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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ДУ ІСГ СЗ НААН України – Державна установа Інститут сільського 

господарства степової зони Національної академії аграрних наук України; 

N – кількість зразків; 

Х – середня арифметична, вибіркова середня; 

 – середня помилка вибіркової середньої; 

V – коефіцієнт варіації; 

HIP05 – найменша істотна різниця для 5%-го рівня значущості; 

ЗКЗ – загальна комбінаційна здатність; 

СКЗ – специфічна комбінаційна здатність; 

SC − сім’ї отримані на базі простих гібридів; 

DW − сім’ї отримані на базі подвійних гібридів; 

Synt − сім’ї отримані на базі восьмилінійних гібридів; 

ЗАЗі ‒ загальна адаптивна здатність; 

САЗі ‒ специфічна адаптивна здатність; 

СЦГі ‒ селекційна цінність генотипу; 

bi ‒ коефіцієнт регресії; 

sgi ‒ відносна стабільність генотипу; 

σ
2

ДЗС(k)– варіанса диференцюючої здатності середовища. 

 



5 

 

ВСТУП 

 

 

Гібриди кукурудзи груп стиглості ФАО 300-500 є одними з 

найпоширеніших у виробництві степової зони України, де вони займають 

понад 30-50% посівних площ цієї культури. Їх селекція базується на 

використанні декількох зародкових плазм, і в першу чергу, Ланкастер, Рейд і 

Айодент, які також є головними при створенні гібридів різних груп стиглості 

в програмах найбільших світових селекційно-насінницьких компаній. До 

того ж вказані плазми є кращими гетерозисними парами по відношенню одна 

до одної і забезпечують у схрещуваннях максимальний рівень гетерозису. З 

їхнім постійним покращанням пов’язані перспективні плани розвитку 

селекційних досліджень кукурудзи. 

Актуальність теми. Самозапилені лінії плазми Айодент є основними в 

селекції гібридів кукурудзи ФАО 300-500, проте не повністю адаптованими 

до стресових умов степової зони України. Тому створення вихідного 

матеріалу даної плазми з високою посухо- та жаростійкістю, а також 

комплексом цінних господарських ознак є важливою і актуальною 

проблемою вітчизняної селекції кукурудзи, що дозволить на 10-15% 

підвищити врожайність середньостиглих і середньопізніх гібридів, 

асортимент яких в Україні досить вузький. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

є складовою частиною досліджень відділу селекції і насінництва зернових 

культур Державної установи Інститут сільського господарства степової зони 

НААН України (ДУ ІСГ СЗ НААН) і виконана згідно з програмою наукових 

досліджень “Зернові культури” (Підпрограма 2. “Наукові основи підвищення 

ефективності зернового комплексу на основі створення сортів і гібридів з 

високою екологічною адаптивністю та енергоощадних технологій їх 

вирощування”) за завданням “Дослідити науково-методичні аспекти синтезу 

вихідного матеріалу кукурудзи з використанням новітніх розробок в селекції, 
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біотехнології та фізіології рослин і на його основі створити гібриди 

ФАО 300-450 з врожайністю 8,5-10,0 т/га на богарі та 12,5-14,5 т/га в умовах 

зрошення, адаптованих до умов різних кліматичних зон України” (номер 

державної реєстрації 0111U004698).  

Мета і задачі дослідження. Створення та добір вихідного матеріалу 

плазми Айодент та синтез на його основі середньостиглих і середньопізніх 

гібридів кукурудзи. 

Для досягнення поставленої мети передбачалось вирішити наступні 

завдання: 

– провести оцінку за основними селекційними ознаками 15 

самозапилених ліній плазми Айодент селекції вітчизняних та зарубіжних 

установ і виявити рівень прояву їх стабільності; 

– оцінити ефективність селекції самозапилених сімей різних генерацій 

на базі сестринських гібридів плазми Айодент різної генетичної структури; 

– визначити мінливість селекційних ознак у процесі самозапилення; 

– дослідити комбінаційну здатність вихідного матеріалу відносно 

різних господарсько-цінних ознак; 

− оцінити адаптивну здатність нових гібридів; 

– виділити кращі за комплексом ознак гібриди ФАО 300-500 і передати 

їх на державне сортовипробування. 

Об’єкт дослідження – селекційні ознаки зразків кукурудзи, їх 

мінливість у процесі самозапилення, комбінаційна здатність, врожайність та 

вологість зерна, селекційна цінність. 

Предмет досліджень – 15 самозапилених ліній та 130 сімей S2-S5 

плазми Айодент, а також тесткроси отримані за їх участі. 

Методи досліджень: стандартний метод створення вихідного 

матеріалу; вимірювально-ваговий – облік врожайності, збиральної вологості 

зерна; математично-статистичний – визначення достовірності результатів 

досліджень, комбінаційної здатності, екологічної пластичності та 

стабільності.  
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Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в Україні виділено 

нові середньостиглі та середньопізні самозапилені сім’ї плазми Айодент, а 

також елітні константні лінії цієї плазми і на їх базі створені гібриди 

ФАО 300-500 адаптовані до умов степової зони України. Доведено 

ефективність використання різного за генетичною структурою вихідного 

матеріалу в селекції самозапилених ліній. Проведено широку оцінку “per se” 

нових ліній за основними селекційними ознаками, а також за комбінаційною 

здатністю. Визначено адаптивні властивості нових гібридів кукурудзи 

ФАО 300-450. 

Практичне значення одержаних результатів. Виділені константні 

лінії ДК275, ДК85І, ДК25І, ДК454/6, ДК6496 та самозапиленні сім’ї S5 

SC2 52121, SC2 52311, DW1 41211, DW1 61112, DW1 61121, DW1 61122, 

DW1 11-1311, DW1 11-3112, DW2 32111, DW2 32122, DW2 92311, DW2 10-

1211, DW2 11-1221, DW2 12-3431; сім’ї S4 Synt2 3411, Synt2 11-332, 

Synt2 16-322, які формували врожайність зерна вищу за лінію-стандарт 

ДК411, і включені в подальший селекційний процес для одержання 

середньостиглих і середньопізніх гібридів кукурудзи. 

За участі автора створені гібриди ДН Аквазор, ДН Дніпро, ДН Деметра, 

ДН Аджамка, які занесені до Державного реєстру сортів рослин придатних 

для поширення в Україні на 2015 р., а також ДК Велес, ДН Хортиця, 

ДН Фієста, ДН Віта, які проходять державне сортовипробування. 

Особистий внесок здобувача полягає в плануванні, проведенні 

польових та лабораторних досліджень, аналізі літературних джерел та їх 

узагальненні. Автор здійснювала спостереження, облік, обробку та 

інтерпретацію експериментальних даних, сформулювала висновки і 

рекомендації для селекційної практики.  

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

доповідались і обговорювались на науково-методичних радах із селекції та 

насінництва кукурудзи ДУ ІСГ СЗ НААН України (2011-2013 рр.), а також 

були представлені на Всеукраїнській науково-практичній конференції 
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молодих учених та спеціалістів “Високоефективні технології – шлях до 

стабілізації аграрного виробництва” (ННЦ ІЗ НААН смт. Чабани, 28-

30 листопада 2011 р.), на VII Всеукраїнській конференції молодих учених та 

спеціалістів “Історія освіти, науки і техніки” (ДНСГБ НААН м. Київ, 

16 березня 2012 р.), на Всеукраїнській науково-практичній конференції 

молодих учених та спеціалістів “Стратегічні напрями сталого виробництва 

сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку аграрного 

комплексу України” (ДУ ІСГ СЗ НААН України м. Дніпропетровськ, 22-

23 травня 2014 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 8 наукових праць, з яких 

4 – у фахових виданнях України, 1 – у зарубіжному фаховому виданні та 

3 тези у збірниках наукових конференцій. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ 

ПЛАЗМИ АЙОДЕНТ. ОЦІНКА ТА ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ 

СТЕПУ УКРАЇНИ 

 

 

1.1. Історія створення та використання зародкової плази Айодент в 

селекційній практиці 

 

“Для кращого розуміння рослини, потрібно вивчити її історію” – Luter 

Burbank [1]. 

Знання де і коли культура була розвинута, допомагає селекціонеру в 

досягненні поставленої цілі. 

Раси кукурудзи розвивались, пристосовувались до екологічних ніш, де 

вони вирощувались. Кращі адаптовані рослини вирощувалися, 

перехрещувались і дали велику кількість нащадків. Ідея вирощувати гібридну 

кукурудзу виникла після робіт Ч. Дарвіна, який довів підвищення 

життєздатності рослин при перехресному запиленні [2].  

Stevens [3] запропонував гіпотезу виникнення різновидностей 

кукурудзи тропіків, яка базувалась на великій кількості змін вихідних сортів 

під дією зовнішніх умов (тривалості дня, зміни температур, кількості опадів, 

тривалості сезону та ін.), що вказує на необхідність ширшого вивчення 

проблеми їх адаптації до різних умов вирощування. В той час коли попередні 

дослідники підкреслили велику видову насиченість в тропіках, Stevens 

вперше запропонував теорію більш широкої адаптації меншої кількості 

різновидностей. Фермери, насіннєві компанії і селекціонери кукурудзи 

ставлять собі за мету, створювати гібриди, котрі мають широке 

використання, краще пристосовуються до сезонних змін [1]. 

Модернізація аграрного виробництва викликає необхідність різнопла- 



10 

 

нових напрямків і підходів у селекції. Американський генетик Джек Харлен 

підкреслив: “В майбутніх програмах селекції ми не можемо ігнорувати будь-

яке джерело корисних генів... Перспективи розвитку багато в чому залежать 

від можливостей розуміти і досліджувати зародкову плазму рослин”. 

Створення, підтримування, ідентифікація, зберігання, а головне, генетично 

обумовлене використання джерел і донорів зародкової плазми повинно 

розглядатись як національний приорітет і в Україні [4]. 

Подальший прогрес в селекції кукурудзи пов’язують з інтенсивною 

роботою над створенням, оцінкою і систематизацією вихідного матеріалу. 

Вже раніше проведені дослідження дозволили встановити чіткий 

взаємозв’язок між гетерозисом за врожаєм зерна і генетичним різноманіттям 

[5, 6]. A. R. Hallauer [7] відзначив, що інтенсивний розвиток гетерозисної 

селекції розпочався на початку ХХ ст., від часу розробки та обґрунтування 

інбридинго-гібридизаційної системи G. H. Shull в 1909-1910 рр. [8, 9].  

Гібридну кукурудзу в США почали вирощувати з 1930-х років, і на той 

час врожай в середньому складав 1518 кг/га. На сьогодні США, безумовно, 

лідер загального виробництва кукурудзи у світі, там вона займає більш ніж 

29 млн. га та перевищує виробництво інших зернових культур цієї країни 

разом узятих [10]. З кожним роком приріст врожайності кукурудзи 

підвищується, що зумовлено покращанням генетичних якостей гібридів, 

ростом агротехніки і досягнень біотехнології [2]. 

Сьогодні, запатентована зародкова плазма, формує комерційні гібриди 

кукурудзи на фермерських полях США, переважно із декількох джерел. Це – 

великі міцні програми, котрі створили та зареєстрували 305 елітних 

інбредних ліній з 2004 по 2008 рр. Однак, в запатентованих селекційних 

програмах практично вся нова селекція генетичної плазми виникає через 

рециркуляцію близьких за родоводом інбредних ліній в межах їх генетичної 

плазми. Незважаючи на найкращі наміри розширити генетичне різноманіття, 

дослідження pedigree показують, що нова зародкова плазма значною мірою, 

як правило, отримана із декількох ліній: SSS (B14), SSS (B37), SSS (B73), 
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W153R, WF9 [11, 12]. Враховуючи родовід, насіннєва компанія “Майк 

Брайтон” поділила лінії на групи: С103, ОН43, Со109, SSS, привівши 

селекційну практику до диференціації генофонду кукурудзи на гетерозисні 

групи зародкової плазми, що сприяло значному прискоренню і підвищенню 

ефективності селекційного процесу [13, 14].  

A. F. Troyer, розділив генофонд сучасної кукурудзи на п’ять зародкових 

плазм: Reid Yellow Dent (включаючи BSSS, Iodent та ін.) складає 56% від 

загального об’єму використовуваного селекційного матеріалу, Minnesota 13 

та Lancaster Sure Crop – 13%; Northwestern-Dent – 5%; Leaming Corn – 5% 

[15]. Ці кращі за адаптивністю сорти стали основою високоадаптивних 

комерційних гібридів.  

Селекціонер Jacob Leaming створював сорт Leaming Corn протягом 

30 років, з 1855 до 1885 рр., шляхом відбору на розмір качана, раннє цвітіння 

і багатокачанність зі звичайної кукурудзи. Сорт Leaming Corn був 

рекомендований для вирощування в 7 державних сільськогосподарських 

дослідних станцій США в 1936 р. У ті роки Leaming Corn вирощували 

більше, ніж усіх інших жовтозерних сортів разом взятих. Приблизно 2% 

генів сучасної гібридної кукурудзи США відомого походження 

безпосередньо отримано від Leaming Corn. 

Oscar Will створив популярний сорт Northwestern Dent із сорту Bloody 

Butcher в 1891-1894 рр. Перші продажі насіння здійснили у 1896 р. і в 

невдовзі Northwestern Dent став найбільш популярним сортом на північному-

заході США. У 1936 р. його рекомендували для вирощування на 9 державних 

дослідних станціях. Northwestern Dent – середньоранній сорт, який значно 

ранньостигліший від сорту Minenesota 13. Зерно його напівзубовидне, 

перикарп червоний з білим або жовтим ендоспермом. Приблизно 5% 

генофонду сучасної гібридної кукурудзи США отримано з Northwestern Dent [2].  

З 1860 до 1920 рр. сім’я Hershey працювала над створенням сорту 

Lancaster Sure Crop. Вихідний матеріал, якого вирізнявся невисокою 

висотою, довгим качаном напівкремнистого типу з блідоліловим 
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забарвленням зерна. Після тривалого циклу добору та ряду схрещувань в 

1910 р. було розпочато добір сорту на однорідність. Приблизно 4% 

генофонду сучасних гібридів кукурудзи в США забов’язано своїм 

походженням Lancaster Sure Crop [2]. Лінії гетерозисної групи Lancaster 

характеризуються з одного боку високою комбінаційною здатністю, а з 

іншого – середньою стійкістю до посухи, жари і пухирчастої сажки та 

високою стійкістю до летючої сажки, стеблової гнилі, толерантністю до 

хвороб листя [16]. 

Професор Willet Hays створив у 1890-х рр. сорт Minenesota 13. Він 

роздивляючись окремі рослини в якості одиниці для покращання, 

стверджував: “Шекспіри зустрічаються навіть серед рослин”.  

Minenesota 13 – середньоранній, жовтозерний, зубовидний сорт. 

Незважаючи на раннє дозрівання він дає високі врожаї. Довжина качана 

складає 15-21 см, діаметром 16,5 см, трохи звужений, з 12-16 рядами зерен, з 

червоно забарвленим стрижнем помірної товщини та ніжкою середнього 

розміру. Зерно неяскраве, жовте, середнього розміру з помірною ямкою, 

компактно сидяче на стрижні. Вершина качана заокруглена і добре озернена. 

Рослини висотою 2,0-2,1 м, висота прикріплення качана − 71-79 см. Протягом 

40 років сорт рекомендувався для вирощування на 15 державних дослідних 

станціях. Біля 13% генів сучасної гібридної кукурудзи США отримані від 

Minenesota 13. 

Генетична група BSSS походить від синтетичної популяції Iowa Stiff 

Stalk Synthetic (BSSS), яку створив доктор G. F. Sprague в 1932-1934 рр. в 

університеті штату Айова, США [17]. Лінії відзначаються зубовидним 

жовтим ендоспермом і доброю якістю стебла. П’ятнадцять з 20 інбредних 

батьків, що ввійшли до складу популяції BSSS належать до групи Reid 

Yellow Dent (75%), тому її прийнято вважати типом Reid Yellow Dent [15]. 

У 1846 р. Robert Reid і його син James L. Reid почали працювати над 

створенням сорту Reid Yellow Dent, вихідним матеріалом для якого стала 

зубовидна кукурудза від Gordon Hopkins, переопилена місцевою 



13 

 

ранньоспілою кременистою кукурудзою Little Yellow. Завдяки 

п’ятдесятирічній селекційній роботі він займав лідируючі позиції в 

комерційному використанні. В 30-х роках його доля серед вирощуваних 

сортів у США становила 75%. За офіційними даними, на сьогодні вклад Reid 

Yellow Dent в зародкову плазму складає приблизно 56% гібридів кукурудзи в 

США відомого походження. Такі видатні селекційні джерела, як Osterland 

Reid, Troyer Reid, Iodent Reid, Funk Reid і Iowa Stiff Stalk Synthetic зобов’язані 

своїм походженням сорту Reid Yellow Dent. 

У 1909 р. професори Lyman Burnett і Perry Holden почали добір в сорті 

Reid Yellow Dent на ранньостиглість і врожайність, використовуючи 

качаннорядний метод, і продовжили його протягом 13 років, створивши сорт 

Iodent Reid – більш ранній ніж вихідний зі щільним роговидним зерном, в 

складі якого незначна частка м’якого крохмалистого ендосперму. 

Iodent – це абревіатура від назви дослідної станції в Айові і вихідного 

сорту: Iodent Experiment Station Reid Yellow Dent. Приблизно 13% 

зареєстрованого генофонду сучасної гібридної кукурудзи США отримані з 

Iodent Reid [2]. З 1922 р. доктор Jenkins почав його інбридинг і виділив лінії 

І159, І205, І224 та І205А. В наш час Iodent Reid представлений в 12% гібридів 

кукурудзи США безпосередньо завдяки лініям І205 і І205А. Лініям 

отриманим за його участю притаманні такі важливі ознаки, як ериктоїдність 

рослин, неопадаючі качани, стійкість до різних типів головні, кукурудзного 

метелика (Ostrinia nubilalis), одного із видів клопа черепашки (Blissus 

leukopterus). 

Доктор Lindstrem виділив лінію Idt, яка в пошальшому 

використовувалась іншими селекціонерами в своїй роботі.  

Сучасні лінії Iodent – результат селекційної роботи розпочатої на 

початку 40-х років Бейкером. Ним була використана комбінація Idt х I205 в 

якості батьківської форми для гібрида Hi-Bred 330, а в якості ж материнської 

– комбінація В164 х LE (long ear). Ця материнська форма була використана в 

якості бекроссної комбінації для закладання популяції в 1942 р. із якої 
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протягом 2-х циклів добору на довжину качана було відібрано три дуже 

важливі комерційні лінії [1, 18]. Інбредна лінія В164 була вихідною формою 

при селекції сучасних інбредних ліній Iodent [2]. 

У наступних циклах добору було створено лінії Modern Iodent та Early 

Iodent, які зробили досить великий внесок у гетерозисну групу Iodent [1, 19]. 

Основу цієї зародкової плазми пізніше представляли лінії створенні в 

компанії Піонер (США) РН207, PHG29, PHG50, PHR25, PHJ90, PHN82, 

PHP02, PHTD5 та ін. [20].  

M. A. Mikle повідомляє, що за останні роки вклад зародкової плазми 

Айодент значно зріс у використанні в комерційних селекційних програмах. 

Pioneer Hi-Bred International вносить найбільший вклад у розвиток сучасної 

зародкової плазми Iodent [12].  

Характерною ознакою цієї групи ліній є яскраво виражена зубовидність 

зерна. Вони переважно середньостиглі. Качан середніх розмірів з 14-16 

рядами зерен. Проявляють високий гетерозис в схрещуваннях з лініями 

плазм BSSS (Рейд), Lancaster, Lacaune, Mindzenpusta та Minnesota 13. 

Вирізняються високою стійкістю до основних хвороб і шкідників, в т.ч. до 

кореневих гнилей і ламкості стебла [18, 20, 21]. 

Лінії плазми Айодент за результатами досліджень вчених-

селекціонерів можуть формувати більше одного качана на рослині і здатні 

витримувати високі густоти стояння рослин. Характеризуються інтенсивною 

вологовіддачею із зерна при дозріванні, міцним середньорослим стеблом та 

гарною пилкоутворюючою здатністю. Однак, суттєвим недоліком таких ліній 

є низька холодостійкість і середня посухо- та жаростійкість [10, 22]. 

У нашій країні підгрупа Iodent почала використовуватись у селекційній 

роботі у 70-роки ХХ ст., коли були закуплені у фірми “Pioneer Hi-Bred” лінії 

Р343, Р101, які були батьківськими формами ряду гібридів кукурудзи [10]. З 

того часу інбредні лінії цієї плазми займають провідне місце у селекційних 

програмах [23-26]. Так інбреди Р343 і Р502 використовувались найчастіше 

при створенні середньоранніх і середньостиглих гібридів найпоширеніших 



15 

 

груп стиглості в Україні. Більш пізньостиглі зразки Р101 і Р290 не мали такої 

популярності, проте були використані, як вихідний матеріал для створення 

нових ліній.  

Середньорання лінія Р502, ще й досі використовується в селекції 

гібридів ФАО 250-350 разом з Айодентом. З отриманням нових 

середньоранніх ліній вона ввійшла до складу гібридів ранньостиглої групи. 

Незважаючи на досить тривале використання лінії Р502, залучення її в 

програми створення нового матеріалу дало мало цінних ліній. Тільки зразки 

ДК317 і ДК502/17, які одержані з комбінації Р502 х Мо17, увійшли 

відповідно до гібридів Дніпровський 284 МВ та Дніпровський 288 МВ. 

Труднощі отримання перспективних форм на основі цієї лінії пояснюються 

особливостями формування зерна і характером розвитку після цвітіння, в 

процесі якого спостерігається швидке накопичення сухої речовини та 

інтенсивна втрата вологи при дозріванні. Такий тип не повністю відповідає 

вимогам до генотипів степового екотипу, які характеризуються тривалим 

періодом формування і наливу зерна [25]. 

Цінним джерелом ліній плазми Айодент виявились комерційні гібриди 

фірми “Піонер” Р3906, Х6365, Р3903 на базі яких в ДУ ІСГ СЗ НААН 

України отримані лінії ДК406, ДК365, ДК403 відповідно [27]. Слід 

підкреслити, що у 1999 р. з усіх зареєстрованих інбредних ліній в США, 8,3% 

було отримано при самозапиленні гібридів фірми “Піонер” [28]. 

На базі ліній ДК365 і ДК403 були отримані районовані гібриди 

відповідно Борисфен 191МВ та ДнОд 417МВ. Вони також стали вихідним 

матеріалом при створенні більш ранньостиглих ліній Айодент (ДК365/406, 

ДК279, ДК367, ДК165/403) та увійшли до складу синтетичних популяцій з 

вузькою генетичною основою Синт.350, Популяція І 1, Популяція І 2, Синт. 

ранньостиглий І 1 та ін. Крім того з іншого матеріалу отримано декілька 

ранньостиглих і середньоранніх ліній згаданої плазми ДК174, ДК277-9, 

ДК277-10, ДК205/710, ДК277/710, ДК250/710 та ін.  

У ДУ ІСГ СЗ НААН України робота по створенню нового вихідного  
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матеріалу плазми Айодент є пріоритетним напрямком в лабораторії селекції 

кукурудзи. Постійно збільшується кількість гомозиготних ліній (S9-S12), які 

потребують ретельного аналізу стосовно визначення їх перспективності в 

гетерозисній селекції [26].  

У селекційному процесі в умовах Степу спостерігається відхід від 

класичного Айоденту, що обумовлено створенням нових зразків, які 

відрізняються жаростійкістю і більшою ранньостиглістю. Але лінії цих груп 

потребують подальшого селекційного поліпшення. По-перше, вони 

характеризуються низькою стресостійкістю, що в окремі роки зумовлює 

затримку розвитку рослин й цвітіння, по-друге, вони мають недостатню 

скоростиглість.  

Аналіз родоводу гібридів, занесених до Реєстру сортів рослин України 

та досліджуваних в конкурсному сортовипробуванні ДУ ІСГ СЗ НААН 

України, виявив високу частоту використання плазми Айодент у групах 

ФАО 200-450 де вона входить до складу 47,8-83,9% гібридів. Така 

розповсюдженість свідчить, як про перспективність їх використання, так і 

про небезпечне звуження генетичної різноманітності, яке може призвести до 

негативних наслідків [25]. Крім того, гетерозисна модель 

Айодент х Ланкастер є основною у середньостиглій групі [10]. Про 

доцільність використання плазм Айодент та Ланкастер в селекційній 

практиці повідомляє ряд вчених [29-32], вони стверджують, що роль цих 

плазм останнім часом значно зросла [33].  

