр àвр àвр àвр ³нший

П р и ì ³ т к а : àвр — рухлив³сть продукту аìпл³ф³кац³ї така, яка у продукту аìпл³ф³кац³ї генотипу àврора, ³нший — 
рухлив³сть продукту аìпл³ф³кац³ї в³др³зняється в³д рухливост³ продукту аìпл³ф³кац³ї генотипу àврора, ³нший1 — 
продукт аìпл³ф³кац³ї в³др³зняється т³льки за ³нтенсивн³стю.

    1        2       3        4          5        6         7        8       9       10      11     12     13      14     15     16      17       18

Рèñ. 4. åлектрфоретичн³ спектри продукт³в аìпл³ф³кац³ї з прайìераìи до ì³кросател³тного локусу Xcfd211: 1, 
5 – Панна; 2 – êрижинка; 3, 16 – àврозис; 4 – Подолянка; 6 – âдала; 7 – ëелека; 8 – Юв³лейна; 9 – àльб³дуì 114;  
10 – îдекська 267; 11 – ñелянка; 12 – Í³кос³я; 13 – ò³ра; 14 – àвролата; 15 – àвродес; 17, 18 – àврора

    1        2        3        4       5        6        7         8        9       10    11     12     13     14     15     16     17       18

Рèñ. 5. åлектрофоретичн³ спектри продукт³в аìпл³ф³кац³ї з прайìераìи до ì³кросател³тного локусу Xcfd223: 
1 – îдеська 267; 2 – êрижинка; 3 – Подолянка; 4 – Панна; 5 – âдала; 6 – ëелека; 7 – Юв³лейна; 8 – àльб³дуì 114;  
9 – îдеська 267; 10, 11 – ñелянка; 12 – Í³кос³я; 13 – ò³ра; 14 – àвролата; 15 – àвродес; 16 – àврозис; 17, 18 – àв-
рора
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ì³щеної форìи нав³ть за в³дсутн³стю р³зни-
ц³ ì³ж сортоì-рецип³єнтоì та генотипоì 
àврори, лише б така р³зниця за ì³кроса-
тел³тниì локусоì виявлялась для пари 
сорт-рецип³єнт–геноìно-заì³щена фор-
ìа. За нашиìи даниìи, знайдено так³ пари 
для таких ì³кросател³тних локус³в: Юв³лей-
на–àврозис за локусаìи Xcfd55, Xcfd64, 
Xcfd152, Xcfd211 та Xcfd223; Юв³лейна–
àвродес ла локусаìи Xcfd55, Xcfd152, 
Xcfd223; Юв³лейна–àвролата за локуса-
ìи Xcfd55, Xcfd64, Xcfd152, Xcfd211 та 
Xcfd223; Подолянка–àврозис та àврола-
та за локусаìи Xcfd55, Xcfd64, Xcfd152, 
Xcfd211 та Xcfd223; Подолянка–àвродес 
за локусаìи Xcfd55, Xcfd152 та Xcfd223; 
àльб³дуì 114–àврозис та àвролата, êри-
жинка–àврозис та àвролата за локуса-
ìи Xcfd55, Xcfd64, Xcfd152, Xcfd211 та 
Xcfd223; àльб³дуì 114–àвродес, êрижин-
ка–àвродес за локусаìи Xcfd55, Xcfd64, 
Xcfd152 та Xcfd223” âдала, Í³кон³я та 
îдеська 267 за локусаìи Xcfd55, Xcfd64, 
Xcfd211 та Xcfd223; âдала–àврозис за 
локусаìи Xcfd55, Xcfd64; âдала–àвро-
дес за локусаìи Xcfd64, Xcfd211; âдала–
àвролата за локусаìи Xcfd55, Xcfd152; 
Í³кон³я–àврозис за локусаìи Xcfd55, 
Xcfd152, Xcfd211; Í³кон³я–àвродес за ло-
кусаìи Xcfd64, Xcfd152, Xcfd211; Í³кон³я–
àвролата за локусоì Xcfd55, Xcfd64, 
Xcfd211; îдеська 267–àврозис за локу-
саìи Xcfd64, Xcfd152; îдеська 267–àв-
родес за локусаìи; îдеська 267–àврола-
та за локусоì Xcfd152; ëелека–àврозис 
за локусаìи Xcfd55, Xcfd152 та Xcfd211; 
ëелека–àвродес та àвролата за локуса-
ìи Xcfd55, Xcfd64, Xcfd152 та Xcfd211; 
ñелянка–àврозис за локусаìи Xcfd55, 
Xcfd211; ñелянка–àвродес за локусаìи; 
ñелянка–àвролата за локусаìи Xcfd64, 
Xcfd211 та Xcfd223; ëелека та ñелянка 
за локусаìи Xcfd64, Xcfd211 та Xcfd223; 
Панна–àврозис за локусаìи Xcfd55, 
Xcfd64, Xcfd152 та Xcfd211; Панна–àвро-

За ì³кросател³тниì локусоì Xcfd223 
(рис. 5, табл. 2) спектр генотипу àврора 
характеризується чотирìа коìпонентаìи: 
два основних та два ì³норних з ìеншою 
електрофоретичною рухлив³стю. â³д цього 
спектра в³дсутн³стю ì³норних коìпонен-
т³в в³др³зняються спектри вс³х досл³джених 
генотип³в кр³ì Юв³лейної. ñпектр àврози-
су в³др³зняється в³д спектра àврори наяв-
н³стю ще одного, пов³льн³шого, ì³норного 
коìпонента. Íуль-алел³в за циì локусоì 
не спостер³гали.

