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Жұмсақ бидай (Triticum aestivum L.) дүние жүзінің көптеген елдері мен Қазақстан
үшін əлеуметтік жəне экономикалық тұрғыдан маңызды дақыл. Республика бидай дəнді
дақылын тек елдің тек ішкі  мұқтаждығын қамтамасыз ету үшін ғана емес шет елдерге
экспорттау  үшін  де  өндіреді.  Қоңыр  тат  –  дəнді-дақылдардың  сапасы  мен  өнімділігін
төмендететін  факторлардың бірі.  Қазіргі  таңда қоңыр татқа  қарсы төзімділік  гендердің
тиімділігін  анықтау  жəне  əр  түрлі  комбинацияда  гендердің  көрінуі  қызығушылық
тудырады.  Жұмсақ  бидайдың  қоңыр  татқа  төзімділігі  жоғары  өнімді  қалыпты  сорттар
алудың  алғышарты  есептеледі.  Бұл  зерттеулер  ауруды  қоздырушыға  төзімділік
бағытындағы бидай селекциясы үшін өзекті мəселе. Молекулалық маркерлеу саласының
дамуына  байланысты,  қазіргі  таңда  жеке  Lr  гендерін  (leaf  rust)  идентификациялауға
мүмкіндік бар. Молекулалық маркерлеу селекцияның заманауи əдістерін жылдамдатуға,
жеңілдетуге жəне бидайдың жаңа жоғары өнімді сорттарын алу үшін қажетті белгілерді
таңдауға мүмкіндік береді.

 Зерттеуге шығу тегі отандық жəне ресейлік бес жұмсақ бидай сорттары алынды.
Зерттелетін сорттар дың егістіктегі ересек өсімдіктерінің қоңыр тат ауруына төзімділігі
Макинтош ұсынған төзімділік гендерінің атласында келтірілген əдіс арқылы бағаланды.
Осы əдіс бойынша инфекцияның таралу пайызы мен типі (0 – иммунды, R – төзімді, MR –
орташа  төзімді,  MS  –  орташа  сезімтал,  S  –  сезімтал)  анықталды.  Фитопатологиялық
скрининг жүргізу нəтижесінде салыстырмалы түрде жоғары төзімділігімен ерекшеленген
екі  маңызды  Казахстанская  19  жəне  Самғау  сорттары  анықталды.  Ресейлік  сорттар
Новосибирская 29 жəне Ирень сорттары қоңыр тат қоздырғышына орташа төзімділікпен
(83MR,70MR)  анықталса,  ал,  отандық  Жеңіс  сорты  сезімтал  (65MS)  сорттар  қатарына
жатқызылды. 

Бидай үлгілерінің төзімділігін зерттеу мақсатында төрт Lr10, Lr22, Lr34, Lr67 гендері
таңдалып,  молекулалық-генетикалық  талдау  жүргізілді.  Зерттеу  нəтижесінде  барлық
зерттеуге алынған жаздық жұмсақ бидай сорттары төзімділік гендеріне ие болды. Ал, Lr34
гені бойынша Новосибирская 29, Самғау жəне Жеңіс сорттарында рецессивті аллель, ал
Казахстанская  19  жəне  Ирень  сорттарының  доминатты  аллельді  тасымалдайтыны
анықталды. 
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