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Досліджено частоту і спектр ãосподарсько-корисних мутацій озимої пшениці, що 
зростала в умовах хронічноãо опромінення зони відчуження ЧАЕС. Серед виділених 
селекційно-цінних мутантів типовими були карлики та короткостеблові форми. Поява 
мутантів озимої пшениці з ãосподарсько-корисними ознаками з частотою 1,00–1,07 % 
вказує на необхідність використання радіоактивно забрудненої зони як поліãону для 
створення вихідноãо селекційноãо матеріалу,  а  ãенотипи виділених зразків чорнобиль-
ських мутантів озимої пшениці доцільно використовувати при вирішенні специфічних 
завдань селекції найважливішої сільськоãосподарської культури.

Ключові слова: озима пшениця, хронічне опромінення, спектр мутацій, селекційно-цінні 
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вñòуп. Протягоì останн³х сеìидесяти рок³в за допоìогою експериìенталь-
ного ìутагенезу створено 2800 сорт³в культурних рослин [1–3]. ò³льки в 

óкраїн³ зараз районовано близько 64,4 % сорт³в озиìої ì’якої та твердої пше-
ниц³, що створен³ за участю спонтанних та ³ндукованих ìутац³й [4]. ó зв’язку з 
циì актуальниì на сьогодн³шн³й день є пошук нових високоактивних ìутаген³в, 
що дозволять п³двищити ефективн³сть ìутац³йного процесу ³ розширити його 
ìожливост³ [5]. ñеред них особливу увагу генетик³в привертають фактори тех-
ногенного походження, як³ є причиною пост³йного накопичення генетичних зì³н 
у природних екосистеìах. Íасл³дки їхньої д³ї в³дображаються як на зростанн³ 
частоти ìутац³й, так ³ на розширенн³ спектра їх тип³в, окреì³ з яких вкрай р³дко 
зустр³чаються при спонтанн³й ì³нливост³ та з довол³ низькою частотою – при 
експериìентальноìу ìутагенез³. òоìу вивчення впливу техногенних фактор³в 
на ìутац³йн³ процеси в довк³лл³, розробка ефективних ìетод³в д³ї ìутаген³в та 
ìетод³в добору ìутац³й [6], поєднання ìетод³в ìутагенезу та г³бридизац³ї [7, 
8], ìутагенезу та гетерозису [9] сприятиìе розширенню ìожливостей подаль-
шої селекц³йної роботи та ц³леспряìованоìу генетичноìу пол³пшенню рослин. 

óн³кальний ³ неповторний характер прояву ìутагенної д³ї ³он³зуючої рад³ац³ї 
спостер³гається в рад³онукл³дно забруднен³й зон³ в³дчуження ×àåñ. àнал³з час-
тоти ³ спектра ìутац³й в озиìої пшениц³, який проводився Інститутоì ф³з³олог³ї 
рослин ³ генетики ÍàÍ óкраїни п³д кер³вництвоì акадеì³ка ÍàÍ óкраїни 
â.â. ìоргуна впродовж 20 рок³в з ìоìенту авар³ї на ×àåñ, св³дчить про вплив 
рад³онукл³дних забруднень на ì³нлив³сть не лише як³сних, але й к³льк³сних оз-
нак, включаючи зì³ни ознак елеìент³в продуктивност³. òоìу стає очевидниì, 
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що ìутац³йн³ зì³ни, ³ндукован³ опроì³нен-
няì у зон³ в³дчуження та зон³ безуìовного 
(обов’язкового) в³дселення, ìожуть бути 
ун³кальниì генетичниì ìатер³алоì для 
створення нових сорт³в ³з низкою 
селекц³йно-ц³нних властивостей, а в³дтак 
потребують ретельного вивчення.

