
В методичних рекомендаціях автори пропонують використовувати спосіб 

одержання гаплоїдних і дигаплоїдних ліній цукрових буряків на основі апозиготії та 

цитоплазматичної чоловічої стерильності для вдосконалення технології індукції 

гаплоїдів і подвоєних гаплоїдів, без дії поліплоїдизуючих речовин, колхіцину та 

диференціація апозиготичних потомств за гаметофітним редукованим партеногенезом 

на основі добору за плоїдністю та генетичними маркетними ознаками. 

Рекомендації призначені для селекціонерів та спеціалістів наукових установ, 

які проводять дослідження зі створення нових вихідних матеріалів з використанням 

ембріокультури міжвидових гібридів, клітинної селекції, клонального 

мікророзмноження. 

Серед основних відмінностей ембріокультури при апозиготії:  

• різна плоїдність клітин зародкових мішків (апоспоричних і мейотичних);  

• відмінність в структурі геному зародка (з материнським геномом, як при 

адвентивній ембріонії  або рекомбінантним, із редукованих і нередукованих клітин 

зародкового мішка). 

В методичних рекомендаціях викладено: 

1. Принципи підбору вихідного матеріалу для індукції ембріокультури  у 
апоміктичних потомств роздільноплідних пилкостерильних ліній цукрових 
буряків. 

Донорами недозрілих апоміктичних зародків використані насінні рослини: 

 пилкостерильних роздільноплідних ліній з апозиготичною репродукцією 

насіння А4-7  Ялтушківської дослідно-селекційної станції за селекційними 

номерами: 13-136 р.4,11,12; 13-138 р.1, 2, 5, 7, 8; 

 алоплазматичні лінії на основі нових стерильних цитоплазм від диких видів 

Beta maritimа та Beta patula, з високою апоміктичною репродукцією насіння за 

селекційними номерами: В3СS maritimа (Греція)  A2:18, В4СS patula A2:18, В3СS 

maritimа(Туреччина) A1:18, B6CS patula A2:18 р.5. 

 Бекросні потомства розмножені на Веселоподільські ДСС В3СS maritimа 

(Греція)  A2:18, В4СS patula A2:18, В3СS maritimа(Туреччина) A1:18, B6CS patula 

A2:18 р.5. і використані донорами недозрілих апоміктичних зародків в умовах 

безпилкового режиму. 

2. Методика індукції ембріокультури у апоміктичних потомств 
роздільноплідних пилкостерильних ліній цукрових буряків і заміщених ліній 
з новими інтродукційними стерильними цитоплазмами. 
2.1. Безпилковий спосіб завязування апозиготичного насіння  у 
пилкостерильних ліній цукрових буряків. 

Безпилковий режим для індукції апоміктичного насіння забезпечують  

просторовою ізоляцією насінних рослин в умовах селекційно-тепличного 

комплексу Ялтушківської дослідно-селекційної станції, а також застосуванням 

пергаментних ізоляторів на дослідному полі Інституту біоенергетичних культур і 

цукрових буряків. 



3.  Методика дослідження ембріонального розвитку апоміктичних зародків 
для індукції ембріокультури при апозиготії і ЦЧС. 
3.1. Серед насінних рослин цукрових буряків, донорами недозрілих зародків 

відбирають кращі за розвитком генеративних пагонів роздільноплідні 

пилкостерильні біотипи.  

3.2. Проводять відмітку цвітіння і фіксацію насіннєвих зачатків для дослідження 

особливостей ембріонального розвитку зародків на 12 добу, 22 добу, 28 добу, 32 

добу з використанням модифікованої за терміном фіксації методики 

цитоембріологічних досліджень у цукрових буряків.  

4. Методика одержання гаплоїдних і дигаплоїдних ліній цукрових буряків на 
основі апозиготії та цитоплазматичної чоловічої стерильності в умовах in vitro. 

В основі методики Генетична модель індукції ембріокультури та 

диференціації апоміктичних зародків за присутністю антоціанового 

забарвлення в системі in vitro та мінливість геномного статусу. 
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                   б) 

Рис. 1 а) Гістограма 
ядерних ДНК 

гомозиготних ліній 
цукрових буряків, 

отриманих на основі 
ембріокультури 

апоміктичних зародків; 
б)зображення 

культуральних рослин 
дигаплоїдів in vitro. 

