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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТЕПЛОСТІЙКОСТІ
СПОРОФІТУ ТА ГАМЕТОФІТУ РІПАКУ ОЗИМОГО

М.Г. Калінова, І.Б. Комарова

Інститут олійних культур НААН

Вивчали вплив прогрівання на деякі показники спорофіту та гаметофіту 
ріпаку озимого. За результатами первинної оцінки були виділені 5 
сортів зі стійкістю до підвищених температур на обох стадіях розвитку, 
які запропоновані як вихідний селекційний матеріал на теплостійкість. 
За отриманими результатами були встановлені коефіцієнти кореляції 
між всіма можливими поєднаннями двох ознак спорофіту та гаметофіту 
у 32 колекційних сортів та зразків ріпаку озимого. Позитивна та 
статистично значуща кореляція спостерігалась у разі порівняння 
ступеню зниження проростання насіння та довжини первинного корінця 
r=0.510, а також ступеню зниження проростання насіння та проростання 
пилку r=0.365, помірна кореляція була відмічена між ступенем зниження 
проростання пилку та довжини пилкової трубки r=0,343. Кореляція 
відсутня у разі порівняння ступеню зниження довжини пилкової трубки 
і проростання насіння, та ступеню зниження довжини первинного 
корінця і проростання пилку: відповідно r=0,054 та 0,040. Встановлена 
негативна кореляція у випадку порівняння ступеню зниження довжини 
первинного корінця та довжини пилкової трубки r=-0,307.
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зниження, довжина корінця, життєздатність насіння, проростання пилку, 
довжина пилкової трубки, кореляція.

Вступ. Температурний фактор є одним з лімітуючих для отримання 
високих врожаїв сільськогосподарських культур, тому важливим завданням 
селекції залишається пошук терморезистентних генотипів та створення на їх базі 
банків сільськогосподарських культур з високою температурною стійкістю. 
Першим кроком вирішення даного завдання є проведення експрес-оцінки 
температурної пластичності великих популяцій і вичленення з них селекційно-
цінних генотипів. Існують численні методи, що дозволяють в короткий термін з 
мінімальними технічними та матеріальними витратами провести первинну 
оцінку великої кількості генотипів на спорофітному рівні і диференціювати їх за 
стійкістю до температурного фактору (Григорюк, та ін. 2003; Бут 2015; Калінова 
та ін. 2017; Калінова 2016; Русских 2009; Макляк 2011; Калинова, Комарова 
2017). До даних методів відносять так само і метод оцінки популяції за пилком. 
Подібні дослідження неодноразово проводилися на багатьох культурах, їх 
коректність обумовлена експресією значної частини геному рослин, як на 
диплоїдному, так і на гаплоїдному рівні розвитку і продемонстрована багатьма 
дослідженнями у цьому напрямку (Калинова и др. 1997; Козарь и др. 2015; 
Николаев, Голышкина 2007; Брыль и др. 2008; Клименко и др. 2011; Кулинич, 
Войтович 2015; Лях и др. 2000). 

Метою нашого дослідження було вивчення стійкості гаметофіту та 
спорофіту колекційних сортів та сортозразків ріпаку озимого до підвищених 
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температур, вивчення кореляційної залежності між теплостійкістю спорофіту та 
гаметофіту.

Матеріали та методи досліджень. Матеріалом дослідження були 
колекційні сорти та зразки ріпаку озимого іноземної та вітчизняної селекції, 
дослідження проводили в лабораторії селекції гібридів та сортів ріпаку на базі 
Інституту олійних культур у 2017 році. Оцінку теплостійкості колекції за 
спорофітом проводили на ранніх етапах розвитку рослин, шляхом прогрівання 
насіння. Методика проведення оцінки, часові та температурні експозиції були 
відпрацьовані у 2016 році, був відібраний оптимальний часовий (45 хвилин) та 
температурний (57±1ºС) режим прогрівання. Вплив прогрівання оцінювали за 
ступенем зниженням життєздатності насіння, а також довжини первинних 
корінців у дослідних варіантах у порівнянні з контрольними (Калінова та ін. 
2017). Дана методика була застосована для оцінки популяції, генотипи якої були 
диференційовані за теплостійкістю на диплоїдній (спорофіт) стадії розвитку 
(Калінова 2016). 

