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Вступ. Оцінку якості насіння на чистосортність у самозапильних культур і 

на типовість та гібридність у перехреснозапильних проводять різними методами  

- польова апробація сортових посівів, лабораторний аналіз і ґрунтовий контроль. 

Про оригінальність та сортову чистоту насіння в цих випадках судять за 

морфологічними ознаками, кількість яких дуже обмежена і які завжди не стабільні. 

Польові методи оцінки є трудомісткими та потребують значних матеріальних 

витрат. До того ж  точно встановити якість насіння можна лише в польовому 

експерименті наступного року або зимою в теплицях. В першому випадку 

експертизу партій насіння до їх реалізації і виробничого посіву взагалі неможливо 

провести, перевірка в теплицях ефективний, але дуже дорогий вид контролю 

якості насіння.  

На сьогодні контроль селекційно-насінницьких процесів з використанням 

методів молекулярно-генетичного маркування став невід’ємною частиною загальної 

технології робіт практично у всіх розвинених країнах світу.  

Одним із найбільш простих і відносно дешевих та ефективних є лабораторний 

метод визначення генетичної чистоти насіння за допомогою електрофорезу 

генетично поліморфних білків різних культур: гліадинів та глютенінів у пшениці, 

горденів ячменю, зеїнів кукурудзи, геліантинів соняшнику і ін. Ідентифікація насіння є 

невід’ємним атрибутом у всіх цивілізованих країнах у різних сферах: генетиці, 

селекційно-насінницькій справі, комерційній, захисту авторських прав та 

інтелектуальної власності, судово-криміналістичній.    

 Завдяки своїй простоті та високій ефективності цей метод досить широко 

використовується в різних лабораторіях світу і є об’єктом стандартизації 

міжнародних інституцій – ISTA, UPOV. 

 Матеріал та методи досліджень. Дослідження були проведені у відділі 

генетичних основ селекції СГІ, матеріалом досліджень був селекційний матеріал 



озимої м’якої пшениці, а також комерційні сорти відділу селекції пшениць та 

лабораторії інтенсивних сортів озимої м’якої пшениці, а також вихідні лінії 

комерційних гібридів селекції СГІ, партії насіння першого покоління з ділянок 

гібридизації. З кожної партії аналізували не менше 100 насінин.  У своїй роботі 

використовували розроблену у відділі методику електрофорезу клейковинних білків 

та методику електрофорезу геліантину в кислому ПААГ.   

Результати досліджень. Нами було виконано електрофоретичний аналіз 

клейковинних білків гліадинів та глютенінів у низки комерційних сортів пшениці 

селекції Селекційно-генетичного інституту. Результати, які ми отримали, 

представлені на рис. 1. Як видно з даних рисунку лише 32 % сортів можна назвати 

такими, що відповідають міжнародним вимогам до генетичної чистоти сортів. Інші ж є 

гетерогенними за алельним складом Gli-Glu-локусів і є сортами-популяціями, що 

містять від 2 до 12 біотипів.  

  Слід відмітити, що на рис. 1 представлена характеристика сортів пшениці на 

момент завершення з ними селекційної роботи, та передачі в систему Державного 

сортовипробовування. Після комерціалізації сорту та розгортання по ньому 

насінництва в розсадниках, які висіваються в дослідних господарствах, ситуація з 

генетичною чистотою та гомогенністю сортів суттєво погіршується, а в окремих 

випадках набуває навіть катастрофічного стану.  

 
Рис.1. Відсоток сортів СГІ різного біотипного складу.  
 
Нами було проведено електрофоретичний аналіз сортів озимої м’якої пшениці 

з первинних ланок насінництва з дослідних господарств інституту. Протягом двох 



років було досліджено близько ста партій насіння розсадників розмноження, 

супереліти, еліти та насіння репродукцій. Результати визначення представлені на 

рис 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Сортова чистота насіння озимої м’якої пшениці визначена методом    

електрофорезу гліадину та глютеніну 
 

З результатів дослідження можна зробити висновок, що  сортова чистота 

партій насіння пшениці за результатами електрофорезу запасних білків значно 

погіршується, починаючи з насіння репродукцій. Аналогічний контроль необхідний і 

для партій насіння супереліти та еліти, оскільки навіть при 100% чистоті розсадника 

розмноження рівень механічного засмічення супереліти у великої частки партій 

насіння не менше 5 % ( іноді сягає 20%). В багатьох випадках це обумовлюється тим, 

що на рівні розсадників ці домішки за результатами польової оцінки не 

ідентифікуються.  