Зі збільшенням частоти використання плази Айодент у селекційних 

програмах виникає необхідність створення нового вихідного матеріалу. 

Враховуючи недоліки гетерозисної плазми, даний матеріал повинен мати ряд 

корисних властивостей при селекції середньостиглих та середньопізніх 

гібридів кукурудзи. А саме: добру посухо- та жаростійкість, здатність 

формувати повноцінний урожай, та здатність одночасного цвітіння 

батьківських і материнських суцвіть.  
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1.2. Селекція гібридів кукурудзи степового екотипу 

 

В Україні значні площі посівів кукурудзи зосереджені в зоні 

недостатнього зволоження, де посухи досить розповсюджене явище. 

Особливо значної шкоди вони завдають в Степу, поширюючись також на 

Лісостеп та Полісся [34-36]. Зокрема, у світі лише 10% площ, де рослинам не 

загрожують стресові фактори та близько 26% – з досить частими посухами і 

підвищеними температурами [37, 38].  

Серед сільськогосподарських культур кукурудза – одна з небагатьох, 

яку можна вирощувати в різних ґрунтово-кліматичних зонах нашої країни 

[39, 40]. Кукурудза – рослина тропічного клімату, однак після переміщення 

та вирощування її тривалий час у районах з жарким посушливим кліматом 

вона виявила здатність переносити тривалий перегрів та зневоднення [41]. 

Рослини кукурудзи хоч і відносяться зазвичай до посухостійких, але все ж 

таки потребують для життєдіяльності нормального забезпечення вологою 

протягом всього періоду вегетації [21, 34, 39, 40, 42]. В останні роки 

спостерігається чітка тенденція до зменшення суми опадів влітку та 

збільшення кількості днів з температурою повітря понад 30°С [37, 43, 44]. 

Опади далеко не повністю забезпечують потреби сільськогосподарських 

культур у воді, лише на 60-70% від оптимального [36]. Це призводить до 

прискореного накопичення суми ефективних температур, необхідних для 

проходження фаз розвитку рослин і як наслідок, тривалість міжфазних 

періодів скорочується [45, 46]. 

Підтверджено, що посухостійкість рослин кукурудзи формується 

протягом всього онтогенезу, але значною мірою вона детермінується 

генетичними особливостями селекційного матеріалу [21, 38, 47-63], а також 

обумовлюється кліматичними факторами [55, 59]. Засновник вчення про 

вихідний матеріал М. І. Вавілов неодноразово підкреслював важливість 

пристосування сортів до конкретних умов вирощування і вказував на 

неоднотипову поведінку зразків в районах різних кліматичних зон [63]. 



18 

 

Недостатня кількість опадів, слабка стійкість до високих температур 

гібридів впливає на рівень і стабільність врожаїв, призводить до порушення 

зернофуражного балансу. Це ставить перед сільськогосподарською наукою 

задачу – створювати посухостійкі форми, які здатні давати сталі врожаї. 

Одним із основних шляхів практичного вирішення цієї задачі є селекція 

нових гібридів з високою продуктивністю і екологічною пластичністю [21, 

34, 39-41]. Необхідність вирощування сільськогосподарських культур в 

нестійких температурних умовах зумовлює актуальність дослідження 

процесів, що забезпечують їх адаптацію та реалізацію потенційної 

продуктивності генотипу [48-51].  

Нова модель сорту чи гібрида повинна забезпечувати: швидке 

визрівання, низьку збиральну вологість зерна та достатньо високий 

генетичний потенціал врожайності зерна з низькою нормою реакції на умови 

вирощування [54, 55, 64-66]. Основними критеріями стійкості генотипу до 

посухи в більшості селекційних програм є врожайність та її стабільність, а 

безпосередня оцінка стійкості основана на мінімізації недобору врожаю в 

екстремальних умовах порівняно з оптимальними [67]. Отже однією з 

важливих якостей гібридів кукурудзи для умов Степу є їхня посухостійкість. 

Ряд вчених вважають, що для ефективної селекції кукурудзи на 

стійкість до посухи важливо користуватись надійними критеріями добору та 

всебічною оцінкою вихідного матеріалу за їх реакцією на посуху [40, 68]. 

Для прискорення оцінки вихідного матеріалу за цією ознакою вирішальне 

значення мають фізіологічні показники [69]. Так для підвищення 

адаптивного потенціалу рослин при селекції важливого значення набувають 

форми, які за рахунок внутрішніх механізмів спроможні протистояти 

стресовому впливу і пристосовуватись до таких умов без істотних змін 

фізіологічних параметрів, а також швидко відновлювати фізіологічний стан 

[69, 70]. Важливими ознаками, які дозволяють селекціонеру проводити добір 

на посухостійкість, є зміни морфологічних ознак, елементів структури 
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врожайності (число качанів на рослині, відсоток безплідних рослин, висота 

рослин, кущистість та ін.). 

У комплексній оцінці стійкості рослин до несприятливих умов, зокрема 

в польових та вегетаційних дослідах, важливе місце займають різні 

лабораторні методи діагностики стійкості. Цінність їх в тому, що стійкість 

рослин пов’язується з певними фізіологічними показниками, а використання 

в дослідженні кількох методів, які базуються на різних фізіологічних 

критеріях, дозволяє краще оцінити вихідний матеріал та глибше пізнати 

процеси, що проходять у рослині при екстремальних умовах середовища.  

Відомо декілька непрямих методів оцінки посухостійкості: здатність 

листя переносити зневоднення над розчином сірчаної кислоти , інтенсивність 

транспірації, пророщування насіння в розчинах сахарози. Поряд з 

позитивним ці методи мають негативні сторони. Проведення їх потребує 

доброго оснащення лабораторій, високої трудомісткості, не дозволяє за 

короткий проміжок часу оцінити великий набір зразків. Все це викликає 

необхідність пошуку більш доступних для селекціонерів і в той же час 

точних методів визначення.  

Фізіологічні експрес-методи масової оцінки, поєднані з добором як за 

комплексною стійкістю, так і за окремими її типами, зокрема до посухи, 

жари, холоду, в науковій літературі практично відсутні. В основному 

наводяться результати діагностики незначної кількості сортозразків за 

окремими показниками на основі методик, що потребують вартісного 

обладнання і реактивів. Основний недолік цих досліджень – відсутність 

можливості подальшого добору генотипів із закріпленням ознак в потомстві. 

Тому актуальності набуває пошук нових критеріїв фізіологічної експрес 

діагностики на основі оцінки та добору вихідного матеріалу на адаптивну 

стійкість [71, 56].  

В останній час отримав розповсюдження польовий метод оцінки, яким 

передбачено вирощування рослин на спеціально створених фонах з різною 

вологозабезпеченістю. Оцінку посухостійкості проводять візуально, а також 
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шляхом точного обліку врожаю зерна або сухої речовини [70]. Використання 

ліній-контролю, візуальних і метричних критеріїв оцінки рослин в період їх 

онтогенезу підвищують коректність аналізу [72]. 

Лабораторні методи в поєднанні з польовими спостереженнями 

дозволяють у декілька разів скорочувати строки і об’єми робіт при вивченні 

вихідного матеріалу, виключають використання в схрещуваннях 

непридатних сортів, дають можливість краще оцінити гібридний матеріал на 

всіх етапах селекції [73]. 

Селекціонери в своїй роботі користуються для проведення оцінки на 

посухостійкість візуальними спостереженнями, такими як тривалість періоду 

“цвітіння волотей – цвітіння качанів”, підгорання листового апарату в 

рослини [52, 53], особливо в критичний період розвитку, фізіологічні зміни, 

якість запліднення і формування качана та збереження високої 

продуктивності [73-76]. 

Успіх селекційної роботи при створенні високопродуктивних гібридів 

кукурудзи значною мірою залежить від правильного добору вихідного 

матеріалу. Передумовою для вирішення цієї проблеми є наявність 

відповідного вихідного селекційного матеріалу. Створення, якого, 

безумовно, на сьогодні є головним завданням у зв’язку із глобальними 

змінами клімату. Тому форми, адаптовані до екстимальних умов Степу, 

набувають актуальності сьогодні. 

Беручи до уваги результати наукових і виробничих досліджень, 

доведенно, що гібриди ФАО 300, при помірно великій врожайності, 

середньому ступені її коливання та за низьких витрат на сушіння стабільно 

забезпечує найбільший прибуток [24].  

Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, що 

першочерговими завданнями в селекції кукурудзи є пошук нових генетичних 

джерел вихідного матеріалу, адаптація елітних плазм до конкретних умов 

вирощування, пошук нових методів оцінки та добору селекційного матеріалу 

до стресових умов розвитку.  
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Останнім часом у зв’язку із зростанням попиту виробництва на 

скоростиглі гібриди кукурудзи намітилась тенденція до зниження 

зацікавленості формами з більш тривалим вегетаційним переіодом, що 

відповідно позначалося і на кількість районованих гібридів цієї групи 

стиглості. Таке становище, на наш погляд, можна пояснити тим, що 

більшість цих гібридів належить до групи інтенсивного типу, які дуже 

вибагливі до технологічного забезпечення та потребують післязбирального 

досушування. Дослідження вчених Інституту сільського господарства 

степової зони свідчать про те, що середньопізній матеріал, який 

застосовується в селекції, є стабільнішим, ніж більш скоростиглий. Це 

пояснюється кращою селекційною доробкою, адже робота з середньопізніми 

формами, на відміну від середньоранніх та ранніх, ведеться триваліший 

строк. Аналіз родоводу даного матеріалу, виявив, що частіше в їх якості 

батьківських компонентів використовувались зразки, які відносяться до 

зародкових плазм Айодент, Ланкастер (Oh43, C103), Рейд (SSS) та змішана. 

Висока відселектованість цих плазм призвела до звуження їх асортименту 

порівнянно зі скоростиглими групами. Основою кожної селекційної 

програми є добір ліній, які формують структуру базової колекції і динамічно 

змінюються залежно від прогресу поліпшення в кожній плазмі. 

За останні роки в світі збільшується використання ліній, спорідених з 

плазмою SSS. Це пов’язано з їхньою високою комбінаційною здатністю та 

пластичністю. Частіше альтернативними парами для цих генотипів є лінії 

плазм Айодент і Європейський флінт, хоча раніше найбільш популярними 

були зв’язки з плазмою Ланкастер (C103). Формування структури генетичної 

різноманітності в середньопізній групі пов’язано із приорітетними 

гетерозисними моделями такими як SSS х Айодент. Сьогодні середньопізні 

форми плазми Айодент і SSS (В37) є найпоширенішими в селекційній 

практиці.  

Середньопізні лінії характеризуються багатьма позитивними ознаками 

(висока комбінаційна здатність, продуктивність, стійкість до вилягання 
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тощо) та з успіхом використовуються для селекції скоростиглих форм. Таким 

чином, середньостиглий та середньопізній матеріал, як найбільш продуктивні 

та стабільні генотипи, у зоні Степу України повинен зайняти відповідну нішу 

[24]. 

 

1.3. Вихідний матеріал, оцінка, методи створення, добір 

 

Селекція кукурудзи інтенсивно розвивалась понад 100 років. 

Результатом такої роботи стало створення значної кількості гібридів 

кукурудзи на зерно та силос, розробка нових методів селекції та 

вдосконалення існуючих [77-79]. Широкий розвиток отримали дослідження, 

направлені на розроблення теоретичних питань, пов’язаних з проблемою 

підвищення ефективності гетерозису, на вдосконалення існуючих і розробку 

нових методів створення, оцінки і використання нового матеріалу, 

цитоплазматичної чоловічої стерильності, на селекцію гібридів, котрі б мали 

імунітет до найбільш шкодочинних хвороб і шкідників, а також були 

адаптованими до стресових умов навколишнього середовища [80].  

Сучасні вітчизняні гібриди кукурудзи мають високий потенціал 

продуктивності, відповідають вимогам енергоощадних технологій 

вирощування та не поступаються кращим закордонним аналогам. Проте 

подальше підвищення врожайності гібридів неможливе без оригінального 

високоякісного вихідного матеріалу [81, 82]. Дж. Шелл підкреслював, що 

створення самозапилених ліній з метою подальшого використання їх, за 

батьківські форми при створенні високопродуктивних гібридів, є головною 

метою селекційних програм по кукурудзі [10, 83].  

У зв’язку з цим невід’ємною складовою селекційного процесу є робота 

зі створення нових вихідних батьківських форм. Ця робота ведеться у всіх 

без виключення селекційних установах, як вітчизняних, так і закордонних. 

Відбувається вона за двома основними напрямами: покращання вихідного 

матеріалу, що використовується в селекційному процесі; створення більш 
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досконалих форм, які можуть бути донорами господарсько-цінних ознак для 

гібридних нащадків, що відповідають інтенсивним технологіям вирощування 

цієї культури [84]. Ефективність цієї роботи залежить від повного та 

всебічного вивчення створених нових вихідних форм, їх селекційної оцінки 

на придатності бути донорами господарсько-цінних ознак для гібридних 

нащадків. Таким чином, актуальність роботи над створенням нового 

вихідного матеріалу для селекції кукурудзи є безумовною.  

Із початком селекції методом інбридингу впродовж тривалого періоду 

єдиним вихідним матеріалом для створення самозапилених ліній кукурудзи 

були вільнозапилені сорти. У нашій країні Б. П. Соколовим і В. Е. Козубенко 

була розгорнута селекція самозапилених ліній на базі місцевих сортів-

популяцій ще у 20-30 рр. ХХ ст. Основними інструментами до 70-х рр. був 

пошук і створення нових сортів-популяцій. Починаючи із 40-50 рр., 

зацікавленість до них, як до вихідного матеріалу для селекції ліній, 

поступово знижувалась. Причиною послугувала сильна депресія 

продуктивності до 50% та низький вихід цінних ліній [11].  

На початку 80-х рр. за вихідний матеріал більше використовували 

міжлінійні гібриди кукурудзи різних типів, які вигідно відрізняються від 

сортів популяцій вищою технологічністю, стійкістю до вилягання, ламкості 

стебла, хвороб та шкідників.  

У сучасних селекційних програмах головним джерелом для створення 

вихідного матеріалу часто є синтетичні популяції, отримані від схрещувань 

кращих ліній першого та наступних циклів. Ідея їх створення, виникла у 

1919 р. Синтетичні популяції відносно легко отримуються та в наступних 

генераціях їх продуктивність зберігається і збільшується [11]. 

Порівняльний аналіз багаторічної селекційної роботи з різноманітними 

типами вихідного матеріалу дозволив, зробити висновок, що складні 

схрещування, в т. ч. синтетики з вузькою генетичною основою повинні 

займати в програмах по створенню ліній не більше 20%. Через велику 

кількість батьківських компонентів подвійні, міжлінійні і п’ятилінійні 
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гібриди, синтетики проявляють високу гетерогенність рослин в розщеплених 

популяціях [85]. 

Зацікавленість до гібридів як вихідного матеріалу під час створення чи 

поліпшення селекційних зразків виникла, з появою цінних ліній першого 

циклу добору, і не зменшується до сьогодні [11]. Це зумовлено простотою та 

швидкістю їх отримання, порівняно легким одержанням бажаних 

рекомбінацій, можливістю постійного поліпшення та іншими перевагами, що 

сприяють широкому їх використанню для створення самозапилених ліній 

[10].  

Основна частина гібридів кукурудзи, вирощувана у нас в країні і світі, 

створена за участі невеликої кількості елітних ліній. На теперішній час 

найбільш широко використовують селекційну схему, за якої нові лінії 

отримують із гібридів отриманих за участі кращих елітних ліній [85-89]. Це 

різновидність рекурентного добору, спрямованого на концентрацію в одному 

генотипі максимальної частоти бажаних алелей [90].  

При створенні нових ліній селекціонери часто використовують 

вихідний матеріал отриманий за участі кращих на даному етапі оригінальних 

або інтродукованих ліній. Незважаючи на спрямованість добору, на протязі 

ряду генерацій інбридингу в різних природо-кліматичних умовах, константні 

покоління успадковують ряд ознак батьківських компонентів. Тому за 

багатьма параметрами вони фенотипово схожі з будь-якою батьківською 

формою, особливо з елітними лініями, успадковуючи від них блоки 

зчеплених генів. Згідно загальноприйнятим уявленням, оригінальна лінія 

повинна мати ряд характеристик за якими вона відрізняється від попередніх 

аналогів. Показник вирізняємості у нових зразків досить суттєвий при 

покращанні інтродукованих ліній і реєстрації селекційних досягнень. 

Нормативні акти Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин 

(UPOV) передбачають їх оцінку за критеріями патентоспроможності – 

відмінності, однорідності і стабільності. 

В світовій практиці існують різні методи визначення відмінності різного 
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генотипу від попередніх аналогів, використаних в якості донорів 

сприятливих генів. Один із основних критеріїв визначення відмінності – 

метод pedigree, за допомогою якого встановлюють частку зародкової плазми 

батьків на основі родоводу. Однак цей метод не враховує вплив рекомбінацій 

генів у вихідному матеріалі і доборі, проведеному селекціонером. Виявлення 

різниці за фенотиповими ознаками давно використовують селекціонери для 

розподілу ліній за схожими класами [91]. Детальніший аналіз досліджень по 

використанню фенотипових ознак самозапилених ліній при їх класифікації 

наведений в роботі В. М. Соколова, Д. В. Гужви [21]. За даними критеріями 

розроблені рекомендації патентної експертизи селекційних досягнень, яку 

здійснює державний комітет органів з охорони сортів рослин. Відмітимо, що 

Бюро з охорони сортів рослин при Департаменті сільського-господарства 

США враховує дані по більш ніж 50 морфологічних ознаках [92].  

Генетичний метод базується на визначенні гетерозису за врожайністю 

зерна, а також адитивних генних ефектів в системних схрещуваннях і 

використовується для класифікації самозапилених ліній на гетерозисні групи 

з метою науково обґрунтованого добору компонентів схрещування гібридів і 

вихідного матеріалу [21]. Даний метод вважається більш ефективним, так як 

найвищі кореляційні зв’язки (r = 0,87) виявлені між врожаєм зерна і даними 

pedigree ліній [93].  

Диференціацію ліній проводять також за допомогою різних технологій 

електрофоретичного аналізу запасних білків (зеїнова фракція), ізоензимів і 

молекулярних маркерів – RFLP, RAPD, AFLPs, SSRs і SNPs. Останні дві 

технології більш широко використовуються в останній час, оскільки 

дозволяють визначити від 5 до 25 алелей, які відрізняються у 200-300 

ідентифікованих локусах [94].  

Однак ці методи ідентифікації зародкової плазми доступні обмеженому 

числу селекційних центрів по кукурудзі [95]. 

Тому більшість установ користується аналізом оцінок нових ліній 

відносно загальної (ЗКЗ) та специфічної (СКЗ) комбінаційної здатності за 
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рядом господарсько-цінних ознак, що дозволяє виділити лінії з високою 

комбінаційною здатністю і мати добрі перспективи їх використання в 

подальшій селекційній практиці [96].  

Оптимізація методів ідентифікації та створення цінних ліній важлива 

ланка інбридинго-гетерозисного методу, який вважається основним в 

селекції кукурудзи. Не до кінця з’ясовано вплив різних генетичних плазм на 

формування господарсько-цінних ознак у рослин із сімей різних генерацій 

самозапилення гібридів, можливість ефективної ідентифікації та добору 

елітних генотипів на ранніх етапах інбридингу [89, 97]. При цьому це є 

важливим питанням для оцінки комбінаційної здатності. Одним із варіантів 

його вирішення став метод раннього тестування. Розпізнання елітних 

генотипів на ранніх етапах селекційного процесу може значно прискорити 

процес їх створення та заощадити значні матеріально-технічні ресурси, які 

необхідні на вивчення та випробування менш цінних генотипів [72, 98, 99]. 

М. Т. Jenkins [100] і G. F. Sprague [101] запропонували метод, згідно з яким 

генерації S1, S2 схрещуються з тестером, а потім за наслідками оцінки 

тесткросів проводиться бракування матеріалу. На думку G. F. Sprague [102], 

використання раннього тестування дозволяє диференціювати вихідні сім’ї, 

елімінуючи гірші. Подальше самозапилення викликає втрату комбінаційної 

здатності більшістю сімей, однак вихід кращих за цим показником ліній 

зростає. Зокрема дослідженнями Л. А. Ільченко [103] встановлено, що 

рекомбінанти з високою комбінаційною здатністю забезпечують в потомстві 

більший відсоток ліній з високою комбінаційною здатністю. 

Л. П. Шиманський, С. И. Мустяца [104] встановили високу кореляційну 

залежність (r = 0,73±0,12) між врожайністю тесткросів S2 та S5. Всі найбільш 

цінні за комбінаційною здатністю сім’ї S5 проходили від кращих за цим 

показником сімей S2 (інтенсивність відбору склала 10%). Серед гірших сімей 

S2 при подальшому самозапиленні не виявлено жодної сім’ї S5 з високою 

комбінаційною здатністю. А. І. Супрунов, Н. Ф. Лавренчук, М. В. Чумак [68] 

наголошують на тому, що тестування ліній в S3  дозволяє значно скоротити 
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об’єми випробувань. Проте інші вчені стверджують, що виділені 

самозапилені сім’ї досягають певної стабільності і вирівняності ознак в більш 

пізніх (S5-S6) генераціях інбридингу і раннє тестування за комбінаційною 

здатністю не завжди виправдано. В цьому зв’язку сестринські, беккросні і 

прості гібриди представляють більш цінний вихідний матеріал для 

короткострокових програм [85]. Так для виявлення цінних генотипів 

необхідно збільшувати вибірку рослин, котрі підлягають самозапиленню і 

добору. 

Добір, насіння кукурудзи з метою збільшення врожаю започаткований, 

ще в далекому минулому. Селекція рослин завжди пов’язана з добором. 

Дійсно, однією з умов успішної селекції, незалежно від використаного 

методу, є вміння розпізнати кращі типи серед більшого або меншого 

різноманіття форм. 

Масовий добір був першим і найбільш старим методом покращання 

кукурудзи. Свідоме використання цього методу відноситься до початку 

ХІХ ст. Метод полягає у виділенні з посіву кукурудзи кращих качанів, 

спільному їх висіву на особливій ізольованій ділянці, щорічному повторному 

відборі елітного матеріалу для продовження селекції і передача частини 

врожаю, що залишилась для маточного розмноження. Цілий ряд старих 

селекційних сортів кукурудзи Лімінг, Рейд, Бунконті та ін. зобов’язані своїм 

створенням методу масового добору. 

Метод індивідуального добору знаменує собою 2-й період в історії 

розвитку селекційних робіт із сільськогосподарськими рослинами. Відкритий 

Hilson’ом в Свалєві (1891) і майже одночасно Heyes’ом на Мінесотській 

дослідній станції у 1892 р., індивідуальний добір для кукурудзи був вперше 

запропонований Hopkins’ом між 1890-1896 рр. в Іллінойсі (США). На відміну 

від масової селекції, основаній на варіюванні фенотипових ознак рослин, в 

основі індивідуального методу лежить відмінність окремих качанів за 

основними характеристиками. 

Індивідуальний добір, або рядкова селекція, базується, головним чином, 
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на двох методах: безперервний добір та метод попереднього відбору. 

На Ілінойській дослідній станції, де вперше використали цей метод, за 

порівняно короткий проміжок часу досягли великого успіху, як відносно 

підвищання врожайності кукурудзи, так і покращення хімічного складу 

зерна, скоростиглості і т.п. Однак пізніше дослідження Kiesselbach’а, Richey 

та інших авторів [105, 106] показали, що метод рядкової селекції був 

ефективним лише в перші роки його застосування. Тому він може бути з 

успіхом застосований тільки на початковій стадії селекції кукурудзи щодо 

сортів малопристосованих до умов даної місцевості. 