Ìàòåð³àëè ³ мåòодè
З ìетою вивчення ефективност³ вико-

ристання п³двищеного рад³ац³йного фону 
зони в³дчуження ×àåñ при створенн³ се-
лекц³йно-ц³нного ìатер³алу, рослини ози-
ìої пшениц³ (T. aestivum L.) р³зних сорт³в 
вирощували в р³к авар³ї та через 7, 13 ³ 20 
рок³в посп³ль в уìовах хрон³чного опроì³-
нення рад³онукл³дно забруднених терито-
р³й. Потужн³сть випроì³нювання, залежно 
в³д ì³сцевост³, перевищувала контрольний 
р³вень в 27–852 рази.

Перше покол³ння рослин (ì1) вирощу-
вали суц³льниì пос³воì на рад³онукл³дно 
забруднених територ³ях. ðослини покол³нь 
ì2 ³ ì3 зростали в уìовах природного 
рад³ац³йного фону (сìт ãлеваха âасиль-
к³вського р-ну êиївської обл.). îбл³к часто-
ти ìутантних форì проводили лише з по-
кол³ння ì3 п³сля перев³рки успадкування 
зì³нених ознак за сп³вв³дношенняì їхньої 
к³лькост³ до 100 рослин ì2, або к³лькост³ с³-
ìей з ìутантниìи рослинаìи в³дносно ви-
вчених с³ìей в ì2. 

äля повн³шої характеристики вид³лених 
ìутац³й та добору селекц³йно-ц³нних 
форì, проводили структурний анал³з рос-
лин, беручи до уваги показники загальної ³ 
продуктивної кущистост³, довжини голо-
вного стебла ³ головного колоса, к³лькост³ 
колоск³в у колос³, к³лькост³ зерен у голов-
ноìу колос³, ìаси зерна з головного коло-
са ³ з ус³єї рослини та ìаси 1000 зерен. 

рåзуëüòàòè òà обãовоðåííя
àнал³зуючи частоту ³ спектр видиìих 

спадкових зì³н озиìої пшениц³ сорт³в 
Пол³ська 70, ìирон³вська 808, Б³лоцер-

к³вська 47, Щедра Пол³сся, êиянка, що за-
знала опроì³нення в³д рад³онукл³дного за-
бруднення в р³к авар³ї на ×àåñ, виявлено з 
пор³вняно високою частотою появу ìута-
ц³й за генаìи карликовост³ (карликових ³ 
низькорослих форì). ðяд форì характе-
ризувалися й ³ншиìи господарсько-ц³нни-
ìи ознаки – ранньостигл³сть, короткосте-
бельн³сть, продуктивний колос, п³двищена 
кущист³сть. â результат³ їх випробовування 
на продуктивн³сть, виявлен³ ìутанти, як³ за 
врожайн³стю статистично достов³рно пе-
ревищували вих³дн³ сорти. Їх вивчено за ³н-
шиìи ìорфолог³чниìи ³ б³ох³ì³чниìи озна-
каìи, включаючи елеìенти структури вро-
жаю. â б³льшост³ випадк³в п³двищення 
врожайност³ було пов’язане з високою 
продуктивною кущист³стю й п³двищенняì 
ìаси зерна з колоса.

Зì³ну врожайност³ спостер³гали не 
лише в ìутант³в з яскраво виражениìи ви-
диìиìи зì³наìи, але й у ìутант³в, як³ за 
ìорфолог³чниìи ознакаìи не в³др³знялися 
в³д батьк³вської форìи. П³двищення вро-
жайност³, як правило, не призводило до 
зниження вì³сту та якост³ б³лка в зерн³ й си-
р³й клейковин³, а ³нод³ вì³ст б³лка й клейко-
вини п³двищувався. 