В Селекційно-генетичному інституті для покращення ситуації в первинних 

ланках насінництва здійснюється практичне доопрацювання більшості сортів за 

ознакою генетичної гомогенності Gli-Glu-локусів.  

В якості прикладу в популяції сорту Ніконія селекціонером було здійснено 

добір індивідуального колосся, яке висіяне в розсаднику потомств першого року 

вивчення. З резерву 4 насінин кожного індивідуального елітного колосу виконано 

електрофоретичний аналіз. Картина, яка в результаті виявлена, представлена в 

таблиці 1. 

                                                 
 



 
 
 
 

             Таблиця 1. 
Результати електрофоретичного аналізу індивідуального колосся розсадника 

розмноження сорту пшениці Ніконія. 

Біотипи Алелі гліадин-кодуючих локусів Кількість  
колосів 

1A 1B 1D 6A 6B 6D 2-1A шт % 
Біотип 1 4 1 4 1 2 1 3 408 46 
Біотип 2 4 1 4 4 2 1 3 316 36 

Засмічення  
1 2 1 5 4 2 1 1 122 

18 

2 2 1 5 4 2 1 3 8 
3 2 2 4 4 2 1 3 3 
4 2 2 1 4 2 4 1 1 
5 2+4 1 5 4 2 1 3 1 
6 2+4 1 5 1 2 1 3 2 
7 4+2 1 4 4 2 1 1+3 2 
8 4 2 4 4 2 1 3 1 
9 4 1 1 4 2 1 3 3 

10 4 1 4 4 2 3 3 2 
11 4 1 4 4 2 4 3 4 
12 4 1 4 1 2 4 3 1 
13 10 1 5 1 4 1 3 4 
14 10 1 5 4 4 1 3 2 

Всього:  880  
 

Як бачимо з даних таблиці 1 сорт Ніконія був представлений двома його 

основними біотипами 46% і 36% кожного. Не типове для сорту Ніконія насіння 

складало 18% і було у вигляді яких завгодно біотипів інших сортів селекції СГІ.  

Використання методу електрофорезу запасних білків для 
перехреснозапильних культур. В Селекційно-генетичному інституті для 

характеристики партій насіння батьківських ліній та гібридів F1 використовується 

метод електрофоретичного аналізу білків насіння соняшнику геліантинів.  

Першим етапом роботи по встановленню рівня гібридності насіння соняшнику 

є складання так званого еталону для кожної самозапиленої лінії, який відображає 

генетичну конфігурацію самозапиленої лінії по генам, які контролюють синтез 

геліантинів.  

Серед більшості самозапилених ліній гібридів F1 селекції СГІ існує відмінність 

по алелях між материнською та батьківською формою гібриду (рис.3-5).  При цьому 

вихідні лінії гібриду повинні відповідати генетичному поняттю „лінія”, яка повинна 

бути представлена одним генотипом за всіма локусами. Насіння з будь яким іншим 



поєднанням алелів буде не гібридним (отримане від самозапилення материнської 

рослини власним пилком) або нетиповим гібридом, батьківський пилок якого був 

занесений з будь-якої іншої рослини недалеко розташованого посіву.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Еталонні електрофореграми з поліморфізмом гену Hel 1 (1 - 4 - ♀; 5 – 9 - 
♂; 10 – 16 -  F1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. Еталонні електрофореграми з поліморфізмом гену Hel 4 (1 - 4 - ♀; 5 – 9 - 
♂; 10 – 16 -  F1).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5. Еталонні електрофореграми з поліморфізмом генів Hel 3,  Hel 6 (1 - 4 - 
♀; 5 – 9 - ♂; 10 – 16 -  F1).  

Нами було виконано електрофоретичний аналіз геліантинів у низки 

комерційних гібридів соняшнику селекції Селекційно-генетичного інституту. Це дало 

можливість визначити якість гібридного насіння, а також зробити висновки про 

загальну генетичну ситуацію на ділянцках гібридизації. Отримані результати 

представлені в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Якість гібридного насіння соняшнику гібридів Селекційно-генетичного 

інституту, визначена методом електрофорезу геліантину 

Рівень 
гібрид-
ності, 

% 

Кількість партій 
насіння 

всього 
гібридів 

F1, 
% 

типові 
гібриди 

F1, 
% 

нетипові 
гібриди 

F1, 
% 

гібриди 
F2, 
 % 

Самозапи-
лена 

материн-
ська лінія, 

% 
шт % 

Врожай 2005 року (N=44) 