Оцінку теплостійкості за мікрогаметофітом проводили у 2016 році 
прогріванням пилку у поживному середовищі з подальшим пророщуванням в 
оптимальних умовах (Калинова, Комарова 2017). За результатами даного 
експерименту був підібраний оптимальний температурний (36±1ºС) та часовий 
(20 хвилин) режим. Вплив дії фактору оцінювали за показниками життєздатності 
пилку, а також довжини пилкової трубки. Теплостійкість визначали за ступенем 
зниження обох показників у дослідних варіантах в порівнянні з контрольними. 
Отримані дані дозволили оцінити популяцію за теплостійкістю на гаплоїдній 
(мікрогаметофіт) стадії розвитку. 

Для встановлення зв’язку між теплостійкістю спорофіту та 
мікрогаметофіту та визначення його характеру був проведений кореляційний 
аналіз.

Результати досліджень та їхнє обговорення. Була проведена оцінка 
теплостійкості сортозразків за здатністю насіння проростати та формувати 
первинні корінці після прогрівання насіння (спорофіт). Прогрівання в однаковій 
мірі впливало на ознаки. За першою ознакою мінімальним ступінь зниження був 
у сорту Mira – 22,9 %, максимальним – 100 % (сорт Яна). З 32 проаналізованих 
зразків 17 мали ступінь зниження нижче 70 %. За другою ознакою мінімальним 
ступінь зниження був 57,4 % (сорт Анна), максимальний 100 %, а 14 сортозразків 
мали ступінь зниження нижчий 80 %. Десять зразків мали низький ступінь 
зниження за обома ознаками одночасно. За отриманими результатами були 
відібрані зразки з мінімальним ступенем зниження за обома ознаками та за 
однією з ознак, що аналізували, загальна кількість цих зразків становила 11. 

Обробка пилку (мікрогаметофіт) зразків та сортів підвищеною 
температурою більш негативно впливала на його здатність проростати. Так, з 32 
проаналізованих зразків у більшості (20 зразків) ступінь зниження був вище за 
80 %. Мінімальним цей показник був у сорту Анна – 50,3 %. Прогрівання пилку 
призводило також до змінення довжини пилкової трубки, однак ступінь 
зниження показників за даною ознакою був значно нижчим, а у майже половини 
проаналізованих зразків (15) спостерігалося збільшення довжини пилкової 
трубки у дослідних варіантах. За результатами даного експерименту ми 
відмітили стимулюючу дію прогрівання на ріст пилкових трубок у поживному 
середовищі, низькі та негативні ступені зниження у більшості аналізованих 
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зразків. Максимальний ступінь (100 %) у даному експерименті мали лише 5 
сортів, у сорту Оптіма він становив 56,3 %. Ступінь зниження у всіх інших був 
нижчим за 50 %. 

Статистичні характеристики результатів впливу пророщування пилку та 
насіння ріпаку озимого в умовах підвищеної температури подані в таблиці 1. 

Таблиця 1
Загальні статистичні показники результатів дослідження впливу 

підвищених температур на ознаки спорофіту та гаметофіту (2017 р.)

Показник

Спорофіт Мікрогаметофіт
Ступінь зниження показника,%

проростання 
насіння

довжина 
первинного 

корінця

проростання 
пилку

довжина 
пилкової трубки

Мінімальне значення xmin 22,9 57,4 50,3 60,4
Середнє арифметичне 

значення xmid
66,8 80,3 86,4 13,2

Максимальне значення 
xmax

100 100 100,0 100,0

Кількість замірів n, шт. 32 32 32 32
Середньоквадратичний 

відхил s 17,3 11,2 14,3 48,4

Довірча похибка 
середнього sV

6,2 4,0 5,1 17,5

Коефіцієнт варіації V, % 25,0 13,8 16,5 368,1
Похибка коефіцієнту 

варіації sV, % 3,1 1,7 2,1 46,0

Таким чином, ураховуючи те, що високі температури не надавали у 
досліді достатньої інгібуючої дії на довжину пилкової трубки, та навіть 
викликали її підсилений ріст, для формування групи жаростійких зразків за 
результатами даного експерименту ми керувались тільки першим показником –
здатністю пилку проростати на фоні високої температури у поживному 
середовищі. За цим показником нами були відібрані 11 зразків зі ступенем 
зниження від 50,3 до 80 %.