Одним з методів покращання кукурудзи, окрім перерахованих, є також 

метод схрещувань або міжсортової гібридизації. Розпочатий Beal’ом у 

1876 р. [107] на Мічіганській дослідній станції, цей метод був повтореним 

багатьма дослідними установами США. Досліди засвідчили, що ефект 

гетерозису в F1 залежить від вдало обраної пари батьківських сортів. Поряд 

зі збільшенням врожаю гібридів, були випадки відсутності ефекту гетерозису 

від схрещування сортів або навіть пониження врожаю порівняно із 

батьківськими компонентами. Не вважаючи метод міжсортової гібридизації 

особливо ефективним по відношенню до підвищення врожаю, Richey 

знаходить його досить корисним для перекомбінування в F1 бажаних ознак 

схрещуваних батьківських форм. 

Використання масової і рядкової селекції для покращання перехресно-

запилювачів показало, що накопичення бажаних ознак і збільшення врожаю 

йде інтенсивно тільки до певної межі, після чого її ефективність дуже низька, 

внаслідок постійного схрещування і розщеплення, які відбуваються 

всередині покращуваного сорту. 

Останні причини змусили вести пошук можливостей виділення з 

перехреснозапилених, рослин з константними ознаками. Можливість ця була 

знайдена в результаті використання у селекційній роботі з 

перехреснозапильниками принципу “чистих ліній” – інбридингу, який в 

практичній селекції кукурудзи, був вперше запропоновано Shull’ом в 1908-
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1909 рр. Своєю подальшою розробкою цей метод зобов’язаний East, Jones і 

Hayes. В основі методу інбридингу лежить отримання із складної 

гетерозиготи, якою є кукурудза, ліній наближених до чистих (гомозиготи). 

Таке виділення з “сорту” кукурудзи окремих гомозиготних біотипів може 

бути досягнуте за допомогою штучного повторюваного в ряді поколінь 

самозапилення. 

В результаті самозапилення сорт кукурудзи уже в перших генераціях 

розщеплюється на цілий ряд відмінних одна від одної форм, тому пошук 

серед них біотипів з бажаними ознаками і закріплення останніх в наступних 

поколіннях є основним завданням селекціонерів. Коли після 5-6 річного 

самозапилення ліній кукурудзи досягнута практично гомозиготність ліній, 

що зовні виражено в однорідності основних ознак рослин і відносної 

стабільності врожаю, приступають до другої частини роботи – схрещування 

різних пар виділених ліній для встановлення втраченої в процесі 

самозапилення врожайності. 

Спочатку схрещування проводили між лініями – прості схрещування. 

Окрім простого схрещування, для підвищення врожайності батьківських 

форм кукурудзи Jones запропонував подвійне схрещування, тобто для 

отримання гібрида використовували вже не дві, а чотири лінії. Через деякий 

час після пропозиції Jones’а, Hayes’а і Garber’а запропонували метод 

отримання синтетичних популяцій шляхом гібридизації багатьох чистих 

ліній. За допомогою інбридингу є можливість видалення з вихідного 

матеріалу різноманітних біотипів з негативними ознаками [108]. Після 

досліджень D. Jones’а, який запропонував використовувати подвійні гібриди, 

котрі забезпечують більш рентабельне насінництво, почалось широке 

використання самозапилених ліній кукурудзи при створенні гібридів. У 

сучасному виробництві майже всі посівні площі кукурудзи засіваються 

насінням міжлінійних гібридів [10, 83]. 

Методи розвитку ліній і їх оцінки були розвинуті в 1940-х роках. У 

подальшому ні один дослід не зменшив значимість методу “чистих ліній” в 
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селекції кукурудзи, запропонований Shull’ом (1909-1910 рр.). Поняття та 

селекційні методи, котрі запропонував цей вчений використовуються з 

успіхом і сьогодні. Проведені ним дослідження були спрямовані на 

покращання ефективності методу “чистих ліній”. З розвитком обладнання, 

комп’ютерного забезпечення, статистичних досліджень, ідентифікації 

навколишнього середовища та ін. виникає потреба в нових розробках. На 

майбутні генетичні розробки можуть вливати такі фактори: зміни в 

технологіях вирощування через недостатнє зволоження та ерозії ґрунту; 

придатність та витрати добрив; використання певних пестицидів і вплив їх на 

зовнішнє середовище; зміни в навколишньому середовищі через глобальне 

потепління та можливість рослин адаптуватись до різних ґрунтово-

кліматичних зон вирощування. Всі ці та інші питання, безумовно, стають 

актуальними на сьогодні та в майбутньому [7]. 

Генетичний потенціал нових ліній, насамперед, залежить від якості 

вихідного матеріалу, використаного в процесі самозапилення, відбору і 

оцінок поколінь по господарсько-цінним ознакам до досягнення стану 

гомозиготності. Метод педігрі (стандартний), оснований на інбридингу, 

фенотиповому відбору бажаних показників, оцінці поколінь за загальною та 

специфічною комбінаційною здатністю, залишився невід’ємним елементом 

селекційних програм [109]. Поряд з класичними методами в останні роки 

широкого вживання знайшли нові – гаплоїдія, ДНК-маркери і т. п. 

Необхідно відмітити, що зі всієї сукупності структурних елементів 

погодних умов, вирішальне значення для росту, розвитку і продуктивності 

рослин кукурудзи в Степу України мають тепло- і вологозабезпеченість. 

Періодичні засухи не підвласні певним закономірностям. І що саме головне – 

метеорологічна наука не може їх точно прогнозувати. Таким чином для 

отримання високих і стійких врожаїв кукурудзи в регіонах засушливого 

клімату необхідно вирішувати дане питання декількома шляхами: перший – 

створення засухостійких, жаростійких вихідних батьківських форм (ліній) та 
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на їх основі нових гібридів кукурудзи; другий – вдосконалити прийоми 

агротехніки.  

Посилаючись на результати досліджень в останні роки, можна з 

упевненістю констатувати той факт, що успіх селекції засухостійких гібридів 

кукурудзи, перш за все, залежить від отримання вихідного матеріалу, з 

ознаками стійкості рослин, які ростуть в жорстких гідротермічних умовах. У 

той же час оцінка і добір вихідних форм (ліній) за допомогою прямого 

лабораторного методу, наприклад на жаростійкість по фізіологічних та інших 

показниках не призводять до отримання бажаних гібридів, тобто сійких до 

посухи. Виходячи з цього перед селекціонерами та фізіологами рослин 

ставиться задача провести більш глибокі дослідження для створення нових 

методів оцінки та нового вихідного матеріалу з набором бажаних ознак. 

Створення засухостійких генотипів досить складний і трудоємний 

процес. На сьогодні гостро стоїть питання про створення необхідних 

вихідних форм та на їх основі синтез гібридів більш посухостійких та 

спроможних давати стійкі врожаї в естримальних погодних умовах [39]. Так 

як однобічна селекція на високу врожайність зумовила створення сортів та 

гібридів з високою потенційною продуктивністю, однак підвищила їх 

нестабільність за роками в несприятливих для кукурудзи районах [10].  

З вищенаведеного можна зробити узальнюючий висновок, що на 

сьогодні створення нового вихідного матеріалу та в подальшому синтез на 

його основі середньостиглих та середньопізніх гібридів зародкової плазми 

Айодент є необхідним та перспективним напрямком. Це обумовлено тим, що 

лінії цієї плазми мають добру вологовіддачу, що так необхідна при селекції 

середньостиглих та середньопізніх гібридів, проте вони недостаньо 

посухостійкі на що і потрібно звертати більше уваги при вивченні нового 

перспективного матеріалу.  
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РОЗДІЛ 2 

 

ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

2.1. Загальна характеристика ґрунтово-кліматичних умов місця 

проведення досліджень 

 

Дослідження за темою дисертаційної роботи проводились на базі 

дослідного господарства “Дніпро” ДУ ІСГ СЗ НААН України. 

Територія господарства розташована на правому березі р. Дніпро, 

прилягає до південної околиці м. Дніпропетровськ і відноситься до північної 

підзони Степу України в південно-східній частині Придніпровської височини 

(130-140 м над рівнем моря). Його географічне положення визначається 

40°27' північної широти і 35°03' східної довготи. Ця зона характеризується 

помірно-континентальним кліматом [110]. 

Особливістю клімату території є зміна помірно-вологих років різко 

посушливими, а посуха нерідко підсилюється дією суховіїв. Середня 

швидкість вітру – 3-3,5 м/с. Переважають південно-східні вітри. 

Взагалі клімат характеризується прохолодною зимою та жарким літом. 

Характерною ознакою весни для зони Степу є досить стрімке підвищення 

температури. У літній період спостерігається, в основному, малохмарна, 

спочатку тепла, а потім жарка погода з досить високою середньодобовою 

температурою повітря (23-26°C) і низькою його відносною вологістю. 

Максимальна температура повітря в окремі роки в червні – серпні досягає 37-

39°C і навіть 40°C. Найважливішим чинником, що обмежує одержання 

високих і стійких врожаїв кукурудзи в цій зоні є наявність достатнього 

запасу вологи в ґрунті [111]. За багаторічними даними Дніпропетровської 

метеостанції, середньорічна температура повітря складає 7,9°C, а річна сума 
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атмосферних опадів дорівнює 472 мм. Біля 2/3 із них випадає в теплі місяці 

року (квітень – вересень). Опади випадають, здебільш, у вигляді грозових 

злив або короткочасних дощів. Разом із цим, влітку нерідко мають місце 

досить посушливі тривалі періоди, які призводять до різкого зниження 

урожайності. 

Сума активних річних температур у зоні дослідного господарства 

“Дніпро” в середньому становить 2900-3000°C.  

Період інтенсивної вегетації, обумовлений переходом середньодобової 

температури через +10°C, настає наприкінці другої – початку третьої декади 

квітня і продовжується 165-170 діб. Останні весняні заморозки припиняються 

у середньому в третій декаді квітня, а перші осінні − починаються в третій 

декаді жовтня. 

Ґрунти дослідного господарства представлені чорноземами звичайними 

малогумусними повнопрофільними з вмістом гумусу в орному шарі від 3,0 

до 3,5%. У поєднанні з м’яким кліматом і рівнинною поверхнею вони 

створюють сприятливі умови для розвитку сільського господарства. Ґрунти 

сучасної території утворилися в умовах помірно-сухого клімату і степової 

рослинності на карбонатному лесі [111]. 

Вміст валового азоту в орному шарі невисокий – 0,18-0,2%. Важливими 

факторами також є наявність достатньої кількості рухливого фосфору 100-

150 мг/кг, обмінного калію 60-120 мг/кг (за Чириковим). 

Реакція ґрунтового розчину гумусового горизонту – нейтральна (рН 

водної суспензії 6,75), перехідного – слабколужна, з глибиною шару ґрунту 

значення рН поступово збільшується і з 200-300 см реакція ґрунтового 

розчину стає лужною. Поглинені основи представлені, здебільш кальцієм і 

магнієм. Ґрунтові води залягають на глибині 8-12 м, тому зволоження ґрунту 

здійснюються тільки за рахунок атмосферних опадів. Стійке зав’ядання 

рослин починається при ґрунтовій вологості 9,9-11,2%. 

Результати проведених досліджень показують, що звичайні чорноземи 

дослідного господарства мають достатню потужність гумусових горизонтів, 
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порівняно неважкий склад, реакцію ґрунтового розчину і склад поглинаючих 

основ, а також середній і підвищений вміст рухомих форм фосфору і калію 

сприятливий для більшості польових культур.  

 

2.2. Характеристика погодних умов за роки дослідження 

 

Характеристика погодних умов в роки проведення досліджень 

наводиться за даними Дніпропетровської метеостанції. 

Погодні умови 2010 р. можна охарактеризувати як сприятливі в першій 

половині вегетації, різко посушливі − в липні та серпні. Температура повітря 

під час росту та розвитку кукурудзи була близькою до норми. Аномально 

посушливим були липень, перша та друга декада серпня, що призвело до 

прояву череззерниці (рис. 2.1.).  

 

Рис. 2.1. Температура повітря за вегетаційні періоди 2010-2013 рр. за даними 

Дніпропетровської метеостанції, °C 

 

Протягом вегетаційного періоду 2010 р. випало опадів менше норми на 

1,8 мм (270,2 мм), але вони мали зливовий характер і розподілились 

нерівномірно. Максимальна кількість їх припала на третю декаду травня, 

червня, вересня та першу декаду липня (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Кількість опадів за вегетаційні періоди 2010-2013 рр. за даними 

Дніпропетровської метеостанції, мм 

 

Агрометеорологічні умови в першій декаді червня 2011 р. через суху, 

жарку погоду для росту та розвитку кукурудзи були складні. Максимальні 

температури повітря досягали 31-33°С. Поверхня ґрунту нагрівалась до 59-

65°С. Протягом 5-9 днів відносна вологість повітря знижувалась до 30%.  

Вегетація кукурудзи в 2011 р. відбувалось переважно при достатній 

вологозабезпеченості, за винятком першої декади червня. З випадінням 

істотних опадів та зниженням температури в другій декаді червня умови для 

росту та розвитку кукурудзи поліпшились. В середньому сума опадів за 

останні дві декади червня та першу декаду липня склала 130 мм або 200% 

норми. В подальшому це забезпечило найвищу за роки досліджень 

врожайність кукурудзи.  

Агрометеорологічні умови внаслідок сухої, спекотної погоди та 

суховійних явищ у весняно-літній період 2012 р. були вкрай несприятливі 

для вегетації та формування повноцінного урожаю кукурудзи. На більшості 

площ у кукурудзи відмічалась втрата тургору, передчасне пожовтіння 

листків, слабке формування репродуктивних та генеративних органів, 

уповільнення утворення качанів, стерилізація пилку кукурудзи, підсихання 
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стовпчиків качанів та виникнення череззерниці. З 24 квітня і до початку 

третьої декади липня переважала аномально жарка зі значним недобором 

опадів (70,4%) та суховійними явищами погода. Середні добові 

температури повітря значно (на 5-11°С) перевищували норму. Макси-

мальна температура повітря досягала 39°С.  

Сума опадів за вказаний період склала 97 мм або 52% середньої 

багаторічної. Слід відмітити, що опади носили зливовий характер і 

випадали на фоні високих температур повітря та ґрунту, тому 

ефективність їх була мінімальна.  

Погодні умови 2013 р. в більшості аспектів виявились сприят-

ливими для вирощування сільськогосподарських культур, зокрема і для 

кукурудзи. Проте спостерігались значні аномалії температури повітря, 

нерівномірний розподіл опадів у часі та по території, тривалі посушливі 

періоди, суховійні та несприятливі агрометеорологічні і метеорологічні 

явища.  

У другій половині квітня та в травні переважала аномально тепла,  із 

дефіцитом опадів погода. 25-27 квітня 2013 р., в середньому на два тижні 

раніше звичайних строків, відбувся перехід середньої добової 

температури повітря через +15°. Недобір опадів за цей час склав 58%.  

Починаючи з 13 травня і до кінця місяця, спостерігалась нестійка, з 

частими опадами різної інтенсивності, місцями сильними зливами та 

шквалами, погода. У середньому за цей період випало 29 мм опадів або 

62% місячної норми. Але в зв’язку з дуже нерівномірним їх розподілом 

умови для вегетації сільськогосподарських культур були неоднорідні. 

Протягом майже всього періоду вегетації тримався підвищений 

температурний режим.  

Аномально вологим виявився липень 2013 р. – 74 мм (134% норми). 

Найбільш сухим видався квітень кількість опадів склала 11 мм або 29% 

норми.  
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2.3. Методика проведення досліджень 

 

Всі дослідження проводилися згідно з “Методика державного 

сортовипробування сільськогосподарських культур” [112], “Методическими 

рекомендациями по проведению опытов с кукурузой” [113], “Методичними 

рекомендаціями польового та лабораторного вивчення генетичних ресурсів 

кукурудзи” [114]. Градаційну та бальну оцінку морфологічних та 

господарських ознак виконували за “Класифікатором-довідником виду Zea 

Mays L.” (2009) [115]. 

Кукурудзу вирощували в спеціальних селекційних сівозмінах. Оранка 

проводилась з осені на глибину 28-30 см. Передпосівний обробіток полягав у 

ранньовесняному боронуванні і 1-2 культиваціях. Перед сівбою вносились 

мінеральні добрива N60P60K60. Сіяли селекційною сівалкою СУПН-6. Розмір 

ділянок становив 4,9 м
2
, повторність – трикратна. Сівбу кукурудзи проводили 

в першій декаді травня.  

Густота стояння рослин формувалась у фазі 4-5 листків і складала 

50 тис. рослин на 1 га.  

Фенологічні спостереження (дати появи сходів, цвітіння чоловічих і 

жіночих суцвіть у 50% рослин) та біометричні виміри (висота рослин, висота 

прикріплення качана) проводили у контрольному розсаднику. При 

визначенні посухостійкості селекційного матеріалу враховували різницю 

врожайності в стресовому 2012 р. і найбільш сприятливому для розвитку 

кукурудзи – 2011 р., а також зміну тривалості періодів сходи – цвітіння 50% 

волотей, сходи – цвітіння 50% качанів та біометричних показників у рослин. 

Крім того, враховували ступінь пошкодження листової поверхні в стресових 

умовах. Оцінювали структуру врожаю ліній та самозапилених сімей: число 

рядів зерен, число зерен в ряду, довжину качана; визначили забарвлення 

зернівки та квіткових лусок. 

Збирання врожаю з ділянок проводили селекційним комбайном “Hege-

140”.  
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Врожай зерна з кожної ділянки зважували і вимірювали його вологість 

вологоміром “Burrows”.  

Статистичну достовірність експериментальних даних перевіряли за 

допомогою дисперсійного аналізу за Б. А. Доспеховым [116]; параметри 

варіювання і коефіцієнт кореляції розраховували за методикою Г. Ф. Лакина 

[117]. Оцінки параметрів комбінаційної здатності в системі неповних 

тесткросів здійснювали за методикою Г. К. Дремлюка, В. Ф. Герасименка 

[118]. Математичну обробку даних проводили на персональному комп’ютері 

з використанням спеціальних прикладних програм [119]. Показники 

адаптивності та стабільності генотипів визначали за методами S. A. Eberhart, 

W. A. Russell [120] та А. В. Кильчевского, Л. В. Хотылевой [121, 122]. 

 

2.4. Вихідний матеріал 

 

Згідно з програмою досліджень вивчали за різними селекційними 

показниками виділені в попередні роки 15 константних ліній (ДК411, 

ДК454/6, ДК6496, ДKC238, ДK3113, ДK2311, ДК169, ДК555, ДК744, ДK301, 

ДK85I, ДК25I, ДK13I, ДК375, ДК275) плазми Айодент (ФАО 250-500); сім’ї 

S3-S5 – створених на базі трьох простих гібридів − ДК34 х ДК6496, ДК411 х 

ДК407/7, ДК411 х ДК6496 (умовні індекси для сімей відповідно SC1, SC2, 

SC3); сім’ї S3-S5 – отримані від самозапилення двох подвійних гібридів − 

[(ДК277-10 х ДК6496)(ДК411 х ДК407/7)]; [(ДК411 х ДК6496)(ДК34 х 

ДК6496)] (індекси відповідно DW1 та DW2) і сім’ї S2-S4 – відселектовані на 

базі двох восьмилінійних сестринських гібридів − [(ДК277-10 х 

ДК6496)(ДК407/7хДК455/6) х (ДК407/7 х ДК455/6)(ДК411 х ДК455/6)]; 

[(ДК477 х ДК371)(ДК407/7 х ДК455/6) х (ДК411 х ДК6496)(ДК34 х ДК6496), 

(ДК477 х ДК371)(ДК407/7 х ДК455/6) х (ДК411 х ДК6496)(ДК34 х ДК6496)] 

(індекси відповідно Sуnt1 та Sуnt2). Всі гібриди пов’язані між собою 

загальним походженням (плазма Айодент) та наявністю в їх геномі одних і 

тих же ліній. Отримували чергові генерації самозапилення з постійним 
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добором за комплексом ознак (вибраковувались рослини з негативними 

ознаками – схильність до враження хворобами, дефекти рослин, качана та 

ін.). У процесі добору самозапилені сім’ї і лінії оцінювали “per se” за різними 

господарсько-цінними показниками, у тестерних схрещуваннях визначили їх 

комбінаційну здатність [123, 124]. Раннє тестування самозапилених сімей S2-

S3 дозволяє суттєво скоротити об’єми селекційної роботи [101].  

Всі названі вище форми схрещувались з 4 тестерами – елітними лініями 

плазми Ланкастер (ДK680, ДK298) та Рейд (BSSS) (ДК239МВ, МС814MB).  

За стандарти при оцінці вихідного матеріалу прийнято лінію ДК411, 

яка є однією із батьківських компонентів зареєстрованих гібридів, для 

тесткросів – гібриди: середньостиглий – Моніка 350 МВ та середньопізній – 

Бистриця 400 МВ. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТАНТНИХ ЛІНІЙ ТА САМОЗАПИЛЕНИХ 

СІМЕЙ ЗА ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИМИ ОЗНАКАМИ 

 

 

3.1. Врожайність та збиральна вологість зерна  

 

Ефективність селекції високопродуктивних гібридів визначається 

наявністю самозапилених ліній з цінними господарсько-корисними ознаками. 

Одна із основних є насіннєва продуктивність, яка визначає місце їх в 

структурній побудові гібрида [125]. Отримання самозапилених ліній 

кукурудзи з високою продуктивністю являється одним з головних завдань 

селекції цієї культури [126]. Рівень урожайності зерна і ефект гетерозису в 

схрещуваннях є прийнятим індикатором ступеня генетичної спорідненості 

ліній [127].  

Урожай зерна є інтегральним показником, який віддзеркалює загальну 

стійкість до негативного впливу абіотичних, біотичних, антропогенних та 

інших факторів [128]. Кукурудза, як культура відрізняється за стабільністю в 

умовах вирощування і є однією із найбільш широко адаптованих культур в 

Північній Америці, Європі та інших країнах [128, 129]. Залежно від умов 

вирощування встановлено високу ступінь мінливості продуктивності у ліній 

[130]. Стабільна врожайність зерна найважливіша ціль при роботі з 

нестабільними кліматичними змінами [127]. Селекціонерів турбує дане 

питання, тому вони намагаються вивести стабільні форми рослин для 

широкого розповсюдження або для конкретних умов вирощування [131, 132, 

133].  

Іншою важливою ознакою, яку враховують при доборі вихідного 

матеріалу при селекції середньостиглих та середньопізніх гібридів є 

інтенсивність втрати вологи зерном при дозріванні [66, 134].  
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В наших дослідженнях вивчення самозапиленних сімей проходило в 

контрастні за вологозабезпеченістю роки. Максимальне середньопопуляційне 

значення врожайності зерна було зафіксовано в 2011 р. (5,61 т/га) у сімей 

отриманих на базі сестринських восьмилінійних синтетичних популяцій 

(Synt) (табл. 3.1). У 2012 р. цей показник був на рівні 1,44 т/га у 

самозапилених сімей, отриманих на базі простих гібридів (SC).  

Під впливом екстремальних погодних умов зниження врожайності 

зерна відбулось у всього досліджуваного матеріалу, і склало для груп 

константних ліній та сімей SC – 73,5%, у самозапилених сімей, створених на 

базі подвійних гібридів (DW) та Synt − 75,6%.  

Лінія-стандарт ДК411 сформувала нижчу врожайність зерна ніж 

самозапилені сім’ї в середньому на 0,81 т/га в 2011 р. та на 0,36 т/га − в 

2012 р. Спад продуктивності в стресовий 2012 р. у неї був на 77,9%, що вище 

ніж у вивчаємих самозапилених сімей на 2,6-4,4%. 

Стосовно коефіцієнта варіації, то у досліджуваних сімей він мав досить 

високі значення в обидва роки (17,7-38,6%). Так максимальна розбіжність 

між лімітами в групах за ознакою “врожайність зерна” в 2011 р. 

спостерігалась у константних ліній (4,76 т/га), мінімальна – у сімей групи SC 

(3,11 т/га), тоді як з погіршенням погодних умов у 2012 р. в цій групі 

відзначено максимальну різницю – 1,96 т/га, а в групі сімей Synt вона мала 

мінімальне значення (1,40 т/га). Таке значне варіювання дає можливість 

провести ефективний добір за ознакою “врожайність зерна”. 