< 60 1 2 74 60 14 8 18 

61-70 5 11 74 66 8 4 22 

71-80 9 20 80 76 4 2 17 

81-90 18 41 88 86 2 1 10 

91-100 11 25 95 94 2 1 4 
в т.ч. > 85 30 68 91 88 3 1 8 
в т.ч. > 95 7 16 97 95 2 1 2 



Врожай 2006 року (N=24) 

< 60 4 17 64 55 9 4 33 

61-70 4 17 70 63 8 8 22 

71-80 8 33 77 73 4 1 22 

81-90 5 21 85 84 1 1 14 

91-100 3 13 94 92 2 0 6 

в т.ч. >85 5 21 91 89 2 1 8 

 в т.ч. > 95 1 4 98 96 2 0 2 

Як видно з результатів таблиці 2 рівень гібридності у переважній більшості 

партій насіння соняшнику СГІ врожаю 2005 року становив 81 – 90 %. А кількість 

партій соняшнику, які відповідають міжнародним вимогам, щодо якості гібридів F1 

становило лише 16 %. Слід відмітити, що 32 % партій насіння не відповідали 

мінімальному рівні гібридності 85%.   

В той же час у наступному 2006 році якість насіння значно відрізнялась від 

попереднього. Близько 80 % партій насіння соняшнику були з рівнем гібридності 

нижчим 85 %, а кількість партій з рівнем гібридності більше 95 % було відмічено 

лише у 4 %.  

За результатами польового обстеження всім, без винятку, партіям насіння 

соняшнику, що аналізувалися, було видано свідоцтво на гібридне насіння. В той же 

час електрофорез геліантинів показав, що частина партій насіння повинна 

бракуватися ще на ділянках гібридизації. Відмінність результатів пояснюється тим, 

що методи грунтконтролю передбачають використання морфологічних ознак, або 

стійкість до окремих хвороб, яка в польових умовах може бути дуже мінливою. 

Розрізнити велику кількість генотипів за цими критеріями практично неможливо.  

 Причин низької якості гібридів F1 декілька: недотримання просторової ізоляції, 

наявність або ж несвоєчасне видалення фертильних кошиків материнських ліній, 

неспівпадання термінів цвітіння батьківської лінії з материнською. Але основна 

причина – це низький рівень типовості вихідних ліній гібридів. Так, генетична чистота 

вихідних ліній усіх проаналізованих гібридів СГІ характеризувались значним 

поліморфізмом, про що переконливо свідчать результати таблиці 3.  

 

 



Таблиця 3 
Типовість вихідних ліній основних комерційних гібридів СГІ 
Ліня партія насіння Рівень типовості, % 

Врожай 2005 року 

Од. 3369 А  (♀) 

1 93 

2 80 

3 98 

Од. 1036 А  (♀) 

1 93 

2 60 

3 92 

Од. 391 А   (♀) 
1 95 

2 98 

Од. 1750 А (♀) 1 92 

Середнє значення 89 

Оранж В (♂) 
1 98 

2 98 

Од. 1318 (♂) 1 100 

RHA        (♂) 1 97 

Середнє значення 98 
Врожай 2006 року 

Од. 3369 А  (♀) 

1 98 

2 98 

3 95 

4 93 

5 83 

Од. 391 А  (♀) 

1 97 

2 95 

3 92 

4 90 

Середнє значення 93 
Оранж В (♂) 1 100 

Од. 4 В    (♂) 1 100 

RHA        (♂) 1 97 

Од. 1318 (♂) 1 98 

Середнє значення 99 
  



З даних таблиці видно, що в абсолютній більшості випадків батьківські лінії 

мають високу типовість за електрофореграмами геліантинів. Якість вихідного насіння  

материнських ліній є низькою і коливається в межах 60 – 98 % і 83 – 98 % відповідно 

у 2006 і 2007 роках. Найбільш поширеною є ситуація, коли серед електрофореграм 

материнської лінії зустрічається електрофореграми білків першого покоління, тобто 

одночасно присутні спектри білків батьківської і материнської ліній. В наступному 

році серед насінин першого покоління будуть зустрічатися насінини трьох типів 

електрофореграм геліантину: електрофореграми білків першого покоління, а також з 

типовими для материнської і батьківської ліній електрофореграм. 