У таблиці 2 надані сорти, стійкі до високої температури на обох стадіях 
розвитку за обома або однією аналізованою ознакою. Вони були 
охарактеризовані як жаростійкі  та запропоновані нами як вихідний матеріал для 
селекції жаростійких сортів та гібридів ріпаку озимого.

Таблиця 2
Показники жаростійких сортів ріпаку озимого на ди- та гаплоїдній фазі 

розвитку (2017 р.)

Назва сорту

Ступінь зниження,% 
Спорофіт Мікрогаметофіт

проростання 
насіння

довжина первинного 
корінця

проростання 
пилку

довжина пилкової 
трубки

Антарія 47,5 62,0 68,7 15,5
Анна 68,6 57,4 50,3 10,9

Легіон 39,9 64,9 78,9 31,3
Маестро 40,5 65,8 77,1 33,6
Оптіма 35,5 79,7 69,6 56,3
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Отримані результати були перевірені на кореляційну залежність. При 
цьому у разі нормального розподілу – на взаємну лінійну кореляційну залежність 
(кореляцію Пірсона), яка вказує на тісноту і напрямок зв’язку факторів і 
оцінюється коефіцієнтом кореляції r; при ненормальному розподілі даних 
досліджуваної вибірки зв’язок між факторами визначається криволінійним 
коефіцієнтом рангової кореляції  Спірмена. Значення коефіцієнтів кореляції 
Пірсона і Спірмена подано з наведенням емпіричного рівня значущості р. 
Статистично значущі результати наведено жирним шрифтом. Лінійні кореляції 
Пірсона наведено прямим шрифтом, а криволінійні Спірмена – курсивом.

У таблиці 3 надано результати визначення кореляційних залежностей між 
ступенем зниження досліджуваних ознак під впливом підвищених температур. 

Таблиця 3
Матриця кореляційних залежностей під впливом підвищених температур 

(2017 р.)

Джерело варіації

Ступінь зниження  

проростання насіння
довжина 

первинного 
корінця

проростання пилку

значення
довірча 
похибка

значення
довірча 
похибка

значення
довірча 
похибкаСтупінь зниження

довжина 
первинного 

корінця

0,510 0,157
1

0,003

проростання 
пилку

0,365 0,170 0,040 0,182
1

0,040 0,828
довжина пилкової 

трубки
0,054 0,182 -0,307 0,174 0,343 0,172
0,770 0,088 0,055

За результатами аналізу матриці кореляційних залежностей під впливом 
підвищених температур встановлено, що статистично значущими є лише лінійні 
кореляції Пірсона: помітна між ступенем зниження довжини первинного корінця 
з проростанням насіння (r=0,510±0,157 при p=0,003) і помірна з проростанням 
пилку (r=0,365±0,170 при p=0,040). 

Зроблено висновок, що визначення стійкості генотипів озимого ріпаку до 
дії підвищеної температури на ранніх етапах онтогенезу можливе як на стадії 
мікрогаметофіту на основі аналізу проростання пилку, так і за результатами 
оцінки життєздатності насіння після термічної обробки та вимірювання довжини 
первинного корінця. Подібні результати отримані і за результатами попередніх 
досліджень (Лях и др. 2000) холодостійкості зразків озимого та ярого ріпаку.

Висновки. Таким чином, первинна оцінка колекції ріпаку озимого на 
стадії спорофіту і гаметофіту дозволила диференціювати сорти і зразки за 
стійкістю до підвищених температур, виділити з колекції максимально 
жаростійкі і запропонувати їх в якості вихідного селекційного матеріалу. 