äля спектра ìутац³й озиìої пшениц³ 
сорт³в àльбатрос одеський ³ êиянка, ³нду-
кованих опроì³ненняì рад³онукл³дних за-
бруднень зони в³дчуження ×àåñ через 7 
рок³в п³сля авар³ї, була також характерною 
поява з пор³вняно високою частотою кар-
ликових ³ нап³вкарликових форì. âивчення 
продуктивност³ низькорослих ìутант³в 
àльбатросу одеського показало, що п³д 
впливоì рад³онукл³дних забруднень на 
фон³ суттєвого зниження висоти рослин 
в³дбулося пог³ршення показник³в основних 
елеìент³в структури врожаю. Про зìен-
шення продуктивност³ генотип³в пшениц³ 
п³д впливоì ген³в короткостебельност³ 
пов³доìляють й ³нш³ досл³дники [4, 10–12]. 
Íа в³дì³ну в³д àльбатросу одеського, се-
ред низькорослих ìутант³в êиянки вид³ле-
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но форìи, у яких показники структури вро-
жаю поì³тно кращ³, н³ж у вих³дного сорту. 

âивчаючи частоту ³ спектр ìутац³й рос-
лин озиìої пшениц³ в покол³ннях ì2-ì3, 
що вирощували в ìежах 30-к³лоìетрової 
зони в³дчуження ×àåñ (с. ×истогал³вка ³ 
с. êопач³), через 13 рок³в п³сля авар³ї, вияв-
лено значний в³дсоток ознак, як³ ìожна 
в³днести до селекц³йно-ц³нних: довгий, 
крупний, щ³льний, цил³ндричний колос, ко-
ротке стебло, ³нтенсивний р³ст ³ кущ³ння, 
ранньостигл³сть, ст³йк³сть до борошнистої 
роси. Проте часто вони одночасно супро-
воджувалися ìутац³яìи, як³ суттєво зìен-
шували продуктивн³сть рослин. ñеред 
селекц³йно-ц³нних ìутац³й сорту îдеська 
161 (с. ×истогал³вка) з вищою частотою 
виявлено ознаки щ³льний колос, середньо-
стигл³сть, коротке стебло. Поодиноко зус-
тр³чали форìи з довгиì колосоì та ³нтен-
сивниì ростоì. ìутанти з господарсько-
корисниìи ознакаìи складали 1,04 % при 
контрол³ (сìт ãлеваха) 0,09 % (табл. 1). ñе-
ред ìутант³в сорту äонецька 48 (с. ×исто-
гал³вка) вид³лено середньостигл³ та корот-
костеблов³ форìи з довгиì, крупниì ³ ци-
л³ндричниì колосоì. ð³дше зустр³чалися 
ìутанти з щ³льниì колосоì. ê³льк³сть таких 
ìутац³й, як ст³йк³сть до борошнистої роси, 
³нтенсивний р³ст ³ кущ³ння була пор³вняно 
незначною. Загальна частота прояву 
господарсько-корисних спадкових зì³н 
складала 1,00 %, при контрол³ 0,11 %. â 

озиìої пшениц³ сорту äонецька 48, що 
зростала в с. êопач³, селекц³йно ц³нн³ озна-
ки виникали з частотою 1,70 %. Íайб³льшу 
частку серед них складали середньостигл³ 
ìутанти. ð³дше зустр³чалися короткосте-
блов³, довго- ³ щ³льноколос³ форìи з цил³н-
дричниì колосоì.

ñеред вид³лених ìутант³в виявлено 
форìи, як³, пор³вняно з контролеì, ìали 
дещо вищ³ окреì³ показники структури 
врожаю, що вказує на перспективн³сть їх 
використання в подальш³й селекц³йн³й ро-
бот³. 