Досліджувані лінії та сім’ї під впливом несприятливих погодних умов 

мали зміни у фізіологічному стані. Негативний вплив стресових умов 

проявився також в некрозі, зав’яданні та скручуванні лисття, у відставанні в 

рості та розвитку рослин. Така реакція рослин на погіршення умов росту дала 

нам змогу виділити, як більш посухостійкі так і менш посухостійкі форми 

(дод. А). Зокрема незначні пошкодження листової поверхні відзначені в 

SC2 5411 та DW2 14-112. 

Аналізуючи одержані результати по збиральній вологості зерна, слід 
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Таблиця 3.1 

Варіювання ознак “врожайність зерна” та “збиральна вологість зерна” константних ліній та самозапилених сімей 

отриманих на базі гібридів SC, DW, Synt 

Показники 

Константні лінії 
Самозапилені сім’ї отримані на базі гібридів 

ДК411 (st) 

SC DW Synt 

2011 р. 2012 р. S4 S5 S4 S5 S3 S4 2011 р. 2012 р. 

Врожайність 

зерна, т/га 

N 15 15 15 23 38 47 13 15 

4,53 1,00 

 5,09±0,40 1,35±0,13 5,43±0,25 1,44±0,12 5,24±0,17 1,28±0,06 5,61±0,35 1,37±0,11 

V,% 30,2 37,1 17,7 38,6 20,3 34,5 22,2 30,5 

Lim 

(min-max) 
2,58-7,34 0,44-2,28 3,34-6,45 0,45-2,41 3,38-7,35 0,47-2,32 2,91-7,29 0,91-2,31 

Вологість 

зерна, % 

 15,9±0,29 18,8±0,15 16,1±0,16 18,5±0,17 16,7±0,15 19,2±0,13 17,3±0,58 18,7±0,29 

16,4 18,2 V,% 6,92 3,13 3,88 4,32 5,58 4,56 12,2 5,92 

Lim 

(min-max) 
14,5-17,7 17,6-19,6 15,4-17,1 17,3-19,4 15,2-18,0 17,7-20,4 14,6-20,8 16,9-20,4 

 

xsX  xsX 

xsX 

xsX 
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відзначити, що найменше (15,9%) середньопопуляційне її значення було в 

2011 р. у групи константних ліній, а у 2012 р. − у сімей групи SC (18,5%).  

Різниця між лімітами була найменшою в 2011 р. у сімей групи SC 

(1,7%), а в 2012 р. в константних ліній – 2,0%, тоді як у сімей групи Synt вона 

була найвищою в обидва роки і склала 6,2% та 3,5% відповідно, що 

підтверджують коефіцієнти варіації. Найвища варіація досліджуваної ознаки 

відзначена у самозапилених сімей групи Synt в обидва роки: 12,2%, 5,92% 

відповідно. Мінімальним коефіцієнт варіації був у 2011 р. у сімей групи SC 

(3,88%), у 2012 р. − у групи константних ліній (3,13%).  

У 2011 р. група константних ліній та самозапилені сім’ї SC мали 

сухіше зерно на 0,5% та 0,3% відповідно ніж лінія ДК411, а сім’ї DW та Synt, 

навпаки, більш вологе зерно на 0,3% та 1,3% відповідно. 

Кореляційний зв’язок між урожайністю та збиральною вологістю зерна 

стосовно всіх груп був несуттєвим (від r = -0,01 до r = 0,15). 

Селекція гібридів, що поєднує низьку збиральну вологість зерна з 

високою продуктивністю була і залишається найбільш актуальним 

селекційним та господарським питанням стосовно кукурудзи усіх груп 

стиглості. В селекційній практиці при доборі за кількома ознаками важливим 

є використання селекційних індексів [135]. 

Індекс Rh/m або коефіцієнт врожайності – відношення врожайності 

(т/га) до збиральної вологості зерна (%) один із основних методів оцінки 

селекційного матеріалу [136] є досить інформативним і дає змогу відібрати 

форми, які поєднують високу зернову продуктивність з низькою збиральною 

вологістю [137].  

Даний коефіцієнт дає змогу порівняти між собою гібриди, лінії чи сім’ї 

з неоднаковим рівнем вологості зерна та суттєво різним рівнем 

продуктивності і виділити комбінації, яким властиве найбільш оптимальне 

поєднання продуктивності та вологості зерна.  

Слід відмітити, що в інших схемах, в різних місцях вирощування чи в 

різні роки ступінь взаємозв’язку між ознаками може відрізнятися, але тенде- 
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нція та математичне значення залишаються сталими [136]. Так, чим вище 

значення даного співвідношення тим менш затратне виробництво, тобто 

може бути так, що гібрид чи лінія з високою врожайністю зерна, може досить 

значну вологість зерна, то витрати на досушування перевищать форму у якої 

менша врожайність та відповідно сухіше зерно, вирощування якої в 

подальшому виявиться більш економічно вигідним.  

У наших дослідженнях у 2011 р. значення коефіцієнта врожайності 

було в межах від 0,34 для сімей групи SC до 0,32 у решти груп, при цьому у 

лінії ДК411 він був дещо нижче 0,28 (рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Коефіцієнт врожайності константних ліній та самозапилених сімей 

отриманих на базі гібридів (SC, DW, Synt), 2011-2012 рр. 

 

У 2012 р. під впливом несприятливих погодних умов відбулось 

зниження даного співвідношення. Зокрема, група сімей отриманих на базі 

простих гібридів SC в порівнянні із іншими, мала дещо вище значення 0,08, у 

решти груп воно склало 0,07, а у лінії ДК411 – 0,05. 

Аналіз групи константних ліній за ознакою “врожайність зерна” 

засвідчив, що середня врожайність зерна групи склала 4,99 т/га (2011 р.) і 

зменшилась на 3,65 т/га у 2012 р. (табл. 3.2.).  
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Таблиця 3.2 

Врожайність  та збиральна  вологість  зерна константних ліній, 

2011-2012 рр. 

Назва 

ліній 

Врожайність 

зерна, т/га Середнє 

Вологість 

зерна, % Середнє 
Rh/mх 

Середнє 

2011 р. 2012 р. 2011 р. 2012 р. 2011 р. 2012 р. 

ДК411 

(st) 
4,53 1,00 2,77 17,2 19,2 18,2 0,28 0,05 0,17 

ДК13І 3,12 1,03 2,08 14,9 19,3 17,1 0,18 0,06 0,12 

ДК169 2,58 0,66 1,62 17,7 18,5 18,1 0,17 0,08 0,13 

ДК2311 2,68 1,57 2,13 15,4 19,4 17,4 0,15 0,09 0,12 

ДК25І 5,78 2,28 4,03 17,0 18,8 17,9 0,38 0,09 0,24 

ДК275 7,34 1,58 4,46 16,2 17,6 16,9 0,43 0,09 0,26 

ДК301 5,60 1,61 3,60 15,5 19,6 17,5 0,35 0,05 0,20 

ДК3113 3,74 1,03 2,38 15,4 18,6 17,0 0,24 0,07 0,16 

ДК375 4,13 0,44 2,28 16,4 18,2 17,3 0,27 0,03 0,15 

ДК454/6 6,06 1,61 3,83 17,3 18,6 17,9 0,37 0,06 0,22 

ДК555 6,01 1,23 3,62 14,5 19,0 16,7 0,35 0,12 0,24 

ДК6496 6,32 1,18 3,75 16,4 18,6 17,5 0,39 0,08 0,24 

ДК744 4,73 1,88 3,31 14,8 19,0 16,9 0,32 0,05 0,19 

ДК85І 6,79 1,52 4,15 15,6 18,4 17,0 0,44 0,02 0,23 

ДКС238 5,50 1,43 3,47 15,6 18,7 17,1 0,35 0,08 0,22 

Середнє 4,99 1,34 3,17 16,0 18,7 17,4 0,32 0,07 0,20 

НІР05 0,88 0,55 − 1,37 0,87 − − − − 

⃰Примітка: Коефіцієнт врожайності: R – індекс співвідношення, h – 

врожайність, m – вологість  

 

Максимальний рівень врожайності зерна в середньому за два роки 

забезпечила лінія ДК275 (4,46 т/га), мінімальний – ДК169 (1,62 т/га). Досить 

високий цей показник був у ліній ДК85І, ДК25І, ДК454/6, ДК6496, які 

перевищили лінію ДК411 на 35-50%. На 0,39-1,15 т/га поступились їй 5 ліній: 

ДК3113, ДК375, ДК2311, ДК13І, ДК169. 

Найвищу стабільність за роками забезпечувала лінія ДК2311, яка 

мінімально знизила урожайність в 2012 р. (на 1,11 т/га, або 41,3%). Проте 
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слід відмітити, що вона відзначилась досить низькою продуктивністю в 

2011 р.  

Значно вплинули стресові умови на лінії ДК375 та ДК6496, які знизили 

свою продуктивність в стресовий рік на 89,5 та 81,3% відповідно.  

Середня збиральна вологість зерна в 2011 р. у групи константних ліній 

склала 16,0%, а в 2012 р. ‒ на 2,7% вище. В середньому за роки досліджень 

максимальним (18,1%) цей показник був у лінії ДК169, а мінімальним − у 

лінії ДК555 (16,7%).  

У 2011 р. лінія ДК2311 мала достовірно вищу на 7,93%, а лінії ДК555, 

ДК744, ДК169 відповідно на 9,15-11,6% мали нижчу вологість зерна ніж 

ДК411. У 2012 р. вологість зерна групи була в межах стандарту. 

Серед групи константних ліній коефіцієнт врожайності змінювався в 

середньому в межах 0,12-0,26, а максимальним він був у лінії ДК275 (0,26). У 

лінії-стандарту ДК411 дане співвідношення склало 0,17. Взагалі 66,7% ліній 

мали вищі значення даного відношення ніж стандарт. 

Урожайність зерна самозапилених сімей S4 отриманих на базі простих 

гібридів (SC) в середньому за 2011 р. була на рівні 5,43 т/га, що більше за 

лінію ДК411 на 0,90 т/га (табл. 3.3).  

Високий рівень врожайності (6,45 т/га) в 2011 р. забезпечила сім’я 

SC2 5231 S4, що відповідно на 1,72 т/га більше від лінії-стандарту ДК411. 

Мінімальну врожайність отримали у сім’ї SC1 1121 S4 – 3,34 т/га.  

У 2012 р. підсім’ї S5 зменшили врожайність зерна, проте її середнє значення 

по групі було вище на 0,44 т/га, ніж у лінії-стандарту ДК411. Максимальна 

врожайність в 2012 р. була відзначена у сім’ї SC1 11212 S5 (2,41 т/га), яка 

була гіршою за цим показником в 2011 р. Це вказує на досить високу її 

посухостійкість. Слід зауважити, що похідні від сімей S4 підсім’ї S5 часто 

значно відрізнялись між собою за рівнем врожайності. 

Найбільш стабільною за роками досліджень була насіннєва 

продуктивність сімей SC1 1121, SC2 5411 та SC3 4241, у яких різниця між  
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Таблиця 3.3 

Врожайність та збиральна вологість зерна самозапилених сімей S4-S5 отриманих 

на базі простих гібридів (SC), 2011-2012 рр. 

Група 

гібридів 

Сім’я 

S4 

Врожайність 

зерна,  

т/га 

Збиральна 

вологість 

зерна,  

% 

Rh/m* 
Сім’я 

S5 

Врожайність 

зерна,  

т/га 

Збиральна 

вологість 

зерна,  

% 

Rh/m* 

SC1 

1111 6,25 16,1 0,39 11111 1,13 19,1 0,06 

1121 3,34 16,1 0,21 
11211 1,96 18,6 0,11 

11212 2,41 19,4 0,12 

1123 4,02 16,0 0,25 11232 0,84 18,5 0,05 

1131 5,06 16,3 0,31 11311 1,23 18,6 0,07 

SC2 

5211 5,51 15,4 0,36 52111 1,10 18,6 0,07 

5212 5,73 15,7 0,36 
52121 1,88 19,1 0,12 

52123 0,85 19,0 0,07 

5214 6,23 16,3 0,38 

52141 1,04 18,5 0,06 

52142 2,23 18,4 0,10 

52143 1,30 18,6 0,04 

5231 6,45 15,9 0,41 
52311 1,72 19,3 0,06 

52312 1,22 19,1 0,12 

5232 5,98 15,7 0,38 
52321 1,23 17,3 0,07 

52322 1,40 18,2 0,09 

5411 5,07 16,1 0,31 54111 2,32 17,4 0,06 

5424 5,57 15,9 0,35 
54241 1,08 18,5 0,07 

54242 1,84 18,3 0,08 

5432 5,51 16,8 0,33 
54321 1,20 18,4 0,13 

54322 0,45 18,9 0,06 

SC3 

4211 5,58 16,0 0,35 42112 1,17 17,5 0,10 

4241 4,73 17,1 0,28 42412 2,21 18,6 0,07 

5323 6,44 16,7 0,39 53231 1,24 18,6 0,02 

Середнє 5,43 16,1 0,34 − 1,44 18,5 0,08 

ДК411 (st) 4,53 16,4 0,28 − 1,00 18,2 0,05 

НІР05 1,03 1,21 − − 0,48 1,60 − 

*Примітка: Коефіцієнт врожайності: R – індекс співвідношення, h – врожайність, 

m – вологість  

 

максимальним і мінімальним значеннями за роками становили 34,7%, 54,2% та 

53,3% відповідно. 

Слід зауважити, що сім’ї SC1 1111, SC1 1123, SC2 5211, SC3 5323 

знизили свою врожайність на 82,0; 79,0; 80,0; 84,9 та 80,7% відповідно, що 
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вказує на їх порівняно низьку посухостійкість. 

У 2011 р. серед групи сімей SC було виділено 53,3% сім’ї S4: SC2 5424, 

SC3 4211, SC2 5212, SC2 5232, SC2 5214, SC1 1111, SC3 5323, SC2 5231, які 

мали достовірно вищу урожайність зерна в порівнянні з лінією-стандартом 

ДК411 на 23,0-42,4% відповідно. У 2012 р. 34,8% сімей S5 достовірно 

перевищили стандарт за врожайністю зерна на 72,0-141%. А саме сім’ї: 

SC2 52311, SC2 54242, SC2 52121, SC1 11211, SC3 42412, SC2 52142, 

SC2 54111, SC1 11212.  

Сім’я SC1 1121 S4 (2011 р.) мала врожайність зерна достовірно нижчу 

на 26,3%, сім’я SC2 54322 S5 (2012 р.) на 45,0% ніж лінія ДК411.  

В процесі добору виділено сім’ї, які мали достовірно вищу врожайність 

зерна протягом років досліджень ніж лінія ДК411: SC2 5212, SC2 5231. 

Коефіцієнт кореляції між врожайністю сімей S4 і сімей S5 склав -0,36. 

Результати визначення збиральної вологості зерна самозапилених сімей 

групи SC виявили, що вона значно змінювалася залежно від погодних умов 

року досліджень. Так середнє значення ознаки у сімей цієї групи в 2011 р. 

склало 16,1% та збільшилось на 2,4% у 2012 р. при цьому в обидва роки було 

на рівні лінії ДК411 (див. табл. 3.3). Проте були виділені сім’ї, як з порівняно 

низькою вологість зерна: S4 SC2 5211 (15,4%) та S5 SC2 52321 (17,3%), так і з 

підвищеною: S4 SC3 4241 (17,1%) та S5 SC1 11212 (19,4%).  

Коефіцієнт кореляції між збиральною вологістю зерна сімей S4 і сімей 

S5 був несуттєвим і склав 0,09. 

У сімей S4, отриманих на базі простих гібридів (SC), коефіцієнт 

врожайності змінювався від 0,21 у сімей групи SC1 1121 до 0,39 − у сімей 

SC1 1111 та SC3 5323. У сімей S5 варіювання було від 0,02 у SC3 53231 до 

0,13 у SC2 5432. У 87,0% сімей цей показник був меншим ніж у лінії-

стандарту ДК411.  

Група сімей, отриманих від самозапилення двох подвійних гібридів (DW), 

мала порівняно високу урожайність зерна середнє значення якої в S4 (2011 р.) 

склало 5,24 т/га, а в S5  − 1,29 т/га (2012 р.), що відповідно на 0,71, 0,29 т/га 
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вище за лінію ДК411 (дод. Б). Коливання врожайності в 2011 р. було в межах 

від 3,38 до 7,35 т/га, тоді як у 2012 р. − від 0,47 до 2,32 т/га.Стресові умови 

2012 р. значно вплинули на продуктивність групи сімей DW. Зниження 

врожайності зерна в порівнянні з сім’ями S4 (2011 р.) було в межах від 45,6 

до 91,0%. Більш стабільними були сім’ї DW2 11-123, DW2 13-214, DW1 11-

311 та DW2 14-112, які зменшили насіннєву продуктивність відповідно на 

45,5, 55,0, 56,0 та 58,5%. В той же час, менш стійкими виявились сім’ї 

DW1 5112 (91,0%), DW2 13-213 (90,2%), DW2 3213 (85,8%), DW1 5121 

(82,7%), DW1 3212 (82,7%). 

Аналіз самозапилених сімей групи DW дозволив виділити сім’ї, які 

мали врожайність зерна достовірно вище ніж лінія ДК411 на 23,4-62,3% в 

2011 р. (S4): DW2 9332, DW2 3212, DW1 6111, DW2 9233, DW2 10-121, 

DW1 11-311, DW2 12-343, DW2 3213, DW2 9311, DW2 11-122, DW1 11-131, 

DW2 3211, DW1 5123, DW1 4121, DW1 6112. У 2012 р. (S5) було виділено 

наступні сім’ї, які мали врожайність вище на 49,0-162,0%: DW2 32111, 

DW2 14-3121, DW2 13-2141, DW1 61121, DW1 51242, DW2 11-1221, DW1 11-

1311, DW2 92311, DW2 12-3431, DW1 61122, DW2 10-1211, DW2 11-1231, 

DW1 61112, DW1 11-3112 відповідно.  

Взагалі 42,1% сімей DW S4 і 36,2% DW S5 достовірно перевищили за 

цим показником лінію ДК411. Також було виділено сім’ї в S4 (2011 р.) 

DW2 13-214 та DW2 14-112, які на 23,4-25,4%, в S5 (2012 р.) DW2 13-2131 та 

DW1 51121, які відповідно на 47,0 та 50,0% мали достовірно нижчу 

врожайність зерна ніж стандарт [138]. 

За роки досліджень було відібрано сім’ї зі стабільно високою 

врожайністю зерна:  DW1 61112; DW1 61121,  DW1 61122;  DW1 11-1311; 

DW1 11-3112; DW2 32111; DW2 10-1211; DW2 11-1221; DW2 12-3431.  

Коефіцієнт кореляції між врожайністю сімей S4 і сімей S5 був несуттєвим 

і склав 0,29. Збиральна вологість зерна самозапилених сімей DW в середньому 

становила 16,7% (2011 р.) та 19,1% (2012 р.), тобто цей показник в S4 був на 

рівні лінії-стандарту ДК411, а в S5 − на 0,9% вище (див. дод. Б).  
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У 2011 р. (S4) більшість (84,2%) досліджуваних генотипів мали вологість 

зерна на рівні стандарту. На ряду з якими 15,8% сімей групи DW (DW2 12-313, 

DW1 5121, DW1 5123, DW2 9312, DW2 12-321, DW2 12-312) на 7,93-9,76% мала 

вологіше зерно ніж у лінія ДК411, тоді як в 2012 р. (S5) 29,8% сімей: DW2 14-3111, 

DW1 61111, DW1 61112, DW1 51242, DW2 12-3211, DW1 11-1311, DW2 92311, 

DW2 11-1231, DW1 61121, DW2 92332 мали вологість вище на 9,89-12,1% 

відповідно.  

За два роки достовірно вища вологість за стандарт була у сімей DW2 12-

3211. Достовірно нижчої збиральної вологості зерна порівнянно з ДК411 не 

зафіксовано. 

Коефіцієнт кореляції між збиральною вологістю зерна сімей S4 і сімей S5 був 

незначним і склав 0,10.  

У групі сімей S4, отриманих на базі подвійних гібридів (DW), відношення 

врожайності до збиральної вологості зерна змінювалось в межах від 0,20 (DW1 14-

112) до 0,44 (DW1 6112). У сімей S5 мінімальне значення даного відношення було 

на рівні 0,03 у DW1 5112, DW2 13-213, а максимальне (0,12) − у DW1 61112. Лінію 

ДК411 перевищило за цим показником 66,0% сімей в обидва роки. 

Досліджування ознаки “врожайності зерна” самозапилених сімей, 

отриманих на базі восьмилінійних гібридів (Synt), засвідчило, що середнє її 

значення склало 5,61 т/га (2011 р.) і 1,37 т/га (2012 р.), що вище ніж у лінії-

стандарту ДК411 відповідно на 1,08 та 0,37 т/га (табл. 3.4).  

Максимальний рівень врожайності був у сімей S3 Synt2 12-44 (7,29т/га) та S4 

Synt2 16-322 (2,31 т/га),  що відповідно вище за стандарт  на  2,76 та 1,31 т/га. 

Мінімальна врожайність зерна спостерігалась у сімей S3 Synt2 16-22  (2,91 т/га) та 

S4 Synt2 3432 (0,91 т/га), Synt2 16-211 (0,92 т/га). 

Найбільш стабільними за продуктивністю були сім’ї  Synt2 16-22,  Synt2 16-

32 та Synt2 11-31, у яких різниця між максимальним і мінімальним значенням 

становила 47,9, 62,8 та 66,3%, тоді як сім’ї Synt2 343 (84,7%), Synt2 11-33 (80,0%), 

Synt2 12-42 (80,0%), Synt2 16-21 (81,3%), Synt2 12-44 (81,6%) мали меншу 

стійкість до стресу. 
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Таблиця 3.4 

Врожайність та збиральна вологість зерна самозапилених сімей 

отриманих на базі восьмилінійних гібридів (Synt) S3-S4, 2011-2012 рр. 

Група 

гібридів 

Сім’ї 

S3 

Врожайність 

зерна, т/га  

Збиральна 

вологість 

зерна, % 

Rh/m* 
Сім’ї  

S4 

Врожайність 

зерна, т/га  

Збиральна 

вологість 

зерна, % 

Rh/m* 

Synt1 
11-11 4,52 15,2 0,30 11-111 1,12 19,8 0,06 

17-12 5,28 14,3 0,37 17-121 1,13 18,9 0,06 

Synt2 

341 6,40 17,6 0,36 3411 1,61 18,4 0,09 

342 5,60 17,0 0,33 3421 1,64 18,0 0,09 

343 6,32 17,0 0,37 
3431 1,03 18,7 0,06 

3432 0,91 18,9 0,05 

11-31 5,61 20,8 0,27 11-311 1,89 19,4 0,10 

11-33 6,50 19,0 0,34 
11-331 0,99 19,4 0,05 

11-332 1,60 19,0 0,08 

12-42 6,60 19,0 0,35 12-422 1,32 19,1 0,07 

12-44 7,29 20,7 0,35 12-442 1,34 20,4 0,07 

13-24 4,79 15,0 0,32 13-241 1,25 16,9 0,07 

16-21 4,94 16,9 0,30 16-211 0,92 18,3 0,05 

16-22 2,91 16,4 0,18 16-221 1,52 18,1 0,08 

16-32 6,20 16,7 0,37 16-322 2,31 17,9 0,13 

Середнє 5,61 17,3 0,32 − 1,37 18,7 0,07 

ДК411 (st) 4,53 16,4 0,28 − 1,00 18,2 0,05 

НІР05 1,35 1,36 − − 0,41 1,30 − 

*Примітка: Коефіцієнт врожайності: R – індекс співвідношення, h – 

врожайність, m – вологість 

 

За досліджуваною ознакою 46,2% сімей S3 (Synt2 342, Synt2 11-31, 

Synt2 16-32, Synt2 343, Synt2 341, Synt2 11-33, Synt2 12-42, Synt2 12-44) на 

23,6-60,9% і 40,0% сімей S4 (Synt2 16-221, Synt2 11-332, Synt2 3411, 

Synt2 3421, Synt2 11-311, Synt2 16-322) на 52,0-131,0% достовірно 

перевищили лінію ДК411.  

У 2011 р. сім’я Synt2 16-22 мали врожайність достовірно нижчу на 

35,8%, тоді як в 2012 р. таких сімей не було. 
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Коефіцієнт кореляції між врожайністю зерна сімей S3 і сімей S4 був 

незначним і склав 0,12.  