Була встановлена позитивна кореляційна залежність між теплостійкістю 
спорофіту та гаметофіту, даний факт дозволяє надати оцінку спорофітного 
покоління за гаметофітом і провести первинну експрес-оцінку великих популяцій 
в короткий термін з мінімальними технічними та матеріальними витратами.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕПЛОСТОЙКОСТИ СПОРОФИТА 
И ГАМЕТОФИТА РАПСА ОЗИМОГО

М. Г. Калинова, И. Б. Комарова 
Институт масличных культур НААН

Изучали влияние прогревания на некоторые показатели 
спорофита и гаметофита рапса озимого. По результатам первичной 
оценки были выделены 5 сортов с устойчивостью к повышенным 
температурам на обоих стадиях развития, которые были предложены 
как исходный селекционный материал на теплостойкость. По 
полученным результатам были установлены коэффициенты 
корреляции между всеми возможными сочетаниями двух признаков 
спорофита и гаметофита 32 коллекционных сортов и образцов рапса 
озимого. Положительная и статистически значимая корреляция 
наблюдалась в случае сравнения степени снижения прорастания семян 
и длины первичного корешка (r = 0,510), а также степени снижения 
прорастания семян и прорастания пыльцы (r = 0,365), умеренная 
корреляция была отмечена между степенью снижения прорастания 
пыльцы и длины пыльцевой трубки (r = 0,343). Корреляция 
отсутствовала в случае сравнения степени снижения длины пыльцевой 
трубки и прорастания семян, длины первичного корешка и прорастания 
пыльцы: соответственно r = 0,054 и r = 0,040. Она была отрицательной 
между степенью снижения длины первичного корешка и длины 
пыльцевой трубки (r = -0,307).

Ключевые слова: рапс озимый, спорофит, гаметофит, прогревание, степень 
снижения, длина корешка, жизнеспособность семян, прорастание пыльцы, длина 
пыльцевой трубки, корреляция.

COMPARATIVE ASSESSMENT OF SPOROPHYTE AND 
GAMETOPHYTE THERMAL RESISTANCE OF WINTER RAPE

M. G. Kalinova, I. B. Komarova
Institute of Oilseed Crops of the NAAS

The temperature factor is one of the limiting factors for obtaining 
high yields of crops, so one of the main tasks of selection is to search for 
temperature-resistant genotypes and to create on their basis the banks of 
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crops with high temperature stability. The first step to solving this problem 
is to conduct a rapid assessment of the temperature plasticity of large 
populations and to isolate breeding-valuable genotypes from them. There 
are numerous methods that allow, in the short term with minimal technical 
and material costs, to carry out an initial assessment of a large number of 
genotypes at sporophytic level and differentiate them by resistance to the 
temperature factor. These methods include the method of estimating pollen 
populations. These studies have repeatedly been conducted on many 
cultures, their correctness is due to the expression of a large part of the 
plant genome, both at the diploid and haploid levels of development and 
demonstrated by many studies in this direction.

The aim of our study was to study the stability of gametophyte and 
sporophyte of collecting varieties and varieties of winter rape to elevated 
temperatures, to study the correlation between the heat resistance of 
sporophyte and gametophyte.

The material of the study was the collection varieties and samples 
of winter rape foreign and domestic breeding, the research was carried out 
in the laboratory of breeding hybrids and varieties of rapeseed at the 
Institute of Oilseeds in 2017. The evaluation of the heat resistance of the
sporophyte collection was carried out in the early stages of plant 
development, by heating the seeds. The estimation methodology, time and 
temperature exposures were worked out in 2016, the optimal time (45 
minutes) and temperature (57 ± 1ºC) warming modes were selected. The 
effect of warming was assessed by the degree of decrease in seed viability, 
as well as the length of primary roots in the experimental variants compared 
with control.

This technique was applied to estimate the population whose 
genotypes were delimited by heat resistance at the diploid (sporophyte) 
stage of development.