îсоблив³сть низьких доз хрон³чного оп-
роì³нення зони в³дчуження ×àåñ ³ндукува-
ти в озиìої пшениц³ з високою частотою 
карликов³ форìи, знайшла п³дтвердження 
³ п³д час досл³джень, проведених через 20 
рок³в п³сля авар³ї (2006 р.) (рис. 1). Проте 
цей тип ìутац³й виявлений лише в сорту 
àльбатрос одеський при зростанн³ на те-
ритор³ї пункту захоронень рад³оактивних 
в³дход³в «П³дл³сний» (д³лянка № 2) за по-
тужност³ опроì³нення 2 ìлð/год. óìови 
рад³ац³йного фону саìе в цьоìу вар³ант³ 
досл³ду також викликали в рослин найб³ль-
шу к³льк³сть ìутантних тип³в. ó сорту äоне-
цька 48  карликових ìутант³в не виявлено, 
проте вплив опроì³нення на територ³ї з 
найìеншою щ³льн³стю рад³ац³йного за-
бруднення спричинив форìування нап³в-
карлик³в, як³ також ìають ц³нн³сть для се-
лекц³йної практики. 

Íа основ³ результат³в структурного 
анал³зу (табл. 2) встановлено, що б³ль-
ш³сть показник³в форìування врожаю в 
ìутант³в за генаìи карликовост³ ³стотно 
нижч³, н³ж у вих³дної форìи. îднак так³ по-
казники, як продуктивна кущист³сть та 
ìаса 1000 зерен знаходяться на р³вн³ 
контролю. öе св³дчить про те, що дан³ ìу-
тантн³ форìи внасл³док спадкових зì³н не 
втратили продуктивного потенц³алу ³ за-
слуговують на подальше вивчення. 

Òàбëèця 1. ×астота селекц³йно ц³нних ìутац³й 
в озиìої пшениц³ (ì2-ì3), ³ндукованих опроì³-
ненняì зони в³дчуження ×àåñ (1998 р.)

Варіант впливу
Частота селекційно цінних 

мутацій,  %

Одеська 161 Донецька 48

смт. Глеваха 
(контроль) 0,09±0,01 0,11±0,04
с. Чистогалівка 1,04±0,21* 1,00±0,20*
с. Копачі – 1,70±0,53*

* – ð³зниця з контролеì статистично достов³рна при 
ð0,05.
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рèñ. 1. ìутанти сорту àльбатрос одеський ³ндукован³ рад³онукл³дниìи забрудненняìи в зон³ в³дчуження ×àåñ: 
1 – вих³дний сорт; 2 – високорослий; 3–4 – карлик

Òàбëèця 2. ñтруктурний анал³з карликових ìутант³в озиìої пшениц³ сорту àльбатрос одеський, ³нду-
кованих рад³онукл³дниìи забрудненняìи зони в³дчуження ×àåñ (2006 р.)

Ознаки
Мутанти

НІРВихідна 
форма

Мутант 
6565

Мутант 
6566

Мутант 
6556

Мутант 
6570

Висота рослин, см 79,0 48,7 * 46,1 * 47,6 * 51,7 * 1,73
Загальна кущистість, шт. 5,0 6,5 * 5,5 * 5,1 6,0 * 0,45

Продуктивна кущистість, шт. 3,7 3,9 3,8 3,7 3,4 * 0,27
Довжина головного колоса, см 12,1 10,5 * 11,1 * 11,0 * 11,9 0,28
Кількість колосків у головному 

колосі, шт. 21,8 17,4 * 17,5 * 17,5 * 18,2 * 0,51
Кількість зерен у головному 

колосі, шт. 72,0 53,4 * 55,6 * 51,8 * 52,5 * 2,68
Маса зерна з головного

колоса, г 3,9 3,1 * 3,2 * 3,0 * 3,0 * 0,18
Маса зерна з рослини, г 11,7 10,0 * 9,8 * 9,7 * 10,2* 0,55

Маса 1000 зерен, г 56,8 58,5 * 55,5 55,3 56,3 1,41
* –  ð³зниця з вих³дною форìою статистично достов³рна при ð0,05.
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вèñíовкè
Íа основ³ результат³в 20-р³чних досл³д-