Середнє значення ознаки “збиральна вологість зерна” у групи Synt в S3 було 

дещо вище (на 0,90%), а в S4 − на рівні лінії-стандарту ДК411 (18,7%). (див. 

табл. 3.4). Максимальну збиральну вологість зерна мали у 2011 р. сім’я Synt2 12-44 

(20,7%), а в 2012 р. сім’я Synt2 12-442 (20,4%), а мінімальну – сім’ї Synt2 13-24 

(15%) та Synt2 13-241 (16,9%).  

У 2011 р. 30,8% сімей S3 (Synt2 11-33, Synt2 12-42, Synt2 12-44, Synt2 11-31) 

мали на 15,9-26,8% і 13,3% сімей S4 у 2012 р. (Synt2 12-442) на 12,1% достовірно 

вищу вологість зерна, ніж лінія ДК411. Достовірно нижча у 2011 р. вологість зерна 

на 8,54-12,8% була у сім’ї Synt2 13-24 та Synt1 17-12. В 2012 р. сім’ї мали значення 

на рівні стандарту. 

Коефіцієнт кореляції між збиральною вологістю зерна сімей S3 і сімей S4 був 

достовірно високим і склав 0,55. 

Серед групи сімей S3, отриманих на базі восьмилінійних гібридів (Synt), 

відношення врожайності до вологості зерна змінювалось від 0,18 у Synt2 16-22 до 

0,37 у Synt1 17-12, Synt2 343, Synt2 16-32. Лінію ДК411 перевищило 84,6% сімей 

S3 та 80% сімей S4. 

З вище наведеного, можна зробити наступні висновки:  

− під впливом екстремальних погодних умов зниження врожайності зерна 

відбулось у всього досліджуваного матеріалу і склало для груп 

константних ліній та сімей SC – 73,5%, у самозапилених сімей DW та 

Synt, − 75,6%, що нижче за стандарт на 2,60-4,40%; 

− лінія ДК411 сформувала нижчу врожайність зерна ніж самозапилені сім’ї 

в середньому на 0,81 т/га в 2011 р. та на 0,36 т/га в 2012 р.; 

− оцінка досліджуваних зразків дозволила виділити ряд більш 

посухостійких форм та підтвердила ефективність добору селекційного 

матеріалу: ДК2311, SC1 1121, SC2 5411, SC3 4241, DW2 11-123, DW2 13-

214, DW1 11-311 та DW2 14-112, Synt2 16-22, Synt2 16-32 та Synt2 11-31, 

які мали більш стабільну врожайність в посушливих умовах 2012 р.; 
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− максимально стресові умови вплинули на лінії ДК375, ДК6496, 

SC1 1111, SC1 1123, SC2 52111, SC3 5323, DW1 5112, DW2 13-213, 

DW2 3213, DW1 5121, DW1 3212, Synt2 343, Synt2 11-33, Synt2 12-

42, Synt2 16-21, Synt2 12-44, які значно знизили свою 

продуктивність, що вказує на їх порівняно низьку посухостійкість; 

− за ознакою “врожайність зерна” було виділено лінії ДК275, ДК85І, 

ДК25І, ДК454/6, ДК6496 та сім’ї SC2 5212, SC2 5231, DW1 61112; 

DW1 61121, DW1 61122; DW1 11-1311; DW1 11-3112; DW2 32111; 

DW2 10-1211; DW2 11-1221; DW2 12-3431, які формували 

врожайність зерна вищу за лінію ДК411 на 0,24-1,69 т/га; 

− збиральна вологість зерна переважної більшості отриманого 

матеріалу в обидва роки була на рівні лінії-стандарту ДК411; 

− проведений добір дозволив виділити самозапилену сім’ю, яка мала 

стабільно сухіше зерно Synt2 13-241 та сім’ю DW2 12-3211, яка мала 

вологіше зерно порівнянно з лінією ДК411.  

 

3.2. Висота рослин та висота прикріплення качана  

 

Важливими показниками для характеристики ліній є висота рослин та 

висота прикріплення качана. Встановлено, що вони успадковуються 

гібридами та існує позитивний кореляційний зв’язок між висотою рослин і 

висотою прикріплення качана, а також висотою рослини та урожайністю 

ліній [139, 140].  

Інтенсивність росту і кінцева висота рослин – величина непостійна і 

значно змінюється залежно від умов вирощування. Дослідження багатьох 

вчених показали, що зміна погодних умов в період найбільш активного росту 

(червень – липень) значно впливає на загальну висоту рослин [27, 39, 141-

145]. За О. Н. Панфіловою, С. Ю. Сергеєвим [139] високорослі лінії 

формують вищу продуктивність зерна, і тому відрізняються стійкістю до 

стресових факторів навколишнього середовища. За дослідженнями авторів 
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така тенденція зберігалась як в посушливі, так і в сприятливі за 

вологозабезпеченістю роки. Вважається, що ступінь зміни висоти рослин є 

побічним показником їх стійкості до стресових умов. Проте слід також 

зауважити, що висота рослин і прикріплення господарсько-цінного качана 

впливає на ефективність збирання та енерговитрати. Чим вищі рослини, тим 

більше навантаження на комбайн, а отже, матеріально-технічні витрати 

зростають. Тому добір за ознаками “висота рослин” та “висота прикріплення 

качана” ведеться на оптимальні для потреб виробництва. Відносна 

вирівняність селекційного матеріалу за цією ознакою наступає після 3-4 року 

інцухту [146]. 

Порівнюючи висоту рослин самозапилених сімей різних груп в наших 

дослідженнях, можемо відзначити, що в сприятливий за погодними умовами 

2011 р. максимальний середньопопуляційний показник висоти рослин 

(203,5 см) був у самозапилених сімей групи Synt, мінімальний (195,3 см) − у 

групи константних ліній. У цієї групи в 2012 р. зафіксовано максимальну 

середню висоту рослин (137,4 см) порівнянно з іншими групами, що 

вивчались, тоді як мінімальною вона була у групи DW − 127,2 см (табл. 3.5).  

Різниця між крайніми значеннями цієї ознаки в 2011 р. максимальною 

була в сімей групи SC − 77,3 см, у 2012 р. у групи константних ліній − 

36,0 см. У сімей групи Synt відзначена мінімальна різниця в обидва роки 

відповідно 57,3 см та 22,8 см.  

Зниження висоти рослин під впливом погодних умов було на57,9 см 

або на 29,6% ‒ у константних ліній, на 67,2 см (34,0%) ‒ у сімей групи SC, на 

74,7 см (36,7%) ‒ у сімей групи DW та на 72,9 см (35,8%) ‒ у сімей групи Synt 

Всі зразки за два роки значно не відрізнялись від лінії ДК411, яка зменшила 

висоту рослин в стресовому 2012 р. на 78,2 см (37,8%). 

Аналіз ознаки “висота прикріплення качана” показав, що 

середньопопуляційний показник у самозапилених сімей був більшим за лінію 

ДК411. Як і для ознаки “висота рослин”найвищими показниками 

відзначались групи самозапилених сімей створених на базі синтетичних  



55 

 

Таблиця 3.5 

Варіювання ознак “висота рослин” та “висота прикріплення качана” константних ліній та самозапилених сімей, 

отриманих на базі гібридів (SC, DW, Synt), 2011-2012 рр. 

Показник 

Константні лінії 

Самозапилені сім’ї отримані на базі гібридів 

ДК411 (st) 
SC DW Synt 

2011 р. 2012 р. S4 S5 S4 S5 S3 S4 2011 р. 2012 р. 

Висота 

рослин, см 

N 15 15 15 23 38 47 13 15 

206,8 128,6 

 
195,3± 

4,99 

137,7± 

2,68 

197,6± 

5,94 

130,4± 

1,66 

201,9± 

2,61 

127,2± 

1,09 

203,5± 

4,45 

130,6± 

1,67 

V,% 9,89 7,56 11,6 6,12 7,96 5,86 7,88 4,94 

Lim 

(min-max) 

158,0-

222,0 

121,5-

157,5 

146,7-

224,0 

117,5-

145,8 

165,0-

228,8 

114,5-

141,5 

162,0-

219,3 

115,0-

137,8 

Висота 

прикріплення 

качана, см 

 66,6± 

2,30 

45,3± 

1,57 

66,0± 

3,31 

39,8± 

1,04 

69,2± 

1,63 

40,6± 

0,67 

72,2± 

2,45 

40,3± 

1,06 

63,8 37,9 V,% 13,4 13,4 19,4 12,6 14,5 11,3 12,2 10,2 

Lim 

(min-max) 

53,0-

82,0 

34,3-

54,5 
38,0-81,5 31,8-46,8 46,0-89,0 28,5-48,0 

51,0-

82,5 
33,5-45,5 

 

xsX 

xsX 
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популяцій Synt (2011 р.) та константні лінії (2012 р.), відповідно 72,2 см та 

45,3 см. 

У роки досліджень спостерігався більший розмах варіювання ознаки 

“висота прикріплення качана” ніж ознаки “висота рослин” у сімей всіх груп, що 

підтверджують коефіцієнти варіації − 10,2-19,4% проти 4,94-11,6%.  

Під впливом екстремальних погодних умов в 2012 р. було відзначено 

зниження середньої висоти прикріплення качана на 32,0% у групи константних 

ліній, на 39,7% у сімей групи SC, на 41,3% − у сімей групи DW та на 55,8% − у 

сімей групи Synt. У лінії ДК411 зниження висоти прикріплення качана склало 

37,9 см (25,9%). Було виявлено значну диференціацію вихідного матеріалу за 

ознаками “висота рослин” та “висота прикріплення качана”, так як дослідження 

проведено в контрастних погодних умовах. 

Між ознаками “висота рослин” та “висота прикріплення качана” 

спостерігався достовірно високий кореляційний зв’язок у 2011 р. r=0,72, в 2012 

р. − r=0,77, отже зміна однієї ознаки супроводжується зміною іншої. 

Аналіз ознаки “висота рослин” групи константних ліній засвідчив, що 

середнє її значення за два роки склало 166,4 см (табл. 3.6).  

Висота рослин у 2011 р. в середньому була 195,1 см, а під впливом 

несприятливих погодних умов у 2012 р. вона зменшилась на 29,6%.  

Максимальне значення (184,3 см) в середньому за роки досліджень 

спостерігалось у лінії ДК85І, мінімальне (144,9 см) − у лінії ДК3113.  

У 2011 р. 28,6% константних лінії (ДК85І, ДК301, ДК275 та ДК6496) на 

2,03-7,35% достовірно перевищили за висотою рослин лінію ДК411. 

У 2012 р. відсоток таких ліній склав 57,1% (ДК375, ДК169, ДК6496, 

ДК13І, ДК301, ДК25І, ДК2311, ДК85І), які мали висоту рослин вищу ніж 

стандарт на 7,70-22,5%.  

У 2011 р. на 2,32-23,6% лінії ДК25І, ДК2311, ДК375, ДК169, ДК13І, 

ДКС238, ДК744, ДК3113, ДК555 були достовірно меншими за висотою рослин 

ніж лінія-стандарт. Тоді як у 2012 р. серед константних ліній рослин, які б мали 

висоту нижче ніж лінія ДК411, не відзначено.  
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Таблиця 3.6 

Висота рослин та висота прикріплення качана константних ліній, 

 2011-2012 рр. 

Назва 

ліній 

Висота рослин, 

см Середнє 

Висота 

прикріплення 

качана, см Середнє 

2011 р. 2012 р. 2011 р. 2012 р. 

ДК411 (st) 206,8 128,6 167,7 63,8 37,9 50,8 

ДК13І 187,0 142,5 164,8 63,0 46,3 54,6 

ДК169 192,9 139,5 166,2 71,0 43,0 57,0 

ДК2311 198,8 150,8 174,8 66,0 51,0 58,5 

ДК25І 202,0 147,0 174,5 60,0 51,3 55,6 

ДК275 216,3 130,5 173,4 76,8 45,5 61,1 

ДК301 213,0 143,0 178,0 76,3 46,5 61,4 

ДК3113 168,3 121,5 144,9 62,8 41,5 52,1 

ДК375 196,0 138,5 167,3 65,0 47,0 56,0 

ДК454/6 204,3 133,5 168,9 65,8 48,5 57,1 

ДК555 158,0 134,4 146,2 53,0 45,1 49,0 

ДК6496 222,0 140,0 181,0 82,0 48,3 65,1 

ДК744 171,0 133,5 152,3 55,0 39,8 47,4 

ДК85І 211,0 157,5 184,3 80,0 54,5 67,3 

ДКС238 178,8 124,0 151,4 61,0 37,5 49,3 

Середнє 195,1 137,7 166,4 66,8 45,6 56,2 

НІР05 6,39 7,64 − 3,92 7,80 − 

 

За роки досліджень лінії ДК301, ДК6496 та ДК85І мали стабільно 

високі значення ознаки “висота рослин” ніж лінія ДК411. Слід відмітити 

лінію ДК555, яка максимально зберегла висоту рослин  в стресових 

умовах 2012 р. Різниця між її максимальним (2011 р.) і мінімальним 

(2012 р.) значенням даної ознаки склала лише 23,6 см (11,2%), що вказує 

на її посухостійкість. Висота прикріплення качана у групи константних 

ліній в середньому склала 56,2 см. Мінімальне середнє  її  значення відмі- 
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чено у лінії ДК744 (47,4 см), максимальне 67,3 см – у ДК85І.  

Спостерігалось зниження значень ознаки “висота прикріплення качана” 

у 2012 р. на 21,3 см (32,0%) порівняно з 2011 р. Незважаючи на погіршення 

погодних умов вирощування у 2012 р. висота прикріплення качана у групи 

константних ліній в основному перевищувала 40 см, що достатньо для 

нормального збирання і засвідчує про стабільність ознаки у даного набору 

ліній. 

У 2011 р. було виділено 35,7% ліній (ДК169, ДК301, ДК275, ДК85І, 

ДК6496), які достовірно мали вищу висоту прикріплення качана на 11,3-

28,5% ніж стандарт. У 2012 р. − 64,3% ліній, а саме ДК275, ДК13І, ДК301, 

ДК375, ДК6496, ДК454/6, ДК2311, ДК25І, ДК85І, які на 20,1-43,8% мали 

висоту прикріплення качана достовірно вищу за лінію ДК411. 

Стабільно за роки досліджень лінії ДК275, ДК301, ДК6496 та ДК85І 

забезпечили висоту прикріплення качана вищу за лінію-стандарт. 

Достовірно нижча за лінію ДК411 висота прикріплення качана була у 

ліній ДК744 та ДК555 на 13,8-16,9% в 2011 р., тоді як в 2012 р. ліній 

достовірно нижче неї не було.  

У  самозапилених  сімей,  отриманих  на  базі  простих  гібридів (SC),  в 

середньому висота рослин склала в 2011 р. − 197,6 см, що менше за лінію-

стандарт на 9,60 см, у 2012 р. у сімей S5 вона зменшилась під впливом 

несприятливих погодних умов у середньому на 67,2 см порівняно з 

попереднім роком та була на рівні з ДК411 (табл. 3.7).  

Сім’ї SC2 5231 та SC2 52312 відповідно в 2011 р. і 2012 р. мали 

мінімальну висоту рослин в порівнянні з іншими сім’ями цієї групи (200,3 см 

і 117,5 см відповідно). 

У 46,7% сімей S4 (SC2 5212, SC2 5231, SC2 5211, SC3 4241, SC1 1123, 

SC1 1121, SC3 5323) на 2,18-29,1% рослини були нижчі за лінію ДК411, 

20,0% сімей групи SC (SC2 5432, SC3 4211, SC1 1111) на 3,24-8,34% вищі за 

стандарт. У 2012 р. – 8,69% сімей S5 (SC2 54241, SC2 52312) поступилися за 

висотою рослин на 7,23-8,63% лінії ДК411, а 13,0% (SC1 11211, SC1 11232,  
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Таблиця 3.7 

Висота рослин та висота прикріплення качана самозапилених сімей S4-S5 

отриманих на базі простих гібридів (SC), 2011-2012 рр. 

Група 

гібридів 

Сім’ї 

S4 

Висота 

рослин, 

см 

Висота 

прикріплення 

качана, см 

Сім’ї 

S5 

Висота 

рослин, 

см 

Висота 

прикріплення 

качана, см 

SC1 

1111 224,0 77,3 11111 134,8 44,3 

1121 158,8 41,3 
11211 140,5 45,0 

11212 145,8 46,8 

1123 162,0 38,0 11232 144,8 46,8 

1131 210,0 67,5 11311 128,8 41,3 

SC2 

5211 200,0 65,5 52111 124,3 35,3 

5212 202,3 70,5 
52121 131,5 36,0 

52123 131,3 38,8 

5214 207,8 62,5 

52141 128,8 37,8 

52142 137,0 43,0 

52143 127,8 35,5 

5231 200,3 70,5 
52311 123,2 39,6 

52312 117,5 35,8 

5232 207,5 79,0 
52321 121,5 36,5 

52322 125,5 38,5 

5411 209,5 75,0 54111 131,8 39,3 

5424 208,5 66,0 
54241 119,3 31,8 

54242 127,0 34,0 

5432 213,5 69,5 
54321 134,8 44,0 

54322 127,0 41,8 

SC3 

4211 217,8 81,5 42112 128,0 37,8 

4241 195,8 71,0 42412 133,5 40,8 

5323 146,7 55,0 53231 135,5 45,3 

Середнє 197,6 66,0 − 130,4 39,8 

ДК411(st) 206,8 63,8 − 128,6 37,9 

НІР05 4,11 6,53 − 8,62 7,51 

 

SC1 11212) перевищили її за цим показником на 9,25-13,4%, в екстремальних 

умовах 2012 р. вони забезпечили високі значення висоти рослин на відміну 

від попереднього року з кращими умовами, де вони були нижчими. За роки  
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досліджень сім’я SC2 52312 мала стабільно низьку висоту рослин. 

Серед сімей SC із мінімальним зниженням висоти рослин виділено 

наступні форми: SC1 1121 на 15,7 см або (9,86%), SC1 1123 на 17,3 см 

(10,6%), SC3 5323 на 11,2 см (7,61%). У всіх інших сімей групи SC зниження 

було в межах лінії-стандарту ДК411, в якої висота рослин зменшилась на 

78,2 см (37,8%). 

Аналіз ознаки “висота прикріплення качана” показав, що середнє 

значення її у сімей S4 групи SC було 66,0 см, а у сімей S5 – 39,8 см. Дані 

значення були в межах лінії ДК411 (див. табл. 3.7).  

Слід відзначити, що в 2011 р. 46,7% (SC2 5231, SC2 5212, SC3 4241, 

SC2 5411, SC1 1111, SC2 5232, SC3 4211) досліджуваних сімей на 10,5-27,7% 

мали висоту прикріплення качана достовірно вищу за стандарт, а у 2012 р. на 

23,5% − сім’ї SC1 11232, SC1 11212.  

У 2011 р. достовірно менше на 13,8-40,4% за лінію ДК411 висоту 

прикріплення качана мали сім’ї SC3 5323, SC1 1121, SC1 1123, а у 2012 р. 

переважна кількість похідних сімей S5 значно знизила свої показники, а саме: 

SC2 54241 (31,8 см), SC2 54242 (34,0 см), SC2 52111 (35,3 см), SC2 52143 

(35,8 см), SC2 52121 (36,0 см), проте зниження висоти прикріплення качана 

було в межах стандарту.  

Дослідження ознак “висота рослин” і “висота прикріплення качана” у 

самозапилених сімей групи DW засвідчили, що їх середні значення по групі 

були близькими до лінії ДК411 (дод. В).  

Зниження висоти рослин на 36,7% було у сімей S5 (2012 р.), порівняно з 

сім’ями S4 (2011 р.). Взагалі у цій групі сімей цей показник значно варіював. 

Мінімальне його значення, відзначено у сім’ї DW1 19-111 на 28,5 см (16,9%), 

більшому впливу стресовим умовам піддались сім’ї DW2 12-342, у яких 

знизилась висота рослин на 93,8 см (43,8%), DW2 9233 – на 91,4 см (41,2%) 

та DW2 12-313 – на 90,0 см (42,3%). Дані сім’ї поступились лінії-стандарту 

ДК411 і мали зниження висоти рослин на 3,80-15,6 см.  

Достовірно вищими на 2,90-10,6% за лінію ДК411 у 2011 р. були рос- 
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лини у сімей: DW2 9231, DW2 12-313, DW2 12-342, DW2 12-343, DW2 12-

312, DW1 5124, DW2 3213, DW2 3211, DW2 9233, DW1 5121, DW1 11-131, на 

8,32-10,0% у 2012 р. − сім’ї DW1 51231, DW2 19-1111, DW1 11-1311, 

DW1 19-1111.  

Достовірно нижчими рослини в 2011 р. порівняно зі стандартом на 

2,32-20,2% були у сімей DW2 14-311, DW2 14-112, DW2 11-121, DW2 12-321, 

DW1 6111, DW2 12-122, DW1 6112, DW2 13-211, DW2 13-213, DW1 1211, 

DW2 13-221, DW2 9313, DW1 5123, DW1 5112, DW1 5122, DW1 19-111, 

DW2 11-123, DW2 13-214. У 2012 р. на 7,62-11,0% − DW2 12-221, 

DW2 93111, DW1 12111, DW2 13-2141, DW1 12112. 

Стабільно за роками досліджень сім’ї DW1 12112, DW1 12111, 

DW2 12-1221, DW2 13-2141 мали висоту рослин нижчу за стандарту, а вищу 

− сім’я DW2 92311. 

Висота прикріплення качана у рослин групи сімей DW в середньому 

була в межах 69,2 см та 40,6 см відповідно в S4 та S5, яка знизилась на 41,3% 

під впливом жорстких кліматичних умов 2012 р. порівняно з 2011 р. (див. 

дод. В)  

За ознакою “висота прикріплення качана” можна виділити сім’ї 

DW2 12-321, DW2 9311, DW2 12-342, DW2 11-121, DW2 9233, DW1 5121, 

DW2 13-221, DW2 14-312, DW2 3211, DW2 9332, DW2 12-312, DW1 11-311, 

DW1 4121, DW1 6112, DW1 11-131, DW2 9231, DW2 10-121, DW1 6111, які 

достовірно мали значення вищі на 11,3-39,5% у S4 (2011 р.) за лінію ДК411, у 

S5 (2012 р.) на 20,1-27,4% − сім’ї DW1 61112, DW2 92311, DW1 51231, 

DW1 19-1111, DW1 51121. Слід зазначити, що у S4 – 47,4%, а у S5 – 10,6% 

достовірно мали висоту прикріплення качана вище ніж ДК411. Достовірно 

меншими значення ознаки були у сімей S4: DW2 3212, DW2 11-123, DW1 19-

111, DW2 13-214 на 10,7-27,9%, у S5 сім’я DW1 12112 − на 24,8%.  

Стабільно за роки досліджень сім’ї DW1 6112 та DW2 92311 мали 

висоту прикріплення качана вищу за лінію-стандарт ДК411. 

Висота рослин самозапилених сімей S3, отриманих на базі восьмилі- 
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нійних гібридів (Synt), у середньому по групі в 2011 р. склала 203,5 см, 

в 2012 р. у сімей S4 вона зменшилась в середньому на 72,9 см або на 35,8% і 

була в межах значень лінії ДК411 (табл. 3.8). Мінімальний спад висоти 

рослин у групі склав 19,4% для сімей Synt1 11-11. 

Таблиця 3.8 

Висота рослин та висота прикріплення качана самозапилених сімей S3-S4 

отриманих на базі восьмилінійних гібридів (Synt), 2011-2012 рр. 