Якщо ст³йка л³н³я, пох³дна одн³єї з трьох 
геноìно-заì³щених форì, àврозис, àвро-
дес чи àвролата, ìає електрофоретичний 
спектр коìпонент³в аìпл³ф³кац³ї за певниì 
ì³кросател³тниì локусоì такий, який є ха-
рактерниì для генотипу àврора, а не гено-
типу вих³дної геноìно-заì³щеної форìи, 
вона ìоже використовуватися як донор 
гена ст³йкост³ при схрещуванн³ з такиìи ге-
нотипаìи ì’якої пшениц³, як³ за спектроì 
аìпл³кон³в того саìого ì³кросател³тного 
локусу в³др³зняються в³д генотипу àврора. 
òакиìи генотипаìи є: Подолянка за локу-
саìи Xcfd55, Xcfd64, Xcfd152, Xcfd211 та 
Xcfd223; àльб³дуì 114, êрижинка за локу-
саìи Xcfd55, Xcfd64, Xcfd152 та Xcfd223; 
âдала, Í³кон³я та îдеська 267 за локуса-
ìи Xcfd55, Xcfd64, Xcfd211 та Xcfd223; 
ëелека та ñелянка за локусаìи Xcfd64, 
Xcfd211 та Xcfd223; Панна за локусаìи 
Xcfd55, Xcfd211 та Xcfd223; ò³ра за локу-
саìи Xcfd55 та Xcfd211. ãенотип Юв³лейна 
за жодниì ³з досл³джених ì³кросател³тних 
локус³в не в³др³зняється за електрофоре-
тичниì спектроì в³д генотипу àврора.

Пор³вняння електрофоретичних спект-
р³в за досл³джениìи ì³кросател³тниìи ло-
кусаìи обраних генотип³в ì’якої пшени-
ц³ та трьох геноìно-заì³щених форì дає 
зìогу виокреìити т³ пари генотип³в сорт–
геноìно-заì³щена форìа, у яких ìожна 
використовувати сорт пшениц³ як реци-
п³єнт генетичного ìатер³алу геноìно-за-
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дес за локусоì Xcfd152; Панна–àвролата 
за локусаìи Xcfd55, Xcfd64 та Xcfd152; 
ò³ра–àврозис за локусаìи Xcfd55, Xcfd64, 
Xcfd152 та Xcfd211; ò³ра–àвродес за ло-
кусоì Xcfd152.; ò³ра–àвролата Xcfd55, 
Xcfd64, Xcfd152 та Xcfd211 (табл. 2).

Вèñíовêè
Пол³ìорф³зì 12 генотип³в ì’якої пше-

ниц³ щодо генотипу àврора та геноìно-за-
ì³щених форì àврозис, àвролата, àвро-
дес за 5 ì³кросател³тниìи локусаìи вия-
вився достатн³ì для добору серед наявних 
г³бридних коìб³нац³й схрещування ì³ж ³н-
трогресивниìи л³н³яìи ì’якої пшениц³, 
ст³йкиìи до борошнистої роси, та сучасни-
ìи генотипаìи ì’якої пшениц³ селекц³ї ³н-
ститут³в óкраїни таких коìб³нац³й, для ро-
боти з нащадкаìи сегрегуючих популяц³й 
яких ìожна використовувати ìетод BSA з 
одниì ³з досл³джених ì³кросател³тних ло-
кус³в. Знайдено генотипи ì’якої пшениц³, 
як³ ìожуть використовуватися як геноти-
пи-рецип³єнти при схрещуванн³ з ³нтрогре-
сивниìи л³н³яìи ì’якої пшениц³, ст³йк³сть 
яких до борошнистої роси пов’язана з ³нт-
рогрес³єю в³д трьох вид³в ег³лопсу.
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ìожно использовать ìетод  BSA с одниì из 
изученных ìикросателлитных локусов.
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The results of microsatellite loci polymorphism 
studying among available diversity of common 
wheat genotypes aimed to identify promising 
recipient varieties, which could be used in 
crosses with introgressive common wheat lines 
that possess alien powdery mildew resistance 
gene on the Aurora variety genetic background 
are presented. The polymorphism in six 
microsatellite loci between 12 common wheat 
genotypes and Aurora genotype, as well as 
genome-substituted forms Aurosis, Aurolata, 
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locus studied.
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Приведены результаты изучения аллельного 
полиìорфизìа ìикросателитных локусов сре-
ди иìеющегося в наличие разнообразия ге-
нотипов ìягкой пшеницы для идентификации 
сортов, перспективных в качестве реципиентов 
для скрещивания с интрогресивныìи линияìи 
ìягкой пшеницы, которые несут ген устойчи-
вости к ìучнистой росе на генетическоì фоне 
генотипа àврора. Полиìорфизì 12 генотипов 
ìягкой пшеницы относительно генотипа àвро-
ра и геноìно-заìещенных форì àврозис, àв-
ролата, àвродес за шестью ìикросателитныìи 
локусаìи оказался достаточныì для форìи-
рования таких гибридных коìбинаций ìежду 
сортаìи и устойчивыìи линияìи, для которых 


