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Назва роботи
Практична робота №3
Складання схем схрещування
Мета:навчитися складати і оформлювати за допомогою спеціальних символів 
схеми схрещування організмів.
Хід роботи
Оформлення схем схрещування
	Введення умовних позначень: домінантний алель позначають великими літерами (A, B, C), рецесивний алель — малими літерами (a, b, c). Після позначення алеля вказують, який фенотип зумовлює його наявність.
	Складання схеми схрещування:

	під генотипом усюди в схемі схрещування записують фенотип;
	у першому рядку записують генотипи та фенотипи батьківських організмів. Перший рядок позначають «Р», самицю позначають «♀», самця позначають «♂». Між генотипами самиці та самця ставлять знак «х», що вказує на схрещування;
	у другому рядку записують гамети. Другий рядок позначають «G». Гамети відокремлюють  комами, між гаметами різних організмів ставлять крапку з комою. Однотипні гамети одного організму записують один раз;
	у третьому рядку записують генотипи та фенотипи  нащадків, отримані при почерговому з’єднанні гамет. Третій рядок позначають «F1». Генотипи нащадків розділяють комами.

Приклад
Скласти схему схрещування гомозиготного гороху, що має жовтий колір насіння, із горохом, що має зелений колір насіння із уроку 36. також дивіться приклади з уроку 35
1. Із уроку 36 вам відомо, що жовте забарвлення горошин домінує над зеленим забарвленням. Також ми знаємо, що домінування повне. Вводимо умовні позначення. 
А — жовтий колір, а — зелений колір горошин.
2. Перший рядок схеми схрещування оформити легко, бо нам відомі генотипи 
батьківських організмів: рослини із жовтими горошинами гомозиготні за домінантним алелем, із зеленими — гомозиготні за рецесивним алелем.
Р: ♀АА  х  ♂аа
жовт        зел
	Гомозиготні організми утворюють один тип гамет за однією парою генів. Тому рядок гамет простий.  

G: A; a
4.Третій рядок отримуємо поєднанням гамет другого рядка.
F1: Aa
жовт
Вправи на складання схем схрещування
1. У  кролів  чорне  забарвлення  шерсті  домінує  над  білим.  Гетерозиготну  чорну кролицю схрестили з таким самим кролем. Складіть схему цього схрещування.

2. У породи собак ірландський сетер трапляється рецесивний ген, що зумовлює сліпоту. Пара собак із  нормальним зором народила цуценят, серед яких деякі були сліпими. Запропонуйте схему схрещування, яка пояснила б появу сліпих цуценят.
3. У морських свинок трапляється гладка та кучерява шерсть. Складіть схему схрещування, у якому в пари морських свинок буде 75 % нащадків із кучерявою шерстю, а 25 % — із гладкою.
4. Платинове  забарвлення  хутра  норки  є  рецесивною ознакою,  таке  хутро гарніше та коштує дорожче за руде. Запропонуйте схеми схрещувань, у результаті проведення яких можна отримати максимальну кількість платинових норок, якщо на фермі утримують лише рудих норок-самиць та одного платинового самця.
5. У корів чорне забарвлення шерсті не повністю домінує над білим: гетерозиготи мають проміжний фенотип — чале (сіре) забарвлення шерсті. Запропонуйте схеми схрещування, щоб:
а) у  корови  з  чорним  забарвленням  шерсті  народжувалися  телята  лише 
з чалим забарвленням шерсті;
б) від бика з чалим забарвленням шерсті народжувалися телята з білим 
забарвленням шерсті;
в) у корови з білим забарвленням шерсті народжувалися телята з чалим 
забарвленням шерсті.
6. Червоний півень, що не має гребеня (обидві ознаки рецесивні), схрещується з дигетерозиготною чорною куркою з гребенем. Запишіть схему такого схрещування.
7. У фігурного гарбуза біле забарвлення плодів домінує над жовтим, а дископодібна форма над кулеподібною. Складіть таку схему схрещування, щоб серед нащадків було втричі більше рослин із білими дископодібними плодами, ніж рослин із жовтими кулеподібними плодами.

Схеми схрещування з поясненнями напишіть нижче:

1. А — чорне забарвлення шерсті; а — біле.

P:  ♀ Aa  x  ♂ Aa
        чорн      чорн
G:    A, а; А, а
F1:  AA, аа, Аа
     25% 25% 50%
   чорн  біл  чорн

2. А — здоровий зір, а — сліпота.
P:  ♀ Aa  x  ♂ Aa
     здоров    здоров
G:    A, а; А, а
F1:  AA, аа, Аа
     25%  25%  50%
    здоров  сліпота  здоров

3. А — кучерява шерсть, а — гладка шерсть.
P:  ♀ Aa  x  ♂ Aa
       кучер      кучер
G:    A, а; А, а
F1:  AA, Аа, аа
               75%  :  50%
          кучер,     гладка

4. А — руде забарвлення шерсті, а — платинове.
P:  ♀ Аа  x  ♂ аa
        руде     платин
G:    А, а; а
F1:  Aа,  Аа, аа, аа
      руде руде плат плат


5. а) А — чорна шерсть, а — біла шерсть.    
P:  ♀ AА  x  ♂ аa
       чорне       біле
G:    A; а
F1:  Aа, Аа, Аа, Аа
                    чале

б) А — чорна шерсть, а — біла шерсть.
P:  ♀ аа  x  ♂ Аa
        біле      чале
G:    а; А, а
F1:  Aа,   аа,   Аа,   аа
      чале  біле  чале біле

    
в) А — чорна шерсть, а — біла шерсть.
P:  ♀ аа  x  ♂ АА
       біле        чорне
G:    а; А
F1:  Aа, Аа, Аа, Аа
       чале забарвлення шерсті

6. А — чорне пір’я, а — червоне пір’я; В — є гребінь, b – немає гребеня.
P:  ♀ АаBb  x  ♂ ааbb
   чорн з греб     черв без греб
G:    АВ, Аb, аВ, аb; ab
F1:  AaBb,         Aabb,         aaBb,         aabb
  чор з греб  чор без греб чер з греб чер без греб

7. А — білий гарбуз, а — жовтий гарбуз; В — дископодібний плід, b – кулеподібний плід
P:  ♀ АaВb  x  ♂ aaBb
білий дископодібний   жовтий дископодібний
   
G:    АВ, Ab, aB, ab; аB, ab, aB, ab
F1:  
P
  aB
  ab
  aB
  ab
AB
AaBB
 біл. диск.
AaBb
 біл. диск.
AaBB
 біл. диск.
AaBb
 біл. диск.
Ab
AaBb
 біл. диск.
Aabb
 біл. кулеп.
AaBb
 біл. диск.
Aabb
 біл. кулеп.
aB
aaBB
жовт. диск.
аaBb
жовт. диск.
аaBB
жовт. диск.
аaBb
жовт. диск.
ab
аaBb
жовт. диск.
аabb
жовт. кулеп
аaBb
жовт. диск.
аabb
жовт. кулеп
      
Білі дископодібні — 6
Жовті кулеподібні — 2
3:1






Оцінка: ______

Коментар вчителя: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________													