Група 

гібридів 

Сім’ї 

S3 

Висота 

рослин, 

см 

Висота 

прикріплення 

качана, см 

Сім’ї  

S4 

Висота 

рослин, 

см 

Висота 

прикріплення 

качана, см 

Synt1 
11-11 162,0 51,0 11-111 130,5 39,5 

17-12 204,3 59,5 17-121 128,3 33,5 

Synt2 

341 206,8 78,0 3411 132,8 42,8 

342 215,5 78,5 3421 133,3 43,5 

343 213,8 82,5 
3431 132,5 41,5 

3432 127,5 39,5 

11-31 217,3 68,5 11-311 132,0 40,8 

11-33 209,8 75,5 
11-331 123,5 37,5 

11-332 126,3 35,0 

12-42 217,8 77,5 12-422 134,0 41,5 

12-44 219,3 72,0 12-442 133,0 42,3 

13-24 194,3 73,5 13-241 115,0 37,0 

16-21 190,5 71,0 16-211 137,8 45,5 

16-22 191,5 73,5 16-221 137,3 41,8 

16-32 203,3 77,5 16-322 135,3 43,0 

Середнє 203,5 72,2 − 130,6 40,3 

ДК411 (st) 206,8 63,8 − 128,6 37,9 

НІР05 4,18 6,30 − 7,87 6,88 

 

У 2011 р. було відзначено 30,8% сімей, які мали висоту рослин 

достовірно вищу за стандарт на 3,38-6,04%, а саме Synt2 343, Synt2 11-31, 

Synt2 12-42, Synt2 12-44, у 2012 р. 13,3% сімей – сім’ї Synt2 16-221, Synt2 16-

211 на 6,77-7,15%. 
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За ознакою, що досліджувалась у 2011 р. було виділено сім’ї Synt2 13-

24, Synt2 16-22, Synt2 16-21, Synt1 11-11, які достовірно мали висоту рослин 

меншу на 6,04-21,7%, а у 2012 р. Synt2 13-241 − на 10,6% за лінію ДК411.  

Вивчення ознаки “висота прикріплення качана” сімей S3 групи Synt 

засвідчило, що середнє її значення склало 72,2 см, а в сімей S4 в стресовому 

2012 р.− 40,3 см, що більше ніж у лінії-стандарту ДК411 на 8,4 см та 2,4 см 

відповідно. Відносно до оптимальних погодних умов 2011 р., у 2012 р. 

зниження середньої висоти досягло 31,9 см (55,8%) (див. табл. 3.8).  

Достовірно вища висота прикріплення качана в 2011 р. відзначена у 

76,9% сімей,  а  саме  Synt2 16-21,  Synt2 12-44,  Synt2 13-24,  Synt2 16-22, 

Synt2 11-33, Synt2 12-42, Synt2 16-32, Synt2 341, Synt2 342, Synt2 343, які 

перевищили лінію-стандарт на 11,3-29,3% відповідно, у 2012 р. сім’я 

Synt2 16-211 − на 20,1%, яка проявила стабільність і залишала достовірно 

вищі показники протягом років досліджень порівнянно з контролем. 

Достовірно низькі значення висоти прикріплення качана відзначено у 

сім’ї Synt1 11-11 у 2011 р., яка мала нижчі показники за стандарт на 20,1%. В 

той час у 2012 р. таких сімей не було. 

Коефіцієнт кореляції між спадом ознаки “врожайність зерна” та 

“висота рослин” був достовірним і склав 0,32, що свідчить про тенденцію 

формування вищої врожайності зерна високорослими лініями [147]. 

З вищенаведеного можна зробити наступні висновки: 

− під дією стресових умов 2012 р. відзначено зменшення висоти рослин 

порівняно із кращим за умовами розвитку для кукурудзи 2011 р. на 

29,6% ‒ у групи константних ліній, на 34,0% − у сімей групи SC, на 

36,7% − у сімей групи DW, на 36,7% − у сімей групи Synt; зменшення 

значень ознаки “висота прикріплення качана” було на 32,0-55,8% 

залежно від групи вихідного матеріалу; 

−  стабільно за роки досліджень лінії ДК301, ДК6496, ДК85І, сім’я 

DW2 92311 мали вищі значення ознаки “висота рослин” ніж ДК411; 
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−  сім’ї SC2 52312, DW1 12112, DW1 12111, DW2 12-1221, DW2 13-2141 

мали висоту рослин стабільно нижчу за лінію ДК411;  

− між ознаками “висота рослин” та “висота прикріплення качана” 

спостерігався достовірно високий кореляційний зв’язок у 2011 р. 

r=0,72, у 2012 р. − r=0,77, отже зміна однієї ознаки супроводжується 

зміною іншої; 

− лінія ДК555 та сім’ї SC3 5323, SC1 1121, SC1 1123,. DW1 19-111, 

Synt1 11-11 виявили найбільшу стабільність за висотою рослин, тому 

що в стресових умовах 2012 р. максимально зберегли висоту рослин, 

зменшення, якої відбулось лише на 7,61-19,4% відповідно, що вказує 

на їх посухостійкість;  

− виділити як менш посухостійкі можна сім’ї DW2 9233, DW2 12-313, 

DW2 12-342, які знизили висоту рослин на 41,2-43,8%; 

− лінії ДК275, ДК301, ДК6496, ДК85І та сім’ї DW1 6112, DW2 92311 

стабільно мали висоту прикріплення качана вищу за лінію-стандарт 

ДК411; 

− більшість сімей за ознаками “висота рослин” та “висота прикріплення 

качана” залишали свої значення в межах лінії ДК411. 

 

3.3. Тривалість періоду сходи – цвітіння 50% чоловічих і жіночих 

суцвіть 

 

У селекційній практиці поряд з іншими господарсько-цінними 

ознаками, широко використовується такий показник, як число діб від сходів 

до цвітіння жіночих та чоловічих суцвіть, який тісно пов’язаний з тривалістю 

вегетаційного періоду ліній і гібридів. Час цвітіння чоловічих і жіночих 

суцвіть є наглядним показником біологічної і морфологічної однорідності 

рослин [21]. У степовій зоні України тривалість періоду цвітіння – повна 

стиглість зерна може значною мірою змінюватися під впливом зовнішніх 

умов, тому скоростиглість можна визначити не по інтенсивності проходження 
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життєвого циклу взагалі, а по тривалості початкового періоду, тому що саме він 

найбільш мінливий [148].  

При селекції гібридів на основі ранньостиглих та середньопізніх ліній 

особлива увага приділяється тривалості вегетаційного періоду вихідних форм та 

гібридів. Багато авторів вважає, що для визначення тривалості періоду вегетації 

найдоцільніше використовувати показник “число діб від сходів до цвітіння 

жіночих суцвіть у 50% рослин”. Цей метод досить простий у використанні і 

забезпечує об’єктивні результати [149]. 

У своїх дослідженнях по впливу несприятливих агрокліматичних умов на 

тривалість періоду цвітіння ліній кукурудзи ряд вчених засвідчує, що лінії плазми 

Айодент значно менше реагують на негативно високі температури повітря та 

знижений вміст вологи в ґрунті [149].  

Вивчення ознаки “тривалість періоду сходи – цвітіння 50% качанів” у 

константних ліній та самозапилених сімей отриманих на базі гібридів (SC, DW, 

Synt) засвідчило, що середньопопуляційне значення якої було від 62,2 до 63,3 діб 

(табл. 3.9). Для тривалості періоду сходи – цвітіння 50% волотей ці межі склали від 

60,4 до 61,1 діб. Отримані дані свідчать, що залежно від контрастних погодних 

умов константні лінії та самозапиленні сім’ї майже не змінювали середні значення 

досліджуваних ознак і були на рівні лінії ДК411. 

Коефіцієнт кореляції між ознаками “тривалість періоду сходи – цвітіння 

50% качанів” та “тривалість періоду сходи – цвітіння 50% волотей” був достовірно 

високим і склав r=0,79 (2011 р.) та r=0,81 (2012р.). 

Визначення тривалості періоду сходи – цвітіння жіночих суцвіть групи 

константних ліній засвідчило, що в середньому за роки досліджень вона склала 

62,8 доби (табл. 3.10).  

Чоловічі суцвіття зацвіли в середньому, раніше на 2,3 доби. В роки 

досліджень у зразків, які вивчались переважав протерандрійний тип цвітіння, 

протогінічного типу цвітіння не відзначено. Мінімальна тривалість періоду сходи 

– цвітіння 50% качанів і волотей була у лінії ДК2311 (59,3 та 58,8 доби відповідно), 

а максимальна – у лінії ДК169 (65,5/63,3 доби). 



66 

 

Таблиця 3.9 

Варіювання ознак “тривалість періоду сходи – цвітіння 50% качанів та волотей” константних ліній та 

самозапилених сімей отриманих на базі гібридів (SC, DW, Synt), 2011-2012 рр. 

Показник 
Константні лінії 

Самозапилені сім’ї отримані на базі гібридів 
ДК411 (st) 

SC DW Synt 

2011 р. 2012 р. S4 S5 S4 S5 S3 S4 2011 р. 2012 р. 

Тривалість 

періоду 

сходи − 

цвітіння 50% 

качанів, діб  

N 15 15 15 23 38 47 13 15 

63,1 63,0 

 62,5± 

0,40 

63,3± 

0,68 

63,2± 

0,68 

62,2± 

0,41 

63,3± 

0,42 

63,0± 

0,40 

62,5± 

0,55 

62,8± 

0,50 

V,% 2,49 4,15 4,14 3,13 4,05 4,31 3,16 3,09 

Lim 

(min-max) 

59,5-

64,5 

58,5-

68,5 

59,0-

68,0 

59,5-

65,5 

60,0-

69,5 

58,5-

70,0 

59,5-

66,0 
60,0-66,0 

Тривалість 

періоду 

сходи − 

цвітіння 50% 

волотей, діб  

 60,4± 

0,35 

60,6± 

0,48 

61,1± 

0,71 

60,1± 

0,22 

61,1± 

0,29 

61,0± 

0,27 

60,7± 

0,46 

61,0± 

0,33 

59,8 61,0 V,% 2,26 3,09 4,49 1,73 2,88 2,98 2,71 2,08 

Lim 

(min-max) 

59,0-

63,0 

58,0-

64,5 

59,0-

67,0 

58,0-

61,0 

59,0-

65,0 

58,0-

64,5 

59,0-

63,5 
59,5-64,0 

 

xsX 

xsX 
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Таблиця 3.10 

Тривалість періоду сходи – цвітіння 50% качанів та волотей у константних 

ліній, 2011-2012 рр. 

Назва ліній 

Тривалість періоду 

сходи – цвітіння 50% 

качанів, діб 
Середнє 

Тривалість періоду 

сходи – цвітіння 50% 

волотей, діб 
Середнє 

2011 р. 2012 р. 2011 р. 2012 р. 

ДК411 (st) 63,1 63,0 63,1 59,8 61,0 60,4 

ДК13І 63,0 65,0 64,0 60,0 61,0 60,5 

ДК169 62,5 68,5 65,5 62,5 64,0 63,3 

ДК2311 60,0 58,5 59,3 59,5 58,0 58,8 

ДК25І 63,0 64,0 63,5 60,0 61,0 60,5 

ДК275 61,5 61,5 61,5 59,5 60,0 59,8 

ДК301 64,0 62,0 63,0 61,0 59,0 60,0 

ДК3113 62,5 66,5 64,5 59,5 64,5 62,0 

ДК375 63,0 64,0 63,5 60,0 61,0 60,5 

ДК454/6 63,0 60,5 61,8 61,0 58,0 59,5 

ДК555 63,0 64,5 63,8 62,0 61,0 61,5 

ДК6496 64,5 64,0 64,3 60,0 61,0 60,5 

ДК744 61,0 60,5 60,8 59,0 60,0 59,5 

ДК85І 63,0 64,5 63,8 63,0 61,0 62,0 

ДКС238 59,5 61,0 60,3 59,5 59,0 59,3 

Середнє 62,4 63,2 62,8 60,4 60,6 60,5 

НІР05 1,99 1,11 − 1,85 1,07 − 

 

Найбільший розрив у цвітінні качанів та волотей спостерігався у лінії 

ДК13І і склав 3 доби в 2011 р. та 4 доби в 2012 р. У 2011 р. одночасно зацвіли 

волоть і качан у ліній ДК169, ДК85І, ДК238, тоді як у 2012 р. в цій групі 

одночасного цвітіння не спостерігалось. 

У 2011 р. достовірно раніше за лінію ДК411 на 2,1-3,6 доби зацвіли 

лінії ДК744, ДК2311, ДК238. У 2012 р. – на 1,5-4,5 доби лінії ДК275, 

ДКС238, ДК454/6, ДК744, ДК2311. Стабільно за роки досліджень раннім 

цвітінням відзначено лінії ДК2311, ДК744, ДКС238 порівняно зі стандартом. 
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Достовірно пізніше за лінію ДК411 на 1,5-5,5 діб зацвіли лінії ДК555, 

ДК85І, ДК13І, ДК3113, ДК169 у 2012 р. У той час у 2011 р. достовірно 

пізніше за стандарт не цвіла жодна досліджувана лінія. 

Вивчення середньої тривалості періодів сходи − цвітіння 50% качанів 

та сходи − цвітіння 50% волотей за 2011-2012 рр. у самозапилених сімей, 

отриманих на базі простих гібридів (SC), засвідчило, що різниця між ними 

склала 2,10 доби (табл.3.11).  

Таблиця 3.11 

Тривалість періоду сходи – цвітіння 50% качанів та волотей самозапи-

лених сімей S4-S5 отриманих на базі простих гібридів (SC), 2011-2012 рр. 

Група 

гібридів 

Сімей 

S4 

Тривалість періоду сходи 

– цвітіння 50%, діб 
Сімей 

S5 

Тривалість періоду сходи 

– цвітіння 50%, діб 

качанів волотей качанів волотей 

SC1 

1111 65,5 61,5 11111 63,0 61,0 

1121 67,0 67,0 
11211 62,5 61,0 

11212 63,5 61,0 

1123 67,0 64,0 11232 65,5 61,0 

1131 63,0 61,0 11311 63,5 61,0 

SC2 

5211 63,0 59,5 52111 64,0 61,0 

5212 62,0 59,5 
52121 59,5 59,0 

52123 63,5 60,0 

5214 62,5 60,0 

52141 60,0 58,0 

52142 60,0 58,0 

52143 60,0 59,5 

5231 61,0 59,5 
52311 59,5 60,5 

52312 63,0 61,0 

5232 61,5 59,0 
52321 63,0 60,0 

52322 64,0 61,0 

5411 62,0 59,5 54111 65,5 60,5 

5424 61,0 59,5 
54241 61,0 59,0 

54242 61,0 59,0 

5432 63,0 61,0 
54321 62,5 60,0 

54322 62,5 60,0 

SC3 

4211 62,0 60,0 42112 63,0 61,0 

4241 59,0 59,0 42412 59,5 59,0 

5323 68,0 67,0 53231 60,5 60,0 

Середнє 63,2 61,1 − 62,2 60,1 

ДК411 (st) 63,1 59,8 − 63,0 61,0 

НІР05 1,41 1,39 − 1,43 0,88 
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Серед сімей груп SC виділено зразки, які характеризувались більш 

пізнім цвітінням жіночих суцвіть ніж лінія ДК411: в S4 – SC1 1111, SC1 1121, 

SC1 1123, SC3 5323 (на 2,4-4,9 доби); в S5 − SC1 11232, SC2 54111 (на 

2,5 доби). Стабільно пізнім цвітіння качанів характеризувалась сім’я 

SC1 11232. 

Достовірно раніше від стандарту на 2,1-4,1 доби зацвіли в S4 (2011 р.) 

сім’ї: SC2 5231, SC2 5424, SC3 4241; в S5 (2012 р.) ‒ на 2,0-3,5 доби сім’ї: 

SC2 54242, SC2 54241, SC3 53231, SC2 52142, SC2 52141, SC2 52143, 

SC3 42412, SC2 52311, SC2 52121. Достовірно меншу тривалість періоду 

цвітіння качанів ніж лінія ДК411 за роки досліджень мали сім’ї SC2 52311, 

SC2 54241, SC2 54242, SC3 42412. 

Стосовно тривалості періоду сходи – цвітіння 50% волотей то в 2011 р. 

середнє значення по групі перевищило лінію-стандарт ДК411 на 1,30 доби, а 

в 2012 р. − на 0,90 доби.  

Розрив між датою цвітіння чоловічих і жіночих суцвіть максимальним 

був у сімей S4 SC1 1111 (4 доби) та S5 SC1 11232 (4,5 діб). Одночасне 

цвітіння чоловічих і жіночих суцвіть відзначено у сімей SC1 1121, SC3 4241  

в 2011 р., тоді як у стресовому 2012 р. між сім’ями синхроне цвітіння не 

спостерігалось.  

Результати досліджень динаміки тривалості періоду сходи – цвітіння 

50% чоловічих і жіночих суцвіть у групи самозапилених сімей отриманих на 

базі подвійних гібридів (DW), засвідчили, що середні їх значення були на 

рівні лінії-стандарту, лише “тривалість періоду сходи – цвітіння 50% 

волотей” у сімей S4 (2011 р.) була більшою на 1,3 доби. У 2011 р. у сімей S4 

“тривалість періоду сходи – цвітіння 50% качанів” змінювались в межах від 

60,0 діб до 69,5 діб, у 2012 р. у сімей S5 − в межах 58,5-70,0 діб (дод. Г).  

Стосовно ознаки “тривалость періоду сходи – цвітіння 50% чоловічних 

суцвіть” можна відзначити, що у сімей S4, та S5 він був майже однаковим (6,0 

та 6,5 діб відповідно). 

Деякі із сімей групи (18,4%) в S4 (2011 р.) мали на 2,1-3,1 доби меншу  
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тривалість періоду сходи – цвітіння 50% качанів ніж у лінії ДК411: 

DW1 6112, DW2 9313, DW2 14-112, DW2 3211, DW1 11-311, DW1 11-131, 

DW2 13-214; на 1,5-4,5 доби 46,8% сімей S5 (2012 р.): DW2 32132, 

DW2 32111, DW2 11-1221, DW2 13-2111, DW1 61122, DW2 11-1222, DW2 12-

3421, DW2 12-3432, DW2 93112, DW1 11-1311, DW2 14-3111, DW2 92311, 

DW2 10-1211, DW2 13-2211, DW2 93111, DW2 12-3431, DW2 32121, DW2 12-

1221, DW2 11-1231, DW2 14-1121, DW1 11-31121, DW2 93131. 

Стабільно за роки досліджень раніше за стандарт цвіли сім’ї 

DW1 61122, DW1 11-1311, DW1 11-3112, DW2 32111, DW2 93131, DW2 14-

1121. 

Достовірно пізніше лінії ДК411 цвіло 21,1% сімей S4 та 31,9% сімей S5, 

серед яких: у 2011 р. на 2,4-6,5 доби  − DW1 5124, DW1 5121, DW2 12-321, 

DW1 5122, DW2 12-312, DW1 5123, DW2 9332, DW2 12-313; у 2012 р. на 1,5-

7,0 діб − DW2 12-3211, DW2 92332, DW1 51211, DW1 51221, DW1 61112, 

DW2 13-2141, DW2 12-3131, DW2 12-3121, DW2 93321, DW1 51231, DW2 13-

2131, DW2 92331, DW2 11-1211, DW2 93121, DW1 51121.  

Стабільно пізніше стандарту зацвіли сім’ї DW1 51211, DW1 51221, 

DW1 51231, DW2 93321, DW2 12-3121, DW2 12-3131, DW2 12-3211. 

Протерандрія в 4 доби спостерігалась у сімей S4 DW2 12-321, у сімей 

S5: DW1 12112, DW1 51231, DW2 92331, DW2 12-3121, DW2 13-2141; 5 діб – 

у сімей S4: DW1 5121, DW1 5122, DW1 5123; 5,5 діб − у сімей S4: DW2 12-

313; 6,0 діб − у сімей S5 DW2 93121. Одночасне цвітіння відзначено у сімей 

S4 (2011 р.): DW1 6112, DW2 13-214, DW2 14-112, у сімей S5 (2012 р.): 

DW1 51221, DW1 11-3112, DW2 92311, DW2 93111, DW2 93112, DW2 11-

1231, DW2 12-1221, DW2 14-3111. 

Аналіз одержаних результатів ознаки “тривалість періоду сходи – 

цвітіння 50% чоловічих і жіночих суцвіть” у групи самозапилених ліній, 

отриманих на базі восьмилінійних гібридів (Synt), засвідчив, що як і в решти 

досліджуваних груп середні значення за роками було на рівні лінії ДК411. 

Варіювання значень тривалості періоду сходи − цвітіння 50% качанів у сімей 

S3 було в межах 59,5-66,0 діб, у сімей S4 − 60,0-66,0 діб (табл. 3.12). При 



71 

цьому різниця між лімітами даної ознаки склали 6,0 і 6,5 доби відповідно. 

Для тривалості періоду сходи – цвітіння 50% волотей вона сягала 4,5 діб в 

обидва роки. 

Таблиця 3.12 

Тривалість періоду сходи – цвітіння 50% качанів та волотей у самоза-

пилених S3-S4 сімей отриманих на базі восьмилінійних гібридів (Synt), 

2011-2012 рр. 

Група 

гібрид 

Сім’я 

S3 

Тривалість періоду 

сходи – цвітіння 50%, 

діб 
Сім’я  

S4 

Тривалість періоду 

сходи – цвітіння 50%, 

діб  

качанів  волотей  качанів  волотей  

Synt1 
11-11 60,0 60,0 11-111 60,0 60,0 

17-12 61,5 59,5 17-121 62,5 59,5 

Synt2 

341 63,5 59,5 3411 65,0 61,5 

342 63,0 60,5 3421 63,5 61,5 

343 63,5 60,0 
3431 66,0 64,0 

3432 64,5 61,5 

11-31 61,5 61,0 11-311 61,5 60,5 

11-33 
62,0 

62,0 
11-331 60,5 60,0 

11-332 61,0 60,5 

12-42 62,5 60,5 12-422 61,5 60,5 

12-44 62,0 59,0 12-442 61,0 59,5 

13-24 59,5 59,5 13-241 61,5 60,5 

16-21 62,5 62,5 16-211 64,5 63,0 

16-22 66,0 63,5 16-221 64,0 61,0 

16-32 64,5 62,0 16-322 64,5 61,0 

Середнє 62,5 60,7 − 62,8 61,0 

ДК411 (st) 63,1 59,8 − 63,0 61,0 

НІР05 1,97 1,28 − 1,07 0,89 

 

Пізніше на 2,9 доби за лінію ДК411 зацвіла сім’я S3 Synt2 16-22 та на 

1,5-3,0 доби 33,3% сімей S4: Synt2 3432, Synt2 16-322, Synt2 16-211, 

Synt2 3411, Synt2 3431.  

Раніше за стандарт зацвіло 15,4% сімей S3: Synt1 11-11, Synt2 13-24 на 

3,1-3,6 доби, тоді як серед сімей S4 їх було 46,7% (Synt2 12-422, Synt2 11-311, 

Synt2 13-241, Synt2 12-442, Synt2 11-332, Synt2 11-331, Synt1 11-111) на 1,5-

3,0 доби.  
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Тривалість періоду сходи − цвітіння 50% волотей була у переважної 

більшості сімей на рівні лінії ДК411 (69,2% сімей S3 та 66,7% сімей S4).  

Протерандрія до 4 діб спостерігалась у сім’ї S3 Synt2 341 та S4 

Synt2 3411. Одночасне цвітіння зафіксовано у сімей S3: Synt1 11-11, Synt2 11-

33, Synt2 13-24, Synt2 16,21, в S4 − Synt1 11-111. 

Аналіз результатів отриманих при вивченні ознак “тривалості періоду 

сходи – цвітіння 50% качанів і волотей” дозволяє зробити наступні висновки: 

− середньопопуляційні значення ознак “тривалості періодів сходи – 

цвітіння 50% качанів та волотей” свідчать, що незалежно від 

контрастних погодних умов константні лінії та самозапиленні сім’ї 

залишались на рівні лінії-стандарту ДК411;  

− коефіцієнт кореляції між ознакою “тривалість періоду сходи – 

цвітіння 50% качанів” та “тривалість періоду сходи – цвітіння 50% 

волотей” був достовірно високим і склав r=0,79 (2011 р.) та r=0,81 

(2012 р.); 

− у досліджуваних зразків, переважав протерандрійний тип цвітіння, 

протогінічного типу цвітіння не відзначено; 

− протерандрійний тип цвітіння від 3 до 6 діб був у лінії у ДК13І, у 

сімей S4 (2011 р.): SC1 1111, DW1 5121, DW1 5122, DW1 5123, 

DW2 12-313, DW2 12-321, Synt2 341 (S3), у сімей S5 (2012 р.): 

SC1 11232, DW1 12112, DW1 51231, DW2 92331, DW2 93121, 

DW2 12-3121, DW2 13-2141; 

− одночасно цвітіння волотей і качанів було в обидва роки у сім’ї 

Synt1 11-111; 

− стабільно раннє цвітіння відмічено у ліній ДК2311, ДК744, ДКС238, 

сім’ї SC2 52311, SC2 54241, SC2 54242, SC3 42412, DW1 61122, 

DW1 11-1311, DW1 11-3112, DW2 32111, DW2 93131, DW2 14-1121;  

− виділено зразки, які характеризувались більш пізнім цвітінням 

жіночих суцвіть ніж лінія-стандарт ДК411: SC1 11232, DW1 51211, 

DW1 51221, DW1 51231, DW2 93321, DW2 12-3121, DW2 12-3131, 

DW2 12-3211; 
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− виділено сім’ї SC2 52311, DW1 61122, DW1 11-1311, DW1 11-3112, 

DW2 32111, у яких тривалість періодів від сходів до цвітіння була 

на 2-4 доби меншою, з вищим на 1,34-1,88 т/га рівнем насіннєвої 

продуктивності в порівнянні з лінією-стандартом ДК411. 