жень встановлено, що хрон³чна д³я рад³ац³ї 
зони в³дчуження ×àåñ значно розширює 
ìутац³йну ì³нлив³сть озиìої пшениц³ та 
спричиняє одночасне як зб³льшення, так ³ 
зìеншення р³зних к³льк³сних показник³в 
структури врожаю. ñеред вид³лених гос-
подарсько-корисних ìутант³в типовиìи 
виявились карлики та короткостеблов³ 
форìи. îкреì³ з них протягоì ряду посл³-
довних покол³нь стаб³льно збер³гали по-
казники елеìент³в продуктивност³ на р³вн³ 
вих³дного сорту. Поява ìутант³в озиìої 
пшениц³ з господарсько-корисниìи озна-
каìи з частотою 1,00–1,07 % вказує на не-
обх³дн³сть використання рад³оактивно за-
брудненої зони як пол³гону для створення 
вих³дного селекц³йного ìатер³алу,  а  гено-
типи вид³лених зразк³в чорнобильських 
ìутант³в озиìої пшениц³ доц³льно вико-
ристовувати при вир³шенн³ специф³чних 
завдань селекц³ї найважлив³шої с³льсько-
господарської культури.
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ЭФФåêòèâÍîñòü äåЙñòâèЯ 
ðàäèàöèîÍÍîãî èЗëó×åÍèЯ ЗîÍЫ 
îò×óжäåÍèЯ ×àЭñ Пðè ñîЗäàÍèè 
ñåëåêöèîÍÍî-öåÍÍîãî ìàòåðèàëà 
îЗèìîЙ ПШåÍèöЫ

Р.А. Якимчук, В.В. Морãун

èнститут физиологии растений и генетики ÍàÍ 
óкраины
óкраина, 03022, êиев, ул. âасильковская, 31/17
e-mail: peoplenature@rambler.ru

èсследована частота и типы хозяйственно-
полезных ìутаций озиìой пшеницы, 
выращенной в условиях хронического облуче-
ния зоны отчуждения ×àЭñ. ñреди выделенных 
селекционно-ценных ìутантов типичныìи ока-
зались карлики и короткостебельные форìы. 
Появление ìутантов озиìой пшеницы с 
хозяйственно-полезныìи признакаìи с час-
тотой 1,00–1,07 % указывает на необходи-
ìость использования радиоактивно загряз-
ненной зоны как полигона для создания ис-
ходного селекционного ìатериала, а генотипы 
выделенных образцов чернобыльских ìутан-
тов озиìой пшеницы целесообразно исполь-
зовать при решении специфических заданий 
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селекции главнейшей сельскохозяйственной 
культуры.

Ключевые слова: озиìая пшеница, хроничес-
кое облучение, спектр ìутаций, селекционно-
ценные признаки.

RADIATION EMISSION POTENCY OF  
CHORNOBYL NUCLEAR POWER STATION 
ESTRANGEMENT ZONE IN THE COURSE  
OF CREATION SELECTIVELY-VALUABLE 
MATERIAL

R.A. Yakymchuk, V.V. Morgun 

Plant physiology and Geneticist Institute NAS of 
Ukraine, 
Ukraine, 03022, Kyiv, Vasyl’kivska str, 31/17
e-mail:peoplenature@rambler.ru

Frequency and spectrum of economically-
useful winter wheat mutations grown up under 
conditions of chronic emanation of Chornobyl 
nuclear power station estrangement zone 
have been investigated. Among singled out 
selectively-valuable mutants typical were 
dwarfish and short-stem forms. Appearance 
of winter wheat mutants showing economically 
useful features with frequency 1,00–1,07 % may 
suggest the necessity to employ the radioactively 
contaminated zone as a polygon for breeding 
material production while the genotypes of the 
singled out specimens of Chornobyl winter 
wheat mutants it is  reasonable to use in the 
course of specific tasks for selection of the most 
important crop.

Key words: winter wheat , chronic emanation, 
mutation spectrum,  selective-valuable.