The microgametophyte heat resistance assessment was carried out 
in 2016 by heating the pollen in a nutrient medium with subsequent 
irrigation under optimum conditions, according to the results of this 
experiment, the optimal temperature (36 ± 1ºC) and time (20 minutes) modes 
were also selected. The effect of factor action was evaluated by pollen 
viability as well as pollen tube length. The heat resistance was determined 
by the degree of reduction. both indicators of experimental variants 
compared with control, the obtained data allowed to differentiate the 
population by heat resistance at the haploid (microgametophyte) stage of 
development.

A correlation analysis was performed to establish the relationship 
between sporophyte heat resistance and microgametophyte and to 
determine its nature.

The heat resistance of the varieties was evaluated by the ability of 
the seeds to germinate and to form roots after the seeds were heated
(sporophyte). Warming affected the signs equally. According to the first 
sign, the minimum degree of decline was in the Mira variety - 22.9%, the 
maximum - 100% (Jana variety). Of the 32 samples analyzed, 17 had a 
reduction rate below 70%. According to the second trait, the minimum 
decrease was 57.4% (Anna variety), the maximum was 100%, and 14 
varieties had a reduction rate below 80%, and 10 samples had a low 
decrease on both traits at the same time. Based on the results obtained, we 
have selected samples with a minimum degree of reduction on both traits 
and one of the traits analyzed, the total number of these samples was - 11

The processing of pollen (gametophyte) of specimens and varieties 
with elevated temperature more adversely affected its ability to germinate. 
Yes, of the 32 samples analyzed, the majority (20 samples) had a reduction 
rate above 80%. This was the lowest in the Anna variety - 50.3%. The 
warming of the pollen also led to a change in the length of the pollen tubes, 
however, the degree of decrease in the indicators for this feature was much 
lower, and almost half of the analyzed samples (15) observed an increase in 
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the length of the pollen tubes in the experimental variants. According to the 
results of this experiment, we observed a stimulating effect of warming on 
the growth of pollen tubes in a nutrient medium, low and negative degrees 
of decrease in most of the analyzed samples. The maximum degree (100%) 
in this experiment had only 5 varieties, in the Optima variety it was 56.3%, 
the degree of decrease in all others was lower than 50%.

Thus, given that the high temperatures did not exert sufficient 
inhibitory effect on pollen tubes in the experiment and even caused their 
enhanced growth, we were guided only by the first indicator - the ability of 
the pollen to sprout against a high temperature background in order to form 
a group of heat-resistant samples. nutrient medium. According to this 
indicator, we have selected 11 samples with a degree of reduction from 
50.3% to 80%.

According to the results of the experiment, varieties resistant to 
high temperature were isolated at both stages of development on both or 
one analyzed trait. They have been characterized as heat-resistant and are 
proposed by us as the starting material for the selection of heat-resistant 
varieties and hybrids of winter rape.

The results obtained were tested for correlation. In the case of a 
normal distribution for the mutual linear correlation dependence (Pearson 
correlation), which indicates the closeness and direction of the relation X 
with Y, and is estimated by the correlation coefficient r; in the case of an 
abnormal distribution of the sample data, the relationship between the 
factors is determined by the curvilinear Spearman rank correlation 
coefficient. The values of the Pearson and Spearman correlation coefficients 
are presented with the empirical significance level p.

The results of the analysis of the matrix of correlation dependencies 
under the influence of elevated temperatures revealed that only linear 
Pearson correlations were statistically significant: a noticeable difference 
between the degree of reduction of the primary root length with seed 
germination (r = 0.510 ± 0.157 at p = 0.003) and moderate with pollen 
germination (r = 0.365 ± 0.170 at p = 0.040).

Thus, the initial evaluation of the winter rape collection at the stage 
of sporophyte and gametophyte allowed to differentiate varieties and 
specimens by resistance to high temperatures, to isolate from the collection 
the most heat-resistant and to offer them as the source selection material.

Positive correlation between heat resistance of sporophyte and 
gametophyte was established, this fact allows to estimate the sporophytic 
generation by gametophyte and will allow to carry out primary espresso-
evaluation of numerous populations in the short term with minimal technical 
and material costs.

Key words: winter rape, sporophyte, gametophyte, warming up, degree of decline, root 
length, viability of seeds, pollen germination, pollen tube length, correlation.