 

3.4.1 Комбінаційна здатність  

 

Поняття про комбінаційну здатність (КЗ) і головних формах її прояву 

виникло в ході досліджень з гетерозису кукурудзи [150]. 

Аналіз оцінок нових ліній відносно ЗКЗ та СКЗ за врожайністю зерна, 

та іншими важливими ознаками, дозволяє виділити кращі зразки з високою 

комбінаційною здатністю і намітити перспективи їх використання в 

подальшій селекційній практиці [151]. Ряд вчених стверджують, що оцінка в 

різні роки і при різних рівнях урожайності дозволяє підвищити достовірність 

суджень про комбінаційну цінність ліній [151, 152]. В процесі вивчення КЗ 

виявлено значний вплив навколишнього середовища на варіабельність 

варіанс ЗКЗ та СКЗ в цілому за схемами схрещування та на конкретні оцінки 

кожної лінії, що вивчається [27, 85, 153-159].  

Для вивчення прояву гетерозису відносно основних господарсько-

цінних ознак серед гібридних комбінацій, створених за участю нових ліній, 

існують декілька найбільш розповсюджених способів визначення 

комбінаційної здатності. До них належать діалельні схрещування, топкрос, 

полікрос та вільне схрещування [149, 160, 161].  

Метод топкросу − найбільш розповсюджений та достатньо інформа-

тивний для оцінки новостворених інбредних ліній. Він дає істотну та досить 

конкретну інформацію про загальну (ЗКЗ) та специфічну (СКЗ) комбінаційну 

здатність [96, 162]. Його принцип полягає в тому, що досліджувані лінії 

схрещують з певною кількістю спеціально підібраних тестерів [144, 163]. 

Тому в своїх дослідженнях ми використовували метод топкросу для 

вивчення новостворених інбредних сімей за комбінаційною здатністю 

стосовно врожайності та вологості зерна. 
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Для більш системної оцінки тесткросів за показниками ефектів ЗКЗ був 

проведений розподіл ліній на умовні класи відносно середньої по досліду. До 

1 класу віднесли сім’ї з достовірно вищими показниками ЗКЗ відносно НІР05; 

до 2 класу − в межах НІР05; до 3 класу увійшли форми з низькими оцінками 

ЗКЗ, тобто достовірно нижчі за НІР05 по досліду. 

Розподіл ліній та сімей за класами ЗКЗ відносно ознаки “врожайність 

зерна” показав, що у 2011 р. максимальна кількість зразків (33%) серед 

константних ліній була віднесена до 1 класу, мінімальна (12%) серед сімей 

групи Synt. Кількість сімей з оцінками 3 класу змінювалась від 18% (DW) до 

27% (SC) (рис. 3.2). Основна маса зразків мала оцінки 2 класу (47% − 

константні лінії, 46% − сімей групи SC, 59,0% − сімей групи DW, 63% − 

сімей групи Synt).  

У 2012 р., який характеризувався найгіршими погодними умовами, 

основну кількість зразків віднесено до 2 класу – від 60% (сімей групи SC) до 

80% (константних ліній). Серед сімей груп SC та DW до 1 та 3 класу 

віднесено майже однакова їх кількість. Слід відмітити, що серед сімей групи 

Synt зразки, які ввійшли до 3 класу відсутні, а у константних ліній їх було 

7%. 

У 2013 р. розподіл ліній та сімей за класами ЗКЗ відносно ознаки 

“врожайність зерна” близький до 2011 р.: 1 клас налічував 20% (Synt), 27% 

(константні лінії), 2 клас – 46% (константних ліній), 4% (SC); 3 клас – 23% (SC 

та DW), 33% (Synt).  

Коефіцієнти кореляції між значеннями ефектів ЗКЗ за ознакою 

“врожайність зерна” були достовірними та мали значення між оцінками сімей 

в 2011 р. та 2012 р. – 0,29, в 2011 р. та 2013 р. – 0,27; в 2012 р. та 2013 р. – 0,36. 
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Рис. 3.2. Розподіл за класами оцінок ефектів ЗКЗ ознаки “врожайність зерна” 

константних ліній та самозапилених сімей отриманих на базі гібридів (SC, 

DW, Synt), 2011-2013 рр. 

 

Розподіл ліній та сімей за класами ЗКЗ відносно ознаки “збиральна 

вологість зерна” засвідчив, що в 2011 р. максимальна кількість зразків 

віднесених до 1 класу була в групі константних ліній − 27%. Серед сімей 

групи Synt їх було 25%, групи DW – 9%, а мінімальна кількість таких 

зразків була в групі SC (рис. 3.3). Кількість сімей з оцінками 3 класу 

змінювалась від 13,6% (DW) до 54,5% (SC). Основна маса зразків мала 

оцінки 2 класу (40% − константні лінії, 46% − сімей групи SC, 73% − DW, 

38% − Synt). 

У 2012 р. з погіршенням погодних умов найбільша кількість зразків 

віднесена до 2 класу – від 60% (константних ліній) до 87% (сімей групи 

SC). 
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Рис. 3.3. Розподіл за класами оцінок ефектів ЗКЗ ознаки “збиральна вологість 

зерна” константних ліній та самозапилених сімей отриманих на базі гібридів 

(SC, DW, Synt), 2011-2013 рр. 

 

Серед сімей груп SC, DW та Synt 1 та 3 класи складали майже 

однакову кількість. Слід відмітити, що в групі константних ліній зразки 

віднесені до 1 класу склали 27%, 3 класу – 13%. 

У 2013 р. класифікація ліній та сімей за рівнями ЗКЗ відносно ознаки 

“збиральна вологість зерна” була схожою з 2012 р.: 1 клас налічував від 

7% (Synt) до 17% (DW); 2 клас – 80% в групі константних ліній та серед 

сімей групи Synt, 87% – серед сімей групи SC та 62% − в групі DW. До 

3 класу ввійшли від 4% сімей в групі SC до 21% сімей − в групі DW.  

Коефіцієнти кореляції між значеннями ефектів ЗКЗ за ознакою 

“збиральна вологість зерна” були не достовірними (-0,29) між 2011 та 

2012 рр. та (-0,09) між 2012 та 2013 рр., а між 2011 та 2013 рр. − 

достовірний і склав 0,34. 
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Розподіл константних ліній за класами ефектів ЗКЗ відносно ознаки 

“врожайність зерна” засвідчив, що максимальна кількість зразків (33%) 

віднесених до 1 класу була в 2011 р., а мінімальна (13%) в 2012 р. (рис. 3.4).  

 

 
Рис. 3.4. Розподіл за класами оцінок ефектів ЗКЗ ознаки “врожайність зерна” 

константних ліній, 2011-2013 рр. 

 

Основний масив ліній мав оцінки, що відповідали 2 класу. В 2011 р. та 

2013 р. до цього класу було віднесено однаковий відсоток зразків (47% і 46% 

відповідно), в 2012 р. він склав 80%, а до 3 класу відповідно 20% (2011 р.), 

7% (2012 р.) та 27% (2013 р.). 

Проаналізувавши отримані результати можна зробити висновок, що з 

погіршенням погодних умов кількість ліній віднесених до 1 та 3 класів 

зменшувалась,  а  2  класу  збільшувалась. Таким  чином,  взаємодія  ЗКЗ  з 

середовищем впливає на їх оцінки і значно утруднює одержання достовірних 

оцінок цього параметру [164]. 

Кращі за рівнем оцінок ефектів ЗКЗ лінії ДК2311, ДК25І, ДК301, 

ДК411 ввійшли до 1 класу, на протязі 2-х років (2011, 2013 рр.), при цьому ні 

одна з них не була віднесена до 3 класу в 2012 р.  
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У ліній ДК375, ДК6496 оцінки ЗКЗ на рівні 1 класу відзначались лише 

один рік, у першої в найбільш сприятливий 2011 р., а в другої в стресовий 

2012 р. (табл. 3.14).  

Таблиця 3.14 

Оцінка ефектів ЗКЗ і варіанси СКЗ константних ліній за ознакою “врожай- 

ність зерна” 2011-2013 рр., т/га 

Константні 

лінії 

Ефекти 

ЗКЗ 

Варіанси 

СКЗ Клас* 

Ефекти 

ЗКЗ 

Варіанси 

СКЗ Клас* 

Ефекти 

ЗКЗ 

Варіанси 

СКЗ Клас* 

С
у
м

а 

к
л
ас

ів
 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 

ДК13I 0,20 0,17 II 0,03 0,01 II -1,24 1,58 III 6 

ДК169 -0,09 0,09 II -0,24 0,13 II 1,15 0,41 I 5 

ДК2311 0,51 0,09 I 0,35 0,09 I -0,42 0,62 II 4 

ДК25І 0,78 1,91 I -0,04 0,06 II 0,57 0,21 I 4 

ДК275 -0,87 0,78 III -0,10 0,02 II 0,43 0,31 II 7 

ДК301 0,80 0,94 I 0,03 0,27 II 1,04 0,62 I 4 

ДК3113 -0,34 0,03 II 0,18 0,03 II 0,16 0,02 II 6 

ДК375 1,08 0,62 I 0,19 0,04 II -0,42 0,59 II 5 

ДК454/6 -0,16 0,08 II -0,07 0,11 II -0,63 0,28 III 7 

ДК555 0,04 0,29 II -0,20 0,04 II -0,74 1,55 III 7 

ДК6496 0,16 0,61 II 0,27 0,05 I 0,02 0,80 II 5 

ДК744 -1,67 0,80 III 0,16 0,03 II 0,10 2,38 II 7 

ДК85I -0,44 0,09 II 0,03 0,28 II 0,11 0,13 II 6 

ДКС238 -1,26 1,62 III -0,37 0,02 III -0,79 0,13 III 9 

ДК411 (st) 1,26 0,05 I -0,22 0,00 II 0,66 0,02 I 4 

НІР05 0,44 − − 0,25 − − 0,45 − − − 

Примітка: * – вказані класи значень ЗКЗ відносно середньої по досліду. 

Достовірно у межах НІР05 

 

Низькі суми балів (4) класів розподілу за ефектами ЗКЗ отримали лінії 

ДК2311, ДК301 та ДК411. Негативні значення оцінок ефектів ЗКЗ стабільно в 

2011-2013 рр. мала лінія ДКС238 (-1,26; -0,37; -0,79 т/га). У решти ліній вони 

змінювалися залежно від погодних умов року.  

Кореляційний зв’язок значень ефектів ЗКЗ за ознакою “врожайність 

зерна” у групи константних ліній був недостовірним в усі роки досліджень і 

склав між 2011 та 2012 рр. і 2011 та 2013 рр. (0,16 і 0,18 відповідно), а також 

від’ємний -0,09 − між 2012 та 2013 рр. 
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Не менш важливим є оцінка варіанс СКЗ, яка дає змогу простежити 

специфіку взаємодії лінії чи сім’ї з тим або іншим тестером в певній 

комбінації схрещування. В сучасній селекції гібридної кукурудзи дослідники 

все частіше наштовхуються на необхідність отримувати не просто лінії з 

високою ЗКЗ, а такі, які дають високий врожай в конкретних схрещуваннях з 

певними лініями або групою ліній, тобто з високою СКЗ [165]. 

У групі константних ліній за ознакою “врожайність зерна” було 

відзначено лінію ДК301, яка мала високі значення ефектів ЗКЗ (0,80, 0,03, 

1,04 т/га) та високі СКЗ (0,94, 0,27, 0,62). 

Аналіз ефектів ЗКЗ за ознакою “збиральна вологість зерна”, є 

важливою частиною селекційної роботи, особливо при створенні 

високопродуктивних гібридів кукурудзи. Форми з високою врожайністю і 

низькою вологістю зерна являють суттєвий інтерес для виробництва. Тому 

при аналізі ЗКЗ відбирають зразки з негативними значеннями цієї 

ознаки [124].  

Оцінки ефектів ЗКЗ константних ліній за ознакою “збиральна вологість 

зерна” підтвердили значний вплив на них умов років дослідження. Були 

виділені лише 2 лінії з низькими ефектами ЗКЗ протягом 3-х років – ДК169 

 (-0,60, -0,29, 0,50% відповідно за роками) та ДК744 (-0,50, -0,36, 0,10) 

(табл. 3.15).  

Порівняно високі значення ефектів ЗКЗ незадовільні в 2011-2013 рр. 

мали лінії ДК2311 (1,91, 0,20, 0,65% відповідно за роками), ДК454/6 (1,21, -

0,27, 0,23%), ДК6496 (0,60, 0,30, -0,22%), що свідчить про підвищену 

вологість зерна тесткросів, отриманих за їх участі. Лінія ДК411 (0,53%) у 

2011 р. мала 1 клас оцінок ЗКЗ, в 2012-2013 рр. змінила його на 2 клас (-0,15 

та 0,07% відповідно за роками). 

У лінії ДК744 сума класів склала 8 у 2011 та 2012 рр. мала високу СКЗ 

(0,54; 0,86 відповідно), у ДКС238, яка мала нестабільну ЗКЗ та високе 

значення СКЗ спостерігалась в 2011 р. (0,49) та 2012 р. (0,54). 

Розподіл за класами ефектів ЗКЗ відповідно ознаки “врожайність зерна” 

Таблиця 3.15 
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Оцінка ефектів ЗКЗ і варіанси СКЗ константних ліній за ознакою “зби-

ральна вологість зерна” 2011-2013 рр., %  

Константні 

лінії 

Ефекти 

ЗКЗ 

Варіанси 

СКЗ Клас* 

Ефекти 

ЗКЗ 

Варіанси 

СКЗ Клас* 

Ефекти 

ЗКЗ 

Варіанси 

СКЗ Клас* 

С
у
м

а 
 

к
л
ас

ів
 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 

ДК13I -0,15 0,13 II -0,15 0,10 II -0,21 0,52 II 6 

ДК169 -0,60 0,00 III -0,29 0,01 III 0,50 0,05 II 8 

ДК2311 1,91 0,05 I 0,20 0,15 II 0,65 0,07 I 4 

ДК25І -0,41 0,05 II -0,09 0,01 II -0,27 0,05 II 6 

ДК275 0,28 1,15 II 0,20 0,02 II 0,23 0,29 II 6 

ДК301 0,11 0,05 II -0,11 0,69 II -0,62 0,09 III 7 

ДК3113 0,04 0,09 II 0,04 0,05 II 1,08 2,39 I 5 

ДК375 -0,08 0,07 II 0,32 0,02 I -0,37 0,15 II 5 

ДК454/6 1,12 0,00 I -0,27 0,06 I 0,23 0,03 II 4 

ДК555 -0,85 0,02 III 0,08 0,04 II -0,21 0,29 II 7 

ДК6496 0,60 0,04 I 0,30 0,06 I -0,22 0,21 II 4 

ДК744 -0,81 0,03 III -0,36 0,54 III 0,10 0,86 II 7 

ДК85I -0,63 0,08 III 0,00 0,17 II -0,18 0,73 II 7 

ДКС238 -0,44 0,49 III 0,42 0,46 I -0,30 0,13 II 6 

ДК411 0,53 0,00 I -0,15 0,04 II 0,07 0,29 II 5 

НІР05 0,42 − − 0,26 − − 0,44 − − − 

Примітка: * – вказані класи значень ЗКЗ відносно середньої по досліду. 

Достовірно у межах НІР05 

 

самозапилених сімей S3-S5 групи SC показав, що до 1 та 3 класів 

максимальна кількість сімей (27%) віднесена в 2011 р., та майже однакова 

20% і 23% відповідно в 2012 та 2013 рр. (рис. 3.5).  

Основну масу зразків віднесено до 2 класу. Максимальна їх кількість 

(60%) була − в 2012 р., мінімальна (46%) − в 2011 р., та 54% − в 2013 р. 

Оцінки ефектів ЗКЗ відносно врожайності зерна сімей групи SC 

свідчать, що стабільно за три роки випробування найвищими вони були у 

сімей SC1 113 (S3), 1131 (S4), 11311 (S5) (0,74; 0,26; 0,73 т/га відповідно),  
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Рис.3.5. Розподіл за класами оцінок ефектів ЗКЗ ознаки “врожайність зерна” 

самозапилених сімей S3-S5 отриманих на базі простих гібридів (SC) 

 

SC2 521, 5211, 52111 (0,68; 0,26; 1,24 т/га), SC3 421, 4211, 42112 (0,67; 0,19; 

0,76 т/га), які також мали високі варіанси СКЗ (дод. Д). Сім’я SC3 424 і її 

похідні сім’ї S4 – SC3 4241, S5 – SC3 42412 мали стабільно низькі значення 

ЗКЗ (-0,89; -0,27; -1,70 т/га відповідно), в S5 з високою варіансою СКЗ [166]. 

У лінії-стандарту ДК411 оцінки ефектів ЗКЗ з 1 класу в 2011 р. 

(0,53 т/га) зменшились до 2 класу в 2012 та 2013 рр. (0,15; 0,07 т/га 

відповідно).  

Кореляційний зв’язок значень оцінок ефектів ЗКЗ за ознакою 

“врожайність зерна” був недостовірним і склав між сім’ями S3та S4 і S3 та S5 

(0,51 і 0,47 відповідно) та достовірно високим між сім’ями S4 та S5 – 0,71. 

Сім’я SC3 42112 мала високі значення ЗКЗ (сума класів 3), а також в 

2011 р. та в 2013 р. високі значення СКЗ. Сім’я SC1 11311 мала низькі 

значення СКЗ в 2012-2013 рр., при високих значеннях ЗКЗ. Ці сім’ї 

перспективні для створення простих гібридів.  
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Оцінки комбінаційної здатності сімей SC за ознакою “збиральна 

вологість зерна” засвідчили, що у основної частини зразків вони були в 

межах середньої по досліду.  

До 3 класу були віднесені сім’ї S3 SC2 542 (-0,53%), SC3 424 (-0,47%), 

S4 − SC2 5214 (-0,37%), S5 − SC3 53231 (-0,52%), які в подальшому можна 

використовувати при створенні селекційного матеріалу з низькою вологістю 

зерна (дод. Е).  

До 1 класу було віднесено сім’ї S3 групи SC1 111 (0,90%), SC2 521 

(0,53), в S4 − SC2 5432 (0,39%), в S5 − SC2 54242 (0,80%), SC2 54321 

(0,51%), що вказує на високу вологість зерна тесткросів отриманих за їх 

участі.  

Кореляційний зв’язок значень ЗКЗ за ознакою “збиральна вологість 

зерна” був недостовірним між сім’ями S3 та S5 і склав 0,45, між сім’ями S3 

та S4 – 0,03 і сім’ями S4 та S5 – 0,22. 

Стабільно високими показниками варіанс СКЗ у сімей групи SC 

відзначено не було.  

Розподіл за класами ефектів ЗКЗ відносно ознаки “врожайність зерна” 

самозапилених сімей S3-S5 отриманих на базі подвійних гібридів (DW) 

показав, що до 1 класу в 2011 та в 2013 рр. було віднесено відповідно 23 і 

26% зразків (рис. 3.6).  

Відсоток сімей негативними значеннями ефектів ЗКЗ мав таку 

динаміку: в 2011 р. – 18%, 2012 р. – 16%, 2013 р. – 23%. Основна кількість 

сімей за оцінками ефектів ЗКЗ віднесена до 2 класу (59, 66, 51% відповідно 

за роками). 

Аналіз ефектів ЗКЗ за ознакою “врожайність зерна” сімей DW 

показав, що високими (1 клас) оцінки були у сімей S3 – DW1 121 і її 

нащадків S4 і S5 DW1 1211, DW1 12111 (0,59; 0,26; 0,77 т/га відповідно); S3 

DW2 321 і її нащадків S4 і S5 DW2 3212, DW2 32121, DW2 32122 (0,59; 0,26; 

1,35; 0,88 т/га) і S3 DW2 923 і її нащадків S4 і S5 DW2 9231, DW2 92311 

(0,60; 0,32; 0,55 т/га) (дод. Ж) [100]. 
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Рис.3.6. Розподіл за класами оцінок ефектів ЗКЗ ознаки “врожайність зерна” 

самозапилених сімей S3-S5 отриманих на базі подвійних гібридів (DW) 

 

Сім’ї DW1 11-13, 11-131, 11-1311 (0,58; 0,39; 0,32 т/га), DW2 321, 3213, 

32121 (0,59; -0,10; 0,87 т/га), DW2 923, 9233, 92331 (0,60; 0,03; 0,87 т/га), 

DW2 14-11, 14-112, 14-1121 (0,59; 0,23; 0,09 т/га) та лінія-стандарт ДК411 

(0,66; 0,20; 0,70 т/га відповідно за роками) змінили оцінки з 1 класу на 2 клас.  

Достовірно низькі оцінки ефектів ЗКЗ мала сім’я S3 DW1 521 

(0,27 т/га) та її нащадки: DW1 5123 (-0,31 т/га), DW1 51231 (-1,30 т/га), 

DW1 5124 

(-0,39 т/га), DW1 51242 (-0,55 т/га), а також сім’я S3 DW2 12-31 (-0,90 т/га) і 

отримані на її основі сім’ї  S4  і  S5,  DW2 12-312  (-0,11 т/га),  DW2 12-3121 

(-1,91 т/га), які змінювали свої оцінки з 3класу на 2, а потім знову на 3 клас. 

Сім’ї S3 DW2 13-21 (0,24 т/га), S4 DW2 13-213 (0,04 т/га), S5 DW2 13-

2131  (-0,51 т/га),  DW2 13-22  (0,02 т/га),  13-221  (0,29 т/га),  13-2211           

(-0,53 т/га) в умовах 2013 р. знизили оцінки ЗКЗ з 2 класу на 3 клас в 

порівнянні з 2011-2012 рр.  [167].  

1 клас

23%

2 клас

59%

3 клас

18%

S3, 2011 р.

1 клас

18%

2 клас

66%

3 клас

16%

S4, 2012 р.

1 клас

26%

2 клас

51%

3 клас

23%

S5, 2013 р.



84 

Стабільно негативні оцінки ефектів ЗКЗ (3 клас) були в сімей S3 

DW2 13-21, S4 DW2 13-213, S5 DW2 13-2131 (-1,30; -0,42; -1,49 т/га 

відповідно).  

Кореляційний зв’язок значень ЗКЗ за ознакою “врожайністю зерна” був 

достовірним між сім’ями S3 та S4 і склав 0,51 та недостовірним між сім’ями 

S3 та S5 0,32 і сім’ями S4 та S5 0,39. 

Серед групи DW сім’я DW1 12111 мала високі значення ефектів ЗКЗ та 

стабільно низькі значення варіанс СКЗ за ознакою “врожайність зерна”.   

Аналіз оцінок ЗКЗ за ознакою “збиральна вологість зерна” сімей DW 

засвідчив їх значне варіювання залежно від умов року (дод. И). Стабільно 

низьких оцінок за роки досліджень у групі не відзначено, проте слід 

зазначити, що в 2013 р. зросла кількість сімей з низькими значеннями 

(3 клас) – 21,3%, тоді як в 2011 і 2012 рр. таких було 13,6% та 10,5% 

відповідно. Це вказує на ефективність добору генотипів, які можуть 

використовуватись при створенні гібридів з низькою вологістю зерна. 

Кореляційний зв’язок значень ЗКЗ за ознакою “збиральна вологість 

зерна” був недостовірним між сім’ями S3 та S5 і склав 0,18 та між сім’ями S3 

та S4 – -0,10 і сім’ями S4 та S5 – -0,21. 