На основі результатів дослідження були зроблені висновки, що якість 

проаналізованих гібридів в більшості випадків не відповідають вимогам до насіння 

F1. Основною причиною, яка була висвітлена в результаті електрофоретичного 

аналізу, виявилася низька якість (генетична чистота) материнських ліній гібридів 

соняшнику. Виходячи з результатів аналізу, селекціонерам були запропоновані 

конкретні рекомендації для докорінного покращення якості комерційних партій 

насіння F1. Після врахування селекціонерами наших порад і рекомендацій та вжитих 

відповідних заходів, нами були проведені повторні дослідження насіння F1 

комерційних гібридів селекції СГІ 2007 та 2008 років врожаю.  

Як зазначалося, якість насіння гібридів першого покоління в значній мірі 

залежить в першу чергу від генетичної чистоти вихідних батьківських та 

материнських ліній. Тому, в процесі насінництва  материнські та батьківські лінії всіх 

без винятку комерційних гібридів ми контролювали на типовість методом 

електрофорезу геліантинів. Результати визначення типовості материнських ліній 

гібридів соняшнику врожаю 2007 та 2008 років у порівнянні з аналогічним даними за 

попередні 2005 та 2006 роки відповідно представлені на рис. 5. 

За роки досліджень якість насіння материнських ліній гібридів соняшнику 

значно покращилась. Можна спостерігати чітку позитивну динаміку зростання 

генетичної чистоти досліджуваних ліній. Так, якщо в 2005 році типовість ліній  в 

середньому становила 89%, то в наступному 2006 році – 93%, а в останні два роки 

генетична чистота знаходилась на рівні 98–99%, що відповідає всім вимогам щодо 

якості вихідних ліній гібридів.   

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5 . Динаміка покращення генетичної чистоти вихідних ліній комерційних 
гібридів СГІ, визначеної за методом електрофорезу геліантинів. 
 
 Генетична чистота батьківських ліній стала вищою і близькою до 100 відсотків. 

 Нами було виконано електрофоретичний аналіз геліантинів комерційних 

гібридів соняшнику селекціїї Селекційно-генетичного інституту врожаю 2006–2008 

років, що дало можливість визначити якість гбридного насіння. Результати 

представлені на рис.6.  

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6. Частка партій насіння соняшнику F1 комерційних гібридів СГІ з рівнем 
гібридності 85 %  та 95 % відповідно. 



 
З даних таблиці видно, частка партій насіння соняшнику, що відповідають 

мінімальному рівню якості зросла з 21% у 2006 році до 75% у 2008 відповідно. 

Відсоток партій насіння, що відповідають міжнародним вимогам теж збільшився з 4% 

до 32% відповідно у 2006 та 2008 роках.  

Отже, якість насіння гібридів соняшнику селекції СГІ за останні роки помітно і 

суттєво покращилась. Так, частка партій насіння, що відповідають мінімальному 

рівню гібридності у порівнянні з 2006 роком збільшилась більше ніж в 3 рази. А 

кількість партій насіння у відповідності з міжнародними вимогами – зросло у 8 разів.  

Слід наголосити, що серед досліджених комерційних гібридів СГІ,  найкращим 

за якістю насіння виявився гібрид Згода. У реєстрі сортів рослин України цей гібрид з 

1997 року, і сьогодні за площами посіву він посідає одне з перших місць серед 

комерційних гібридів України.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 7. Якість гібридного насіння соняшника гібриду Згода врожаю 2008 року. 
 
 Так, із 15 проаналізованих партій лише 2 не відповідали вимогам щодо якості 

гібридів СГІ, що становить 13% відповідно. А більша половина партій насіння 

соняшнику гібриду Згода відповідали навіть міжнародним вимогами, тобто їх рівень 

гібридності становив більше ніж 95%.   

 

 

 



Висновки.  

Для поліпшення системи первинного насінництва рекомендується 

використання електрофорезу запасних білків пшениці при формуванні першої ланки 

насінництва для контролю доборів за гомогенністю клейковинних білків. 

Враховуючи результати наших досліджень та зарубіжний досвід вважаємо, що 

для досягнення високої генетичної чистоти наших сортів необхідно: 

1. Виконувати індивідуальні добори елітних рослин в гібридних популяціях для 

формування селекційного розсадника в F5-F6.  

2. У разі, коли здійснено добір елітної гетерозиготної рослини, і ділянка 

контрольного розсадника виявилася гетерогенною, індивідуальний добір такого 

зразка має бути повтореним. 