 

Генотипи пилкостерильних ліній, донорів культури недозрілих  
апозиготичних зародків Beta xxzz R+r-S vulg.;Beta xxzz R+r-S maritimа

Індукція ембріокультури in vitro і 
диференціація апоміктичних зародків за 

плоїдністю та експресією алелей R+r-;

Генеративний редукований партеногенез
(n; 2n) Beta xzr-Svulg. ;Beta xz r-S maritimа

(n; 2n 4n) Beta xzR+Svulg.;Beta xzR+S maritimа

Спонтанна поліплоїдизація в умовах in vitro

гомозиготниі ліній подвоєні гаплоїди
2n Beta хxzz R+R+S vulg.; 2n Beta xxzz r-r-S vulg. 

Beta xxzz R+R+S maritimа ; Beta xxzz r-r-S maritimа

Соматичний ембріогенез 

(2х) BetaxxzzR+r- S 
vulg.;Beta xxzz R+r-S 

maritimа



5.  Перевірка методики за результатами впровадження на селекційній станції 
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків (ІБКіЦБ) (дослідження 
мінливості за показниками експресії ядерних генів роздільноплідності і 
стерильності  

Стабілізовані за вмістом ДНК в інтерфазних ядрах  і вкорінені культуральні пагони 

переносять в грунт в умовах селекційно-тепличного комплексу (рис.2).  

 

          
                         а)                                                                         б) 
Рис.2. Вкорінені в умовах СТК гомозиготні лінії виділені in vitro за генеративним редукованим 
партеногенезом: а) дигаплоїдні лінії відібрані in vitro за плоїдністю та експресією рецесивного 
алеля r-; б) дигаплоїдні лінії стабілізовані in vitro за плоїдністю і за маркерним забарвленням 

(R+R+; r-r-). 
 

Таблиця 1 
Результати дослідження за роздільноплідністю і стерильністю гомозиготних ліній 

отриманих в культурі недозрілих апоміктичних зародків r-r- 

№ 
Походження 

селекційних номерів 

Кі-
сть 

коре-
не-

пло-
дів 
r- 

із них за 
фенотипами ЦЧС* 

Плоїдність** 

Багато-
насін-
ність 

(БК***) 

Одно-
насінність 
(РК****) чс0 чс1+чс2 

шт % шт % 
2n mix 

шт % шт % 
шт % шт % 

1. із 133р7/9   
R+r- mm  (чс)  А6:18 

36 26 72,5 10 27,5 36 100 - - - - 36 100 

2. із 133р7/12  
R+r- mm    (чс)  А6:18 

33 32 97 1 3 33 100 - - - - 33 100 

3. В5SТур.А1:18  
r-r- 2n mm   

18 18 100 - - 18 100 - - 4 20,5 14 79,5 

4. В5SТур А:15 ш.л. 
 r-r- mm   

39 39 100 - - 39 100 - - 3 8 36 92 

  5. В6СSpat p5  
R+r- mm  (зап) А2:18 

13 13 100 - - 13 100 - - 1 5 12 95 

Примітка: 
*фенотипи ЦЧС: чс0 – насінники із стерильними пиляками за класифікацією Оуена;  
чс1+чс2 – насінники ііз присутністю домінантних алелей генів відновленняя фертильності; 
**плоїдність – рівень плоїдності геному за кількістю метафазних хромомсом апікальних 
меристем насінників; 
***БК – багатоквіткові насінні рослини за класифікацією Малецкого mm  1+2; 
****РК – роздільноквіткові насінники mm 1. 



6. Схема створення гомозиготних ліній у апозиготичних роздільноплідних 
ліній цукрових буряків різної генетичної структури в умовах in vitro і 
вдосконалення технологій переведення в грунт СТК  

Весь процес складається із 9 етапів, які можливо виконати впродовж 3-х років: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

В умовах безпилкового режиму вирощують роздільноплідні пилкостерильні лінії 
цукрових буряків і заміщені лінії на основі нових джерел цитоплазматичної чоловічої 

стерильності. 

Проводять відмітку цвітіння і контролюють стадії ембріонального розвитку апоміктичних 

зародків 

В умовах штучних живильних середовищ проводять індукцію ембріокультури 

Диференціація регенерантів за фенотиповими ознаками ядерних генов антоціаного 

гипокотелю 

Визначення плоїдності регенерантів культуральних пагонів з використанням 

цитофотометричних методик. 

 

Депонування і добір гаплоїдів, міксоплоїдів і подвоїних гаплоїдів впродовж 3-4 пасажив 

Тиражування і вкорінення експериментального матеріалу в умовах in vitro 

Акліматизація і переведення в умови відкритого грунту селекційно тепличного комплексу 

.Дослідження гомозиготних ліній за ознаками роздільноплідності і стерильності,  

використання в селекційному процесі у цукрових буряків  