3. Перспективна селекційна лінія, призначена для передачі в систему 

Державного сортовипробовування, повинна бути перевіреною на генетичну 

гомогенність за алельним складом Gli-Glu-локусів. 

4. В ланках первинного насінництва комерційних сортів пшениці індивідуальні 

добори елітного колосся (а не рослин) повинні контролюватися за складом алелів 

Gli-Glu-локусів. Для цього з кожного одібраного колоса, призначеного для посіву, 

достатньо залишити резерв 4 насінини для електрофоретичного аналізу.  

Враховуючи те, що електрофоретичний аналіз не є дешевим, він має 

здійснюватися з використанням насіння резерву лише після вибракування 

селекціонером не типових для даного сорту ділянок у полі. Насіння ідентичних за 

електрофоретичним складом ліній може бути об’єднаним. 

Електрофоретичний аналіз має виконуватися з урахування генетичного 

поліморфізму наступних локусів: Gli-1, Gli-2, Glu-1 та Glu-3. Такий підхід 

гарантуватиме повну відповідність комерційного сорту пшениці міжнародним 

вимогам до генетичної гомогенності сортів самозапилених культур. 

Можна констатувати, що за останні роки завдяки впровадженню в систему 

насінництва сучасних методів контролю якості насіння та спільної творчої співпраці з 

селекціонерами інституту, якість комерційних гібридів селекції СГІ значно зросла. А 

окремі гібриди, наприклад Згода, за рівнем якості насіння не поступається кращим 

іноземним гібридам.  
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Анотація 
 

Контроль якості насіння методом електрофорезу запасних білків 
Михайло Володимирович Червоніс., кандидат сільськогосподарських наук,  

Олена Михайлівна Благодарова, науковий співробітник,  

Ірина Олександрівна Сурженко, аспірант 

Юрій Васильович Кісельов, аспірант 

Селекційно-генетичний інститут 

 

Одним із найбільш простих і відносно дешевих та ефективних методів 

контролю селекційно-насінницьких процесів є лабораторний метод визначення 

генетичної чистоти насіння за допомогою електрофорезу генетично поліморфних 

білків різних культур: гліадинів та глютенінів у пшениці, горденів ячменю, зеїнів 

кукурудзи, геліантинів соняшнику і ін.  

Дані рекомендації щодо поліпшення системи первинного насінництва з 

використанням електрофорезу при формуванні першої ланки насінництва для 

контролю доборів за гомогенністю запасних білків. Зроблено висновок, що за останні 

роки завдяки впровадженню в систему насінництва сучасних методів контролю якості 

насіння та спільної творчої співпраці з селекціонерами інституту, якість комерційних 

гібридів селекції СГІ зросла.  

 

Аннотация 
Контроль качества семян методом электрофореза запасных белков 

Михаил Владимирович Червонис, кандидат сельскохозяйственных наук,  

Елена Михайловна Благодаров, научный сотрудник,  

Ирина Александровна Сурженко, аспирант  

Юрий Васильевич Киселев, аспирант 

Селекционно-генетический институт 

 

Одним из наиболее простых и относительно дешевых и эффективных методов 

контроля селекционно-семеноводческих процессов является лабораторный метод 

определения генетической чистоты семян с помощью электрофореза генетически 

полиморфных белков разных культур: глиадинов и глютенинов в пшенице, 

гордеинов ячменя, зеинов кукурузы, гелиантинов подсолнечника и др. Даны 

рекомендации по улучшению системы первичного семеноводства с использованием 

электрофореза для контроля отборов на гомогенность запасных белков. Сделан 



вывод, что за последние годы, благодаря внедрению в систему семеноводства 

современных методов контроля качества семян и творческого сотрудничества с 

селекционерами института, качество коммерческих гибридов селекции СГИ 

возросло. 

 

Abstract 

The seed quality control by the storage proteins electrophoresis 

Mikhail Chervonis.,  

Helen Blahodarova,  

Irina Surzhenko, 

Yuriy Kiselyov,  

Plant Breeding and Genetics Institute, 

The storage protein electrophoresis is one of the most simple and relatively cheap 

and effective method of seed genetic purity control during plant breeding processes of 

different cultures: gliadins and glutenins in wheat, barley’s gordeins, corn’s zeins, 

sunflower’s heliantins and others.  

The recommendation for the improving the storage protein electrophoresis in the 

first step of seed processing were done. It was concluded that in recent years due to the 

introduction of seed quality control modern system and to joint creative collaboration with 

our institute breeders, the commercial hybrids seed quality was sufficient increased. 
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