Стабільно високих значень варіанс СКЗ у сімей групи DW не 

відзначено.  

Розподіл сімей групи Synt за класами ЗКЗ за ознакою “врожайність 

зерна” показав, що в 2011 р. мінімальна кількість зразків була віднесена до 

1 класу 12%, а в 2012 р. та 2013 р. відповідно 23 і 20% (рис.3.7). Кількість 

сімей з оцінками 3 класу в 2011 р. становила 25%, в 2012 р. ‒ 0%, в 2013 р. – 

33%. Основна частина зразків, як і в інших групах віднесено до 2 класу і 

становила від 47% (2013 р.) та 77% (2012 р.). 

Аналіз комбінаційної здатності сімей Synt за ознакою “врожайність 

зерна” показав, що найвищою (1 клас) вона була у сім’ї S2 Synt2 12-4 

(0,57 т/га) та її похідних сімей S3 Synt2 12-42 (0,22 т/га) – S4 Synt2 12-422 

(0,33 т/га). Деякі сім’ї міняли оцінки ефектів ЗКЗ в послідуючих генераціях  
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Рис.3.7 Розподіл за класами оцінок ефектів ЗКЗ відносно ознаки 

“врожайність зерна” самозапилених сімей S2-S4 отриманих на базі 

восьмилінійних гібридів (Synt) 

 

самозапилення. Зокрема сім’я S2 Synt2 13-2 мала низьке значення ЗКЗ (-

0,88 т/га), а її нащадки S3 Synt2 13-24 (0,22 т/га) і S4 Synt2 13-241 (0,53 т/га) 

мали позитивні оцінки ефектів ЗКЗ (дод. К) [168]. 

Спостерігалось коливання оцінок і у сімей S2 Synt2 11-1 і Synt2 16-3 та 

отриманих на їх базі сімей S3. Так сім’я Synt1 11-1 S2 мала оцінку ЗКЗ 

0,21 т/га, а в S3 Synt1 11-11 (-0,07 т/га). Ідентично у сім’ї Synt2 16-3 в S2 

оцінка була 0,30 т/га, в S3 – Synt2 16-32 (-0,04 т/га). Лінія-стандарт ДК411 

змінювала оцінки від 1 класу (0,91 т/га) в 2011 р. та 0,71 т/га в 2013 р. до 

2 класу − -0,05 т/га в 2012 р., що характеризує її як непосухостійку. 

Серед отриманого матеріалу виділені самозапилені сім’ї, які поряд з 

високими оцінками ефектами ЗКЗ за ознакою “врожайність зерна” 

характеризувались низькими варіансами СКЗ Synt2 12-422 та Synt2 13-241. 

вони можуть використовуватись при селекції нового вихідного матеріалу з 

високою ЗКЗ.  
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Кореляційний зв’язок значень ЗКЗ за ознакою “врожайність зерна” був 

недостовірним і склав між сім’ями S2 та S3  -0,41, між сім’ями S2 та S4 – 0,02 

та сім’ями S3 та S4 – 0,21. 

Результати оцінки комбінаційної здатності за ознакою “збиральна 

вологість зерна” самозапилених сімей Synt S2-S4 наведено в дод. Л. Згідно з 

отриманими результатами інтенсивною вологовіддачею характеризувалась 

сім’я S2 Synt1 17-1 з оцінкою ЗКЗ -1,08% і похідна від неї сім’я S4 Synt1 17-

121 (-0,81%), які віднесені до 3 класу. Цілий ряд сімей S2 Synt2 11-3, 

Synt2 12-4 і отримані на їх основі сім’ї S3 і S4 під впливом умов вирощування 

змінювали оцінки ЗКЗ з 1 класу на 2 або 3 клас, або ж, навпаки, як це мало 

місце у сімей S2 Synt1 11-1 і Synt1 16-3 та їх нащадків. 

Лінія ДК411 за рівнем оцінок ЗКЗ (0,37%; -0,06%; -0,34%) в усі роки 

досліджень (2011-2013 рр.) відносились до 2 класу.  

Стабільно високих варіанс СКЗ у сімей групи Synt не відзначено. 

Кореляційний зв’язок значень ЗКЗ за ознакою “збиральна вологість 

зерна” був недостовірним і склав між сім’ями S2 та S3 − -0,48, незначним він 

був і між сім’ями S3 та S4 (0,20) та високим між сім’ями S2 та S4 (0,66). 

 

3.4.2 Аналіз кращих константних ліній та самозапилених сімей за 

оцінками ефектів ЗКЗ ознаки “врожайність зерна” 

 

Комбінаційна здатність – показник, який успадковується і передається 

поколінню як при самозапиленні, так і при схрещуванні [150, 169, 170]. 

Селекційна практика свідчить, що КЗ досить стійко передається нащадкам, а 

фіксація генів, що її обумовлюють відбувається вже на ранніх етапах 

інбридингу [153]. Випробування сімей в більш ранніх генераціях інбридингу 

S2-S4 не тільки дозволяє розподілити їх потомства на кращі і гірші за 

комбінаційною цінністю, а й завдяки диференційованому впливу 

зовнішнього середовища, ідентифікувати форми з різним адаптивним 

потенціалом [103, 153]. Передумовою успішного добору бажаних генотипів в 

процесі створення ліній є широкомасштабне самозапилення рослин (200 і 
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більше). Одержані позитивні оцінки ефектів ЗКЗ на ранніх генераціях 

самозапилення ще не гарантують отримання сімей з високими їх значеннями 

у наступних генераціях, а тільки збільшують ймовірність успадкування 

позитивних ефектів ЗКЗ та підвищують ефективність селекційного процесу 

за рахунок вибраковування гірших із них на ранніх етапах [73, 103, 150, 169-

170]. 

Серед константних ліній виділені зразки з високими значеннями 

ефектів ЗКЗ відносно ознаки “врожайність зерна”, які за роками досліджень 

проявили стабільність. Лінії ДК301, ДК25І, мали високі оцінки ефектів ЗКЗ, 

як в оптимальні погодні умови 2011 та 2013 рр. так і в посушливий 2012 р., 

що свідчить про їх більшу посухостійкість (рис. 3.8).  

 

Рис. 3.8 Ефекти ЗКЗ відносно ознаки “врожайність зерна” кращих 

константних ліній плазми Айодент за роками досліджень 

 

Лінія ДК411 мала оцінки ЗКЗ в 2012 р. з від’ємними значеннями, що 

свідчить про її нестабільність в більш екстремальних умовах вирощування. 

Лінія ДК2311 в 2011-2012 рр. мала стабільно середні значення оцінок ЗКЗ, 

тоді як в 2013 р. значно знизила їх, що може свідчить про те, що вона 

характеризується, з одного боку доброю посухостійкістю з іншої − 

середньою продуктивністю. 
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Ефекти ЗКЗ кращих самозапилених сімей, які отримані на базі простих 

та подвійних гібридів у 2012 р. показали кращі результати ніж лінія- стандарт 

ДК411, що свідчить про їх вищу посухостійкість та стабільність. З рис. 3.9 і 

3.10 видно, що  як  серед  самозапилених сімей  групи  SC, так  і  серед  сімей  

 

Рис. 3.9 Ефекти ЗКЗ ознаки “врожайність зерна” кращих самозапилених 

сімей S3-S5 отриманих на базі простих гібридів (SC), 2011-2013 рр. 

 

 

Рис. 3.10 Ефекти ЗКЗ ознаки “врожайність зерна” самозапилених сімей S3-S5 

отриманих на базі подвійних гібридів (DW), 2011-2013 рр. 

 

групи DW спостерігається певна динаміка. З кожним наступним етапом 

самозапилення оцінки ефектів ЗКЗ набувають індивідуального характеру. 
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У кращих самозапилених сімей, отриманих на базі восьмилінійних 

гібридів (Synt) оцінки ефектів ЗКЗ за ознакою “врожайність зерна” значно 

варіювали на ранніх етапах інбридингу (S2) та в більш пізньому поколінні 

(S4) досягли стабільності (рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11. Ефекти ЗКЗ ознаки “врожайність зерна” самозапилених сімей S2-S4 

отриманих на базі восьмилінійних гібридів (Synt), 2011-2013 рр.  

 

Аналізуючи кращі самозапилені сім’ї груп SC, DW та Synt (див. 

рис. 3.9, 3.10, 3.11) з високими значення ефектів ЗКЗ відносно ознаки 

“врожайність зерна” можемо зробити висновок, що у більш простих за 

складністю отримання самозапилених сімей уже в більш ранніх генераціях 

проводити оцінку комбінаційної здатності доцільно, тоді як в синтетичних 

популяціях на більш пізньому етапі інбридингу. 

З аналізу результатів оцінки комбінаційної здатності за ознак 

“врожайність зерна” та “збиральна вологість зерна”, можна зробити наступні 

висновки: 

− виявлено залежність розподілу досліджуваного матеріалу на класи за 

оцінками ефектів ЗКЗ від погодних умов. В стресових умовах відсоток 

сімей, віднесених до другого класу збільшувався, в порівнянні з 

оптимальними умовами, а кількість сімей віднесених до 1 та 3 класів 

відповідно зменшувалась; 
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− виділено кращі за рівнем оцінок ефектів ЗКЗ за ознакою “врожайність 

зерна” лінії: ДК2311, ДК25І, ДК301, ДК411 та сім’ї SC1 11311, 

SC2 52111, SC3 42112, DW1 12111 DW2  32121, DW2 32122 і 

DW2 92311, Synt2 12-422; 

− лінія ДК301 за ознакою “врожайність зерна” мала високі значення 

ефектів ЗКЗ та СКЗ; 

− сім’ї DW1 12111, Synt2 12-422 та Synt2 13-241 мали високі значення 

ефектів ЗКЗ та стабільно низькі значення варіанс СКЗ за ознакою 

“врожайність зерна”; 

− інтенсивною вологовіддачею за оцінками ефектів ЗКЗ 

характеризувалась сім’я Synt1 17-121; 

− у більш простих за складністю отримання самозапилених сімей уже в 

більш ранніх генераціях проводити оцінку комбінаційної здатності 

доцільно, тоді як в синтетичних популяціях на більш пізньому етапі 

інбридингу. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТКРОСІВ КОНСТАНТНИХ ЛІНІЙ ТА 

САМОЗАПИЛЕНИХ СІМЕЙ ЗА ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИМИ 

ОЗНАКАМИ 

 

 

4.1. Врожайність та збиральна вологість зерна 

 

У зв’язку з підвищенням споживчого попиту на кукурудзу, в останні 

роки спостерігається  розширення посівів кукурудзи на зерно [171]. Потреба 

в гібридах зернового використання з потенційно високим врожаєм зерна, зі 

значними технологічними перевагами набули комерційну складову. Основні 

напрямки селекції гібридів кукурудзи зернового використання в останні роки 

визначаються потребами сільгоспвиробника. Вони повинні характери-

зуватись не тільки високими господарсько-цінними ознаками, але і 

фенотипово привабливим видом [172, 173]. 

В умовах ринкових відносин вирішальне значення для успішної роботи 

набуває економічний аспект господарювання [174]. Так, при постійному 

зростанні цін на енергоресурси, селекція гібридів, які б поєднували в своєму 

генотипі оптимальний баланс високої врожайності та пониженої збиральної 

вологості зерна, сприятиме зниженню енергозатрат на післязбиральне 

сушіння врожаю. В цьому зв’язку існує потреба створення і впровадження у 

виробництво зернових гібридів з прискореною втратою вологи при 

дозріванні [171].  

Оцінка біоенергетичної ефективності гібридів, технологій їх 

вирощування і доробка є важливим інструментом удосконалення 

селекційних програм в плані надання їм енергозберігаючої направленості. 

При вирощуванні кукурудзи на зерно визначальне значення відіграє добір 

гібридів і технологій післязбирального обробітку врожаю [174, 175]. 
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Розробка і реалізація селекційних задач, де особлива увага 

приділяється не тільки росту потенційної продуктивності, але і екологічній 

стабільності генотипів, їх здатності протистояти дії стресових факторів 

середовища є важливим резервом росту валових зборів зерна та дозволяє 

виділити зразки з оптимальним поєднанням пониженої збиральної 

вологості та достатньо високим проявом стабільності врожаю зерна [171]. 

Найбільш низькозатратним і ефективним резервом зниження 

собівартості продукції рослинництва, на думку багатьох вчених, є постійне 

впровадження в с.-г. виробництво нових високоврожайних гібридів, які 

відповідають вимогам сучасних технологій [172]. Однією із 

найважливіших властивостей зерна гібридів кукурудзи є здатність 

інтенсивно втрачати вологу.  

Розрізняють три типи гібридів за цією ознакою: інтенсивним, 

середнім (звичайним) та повільним висиханням зерна. Як правило, чим 

триваліший вегетаційний період гібридів, тим вищою є вологість зерна під 

час збирання і суттєвішим є виробничий ризик. 

Наша робота направлена на створення середньоспілих і 

середньопізніх гібридів з вихідного матеріалу різного за генетичною 

складністю, які б мали високу врожайність, посухо- та жаростійкість, 

низьку збиральну вологість зерна та комплекс інших корисних 

господарсько-цінних ознак. 

Випробування отриманих тестерних гібридів показало, що 

продуктивність їх варіювала залежно від умов року. Максимальний 

рівень урожайності зерна тесткросів всіх досліджуваних груп відмічено в 

2011 р. Тоді як стресові умови 2012 р. призвели до нівелювання у них 

значень цієї ознаки (табл. 4.1).  

Зниження середньої врожайності зерна в 2012 р. порівнянно з 

2011 р. у тестерних гібридів усіх груп було майже на одному рівні від 

80,1% у тесткросів за участі константних ліній до 84,2% − у тесткросів 

групи DW. 

Таблиця 4.1 
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Характеристика груп тесткросів за ознакою “врожайність зерна”, 

2011-2013 рр. 

Тесткроси 

групи  
Показники 

Врожайність зерна, т/га 
Середнє 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Константні 

лінії 

 9,70±0,17 1,93±0,07 7,52±0,12 6,38±0,12 

V,% 11,7 21,9 12,0 15,2 

Lim 

(min-max) 
7,30-12,1 1,04-2,92 5,78-9,64 4,71-8,22 

SC 

 10,5±0,20 1,74±0,07 7,40±0,12 6,55±0,13 

V,% 10,5 28,3 12,8 17,2 

Lim 

(min-max) 
7,65-12,1 0,94-2,43 5,17-8,84 4,59-7,79 

DW 

 10,3±0,12 1,63±0,04 7,39±0,08 6,44±0,08 

V,% 9,47 25,3 12,7 15,8 

Lim 

(min-max) 
8,05-12,4 0,58-2,91 5,38-9,70 4,67-8,34 

Synt 

 10,1±0,19 1,89±0,05 7,41±0,15 6,47±0,13 

V,% 8,62 17,1 12,2 12,6 

Lim 

(min-max) 
8,88-11,7 1,23-2,57 5,01-8,89 5,04-7,72 

Тесткроси ДК411 11,1 1,78 8,21 7,03 

Моніка 350 МВ (st) 12,5 1,92 8,64 7,69 

Бистриця 400 МВ (st) 10,1 2,03 7,95 6,69 

 

Різниця між найменш продуктивною групою тесткросів у 2012 р., які 

отримані за участі самозапилених сімей групи DW та найбільш 

продуктивною групою тесткросів константних ліній становила 0,30 т/га, тоді 

як у 2013 р. − 0,22 т/га. В більш сприятливі погодні умови 2011 р. 

максимальна різниця між середньопопуляційними значеннями врожайності 

досліджуваних груп тесткросів склала 0,80 т/га. Це вказує на те, що 

сприятливі за зволоженням умови дозволили найбільш повно розкрити 

потенціал врожайності гібридів [176].  

xsX 

xsX 

xsX 

xsX 
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Cередня врожайність груп у 2011 р. (10,2 т/га) була меншою за 

врожайність середньоспілого гібриду-стандарту Моніка 350 МВ на 2,30 т/га і 

на рівні середньопізнього стандарту Бистриця 400 МВ. Тесткроси за участі 

лінії ДК411 мали дещо вищий показник врожайності і перевищили 

експериментальні гібриди на 0,90 т/га [177].  

У 2012 р. середня врожайність зерна груп тесткросів (1,80 т/га) була в 

межах гібридів-стандартів та тесткросів за участі ДК411.  

У 2013 р. середньоспілий гібрид-стандарт Моніка 350 МВ на 1,21 т/га, 

середньопізній гібрид-стандарт Бистриця 400 МВ − на 0,52 т/га, тесткроси 

ДК411 на 0,78 т/га мали вищу врожайність ніж в середньому (7,43 т/га) 

досліджувані тесткроси експериментальних груп.  

Середня врожайність тестерних гібридів різних груп за три роки 

випробувань була на одному рівні і мала коливання від 6,38 т/га у тесткросів 

константних ліній до 6,55 т/га − у тесткросів групи SC. Дані значення в 

середньому поступались тесткросам лінії ДК411 на 8,11%, гібридам-

стандартам Моніка 350 МВ та Бистриця 400 МВ на 16,0% та 3,44% 

відповідно.  

Гібридні комбінації групи константних ліній мали найнижче значення 

середньопопуляційного показника врожайності зерна (9,70 т/га) в 2011 р., а в 

наступні роки він був вищим, ніж в інших дослідних групах. Коефіцієнт 

варіації в усі роки був значним (8,62-28,3%). 

У 2011 р. тесткроси константних ліній не перевищили стандартні 

гібриди, однак було виділено 10% зразків, які мали врожайність зерна вищу 

або однакову з гібридом-стандартом Бистриця 400 МВ (10,1 т/га).  

Виділено кращі тесткроси: ДК239МВ х ДК301 з врожайністю зерна 

12,0 т/га, ДК239МВ х ДК6496 (12,0 т/га), ДК239МВ х ДК25І (12,1 т/га), які 

достовірно перевищили середньопізній гібрид-стандарт Бистриця 400 МВ на 

1,93 т/га та були на рівні середньостиглого гібриду-стандарту Моніка 350 МВ 

(12,5 т/га). Константні лінії, які ввійшли до складу кращих тесткросів мали 

високі значення ЗКЗ.  
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Кращий експериментальний гібрид за участі лінії-стандарту ДК411 був 

отриманий при схрещуванні з лінією ДК680 (11,6 т/га), який достовірно 

перевищив за врожайністю гібрид-стандарт Бистриця 400 МВ на 1,5 т/га. 

В умовах 2012 р. середньопопуляційне значення врожайності у 

тесткросів цієї групи зменшилось на 7,77 т/га порівняно з попереднім роком, 

і було на рівні із стандартом Моніка 350 МВ, та менше від гібрида 

Бистриця 400 МВ на 0,10 т/га.  

В екстремальних умовах року коефіцієнт варіації значно зріс і склав 

21,0%. Різниця між крайніми значеннями в групі становила 1,88 т/га.  

Виділено два кращих тесткроси ДК680 х ДК85І (3,10 т/га), ДК298 х 

ДК454/6 (3,10 т/га), які достовірно перевищили гібриди-стандарти. Лінії 

ДК85І та ДК454/6 мали високі варіанси СКЗ.  

У 2012 р. гібрид МС814 МВ х ДК411 (2,30 т/га) був кращим тесткросом 

отриманим за участі лінії-стандарту ДК411.  

У 2013 р. середнє значення врожайності зерна у тестерних гібридів 

групи константних ліній склало 7,52 т/га. Ліміти були в межах 5,78-9,64 т/га, 

при коефіцієнті варіації 12,4%.  

Виділено гібридні комбінації, які достовірно перевищили гібрид-

стандарт Бистриця 400 МВ на 1-1,69 т/га: ДК680 х ДК411 (8,95 т/га), ДК680 х 

ДК25І (8,97 т/га), ДК680 х ДК169 (9,08 т/га), ДК680 х ДК744 (9,20 т/га), 

ДК680 х ДК301 (9,56 т/га), ДК298 х ДК169 (9,64 т/га).  

Тесткроси ДК680 х ДК301 (9,56 т/га), ДК298 х ДК169 (9,64 т/га) мали 

достовірно вищу на 0,92-1,00 т/га продуктивність ніж середньостиглий 

гібрид-стандарт Моніка 350 МВ.  

Дослідження щодо врожайності зерна тесткросів сімей S3 групи SC 

показало, що в сприятливий за погодними умовами 2011 р. 

середньопопуляційне її значення склало 10,5 т/га, це було на рівні гібрида-

стандарту Бистриця 400 МВ та на 2,00 т/га менше ніж врожайність гібрида 

Моніка 350 МВ. Коефіцієнт варіації врожайності зерна у тесткросів сімей S3 

групи SC склав 10,5%, при різниці між лімітами – 4,45 т/га. 
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Взагалі 20,0% тесткросів сімей S3 достовірно перевищили врожайність 

середньопізнього гібрида-стандарту Бистриця 400 МВ. Врожайність зерна 

достовірно вищу середньостиглого гібрида-стандарту Моніка 350 МВ та 

кращого тесткроса лінії ДК411 не відзначено. Однак на їх рівні було 33,3 та 

63,3% досліджуваних гібридів відповідно.  

У стресовий 2012 р. (S4) у тесткросів групи SC середньопопуляційна 

врожайність склала лише 1,74 т/га. Спад врожайності порівнянно з 2011 р. 

склав 83,4%. Гібриди-стандарти мали вищі значення даного показника ніж 

експериментальні гібриди 1,92 т/га – Моніка 350 МВ та 2,03 т/га – 

Бистриця 400 МВ, однак вони також зменшили врожайність на 84,6% та на 

78,9% відповідно. Ліміти в групі коливались від 0,94 до 2,43 т/га. При 

достатньо високому значені коефіцієнта варіації (28,3%), що свідчить про 

значну відмінність тесткросів між собою за стійкістю до стресових умов. В 

процесі аналізу було виділено 79,1% експериментальних гібридів, які були за 

врожайністю на рівні гібрида Моніка 350 МВ, 76,7% − Бистриця 400 МВ та 

53,5% на рівні кращого тесткросу лінії ДК411 [32].  

У 2013 р., який характеризувався як задовільний для формування 

врожаю кукурудзи, середньопопуляційна врожайність зерна у тесткросів 

сімей S5 групи SC становила 7,40 т/га, що на 14,4% нижче ніж у гібрида 

Моніка 350 МВ, на 6,92% в порівнянні з гібридом Бистриця 400 МВ та на 

9,87% − порівняно з тесткросами лінії-стандарту ДК411.  

Коефіцієнт варіації склав 12,8%, різниця між крайнім значеннями 

варіаційного ряду становила 3,67 т/га, що свідчить про ефективність 

проведеного добору.  

Виділено форми, у яких врожайність зерна була достовірно вищою на 

0,86-0,89 т/га за середньопізній гібрид-стандарт Бистриця 400 МВ: ДК239МВ 

х SC2 52121 (8,81 т/га), МС814МВ х SC2 52111 (8,84 т/га).  

Виділено 45,0% і 30,0% гібридних комбінації, які були на рівні 

середньостиглого гібрида-стандарту Моніка 350 МВ та кращого тесткроса 

лінії ДК411 відповідно.  
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Середньопопуляційний показник врожайності зерна тесткросів сімей 

S3 групи DW у 2011 р. склав 10,3 т/га, і був на рівні стандарту 

Бистриця 400 МВ, і менше на 2,2 т/га ніж у гібрида Моніка 350 МВ. 

Врожайність тесткросів змінювалась в межах від 8,05 т/га до 12,4 т/га. 

Коефіцієнт варіації склав 9,47%.  

Було виділено 9,23% тесткросів, котрі достовірно перевищили 

гібрид-стандарт Бистриця 400 МВ, 21,5% і 56,9% тесткросів на рівні 

Моніка 350 МВ та кращого тесткроса ДК411 відповідно. 

У S4 (2012 р.) середня врожайність зерна тесткросів групи DW 

становила 1,63 т/га, що було в середньому дещо нижче, ніж у стандартів. 

Ліміти в групі склали 0,58-2,91 т/га. Коефіцієнт варіації дорівнював 25,3%, 

що вказує на неоднотипову реакцію тесткросів на стресові умови.  

Достовірно перевищили 2,33% тесткросів гібрид Моніка 350 МВ, 

1,55% − гібрид Бистриця 400 МВ та 0,78% − на рівні кращого тесткроса 

ДК411. 

У 2013 р. (S5) середньопопуляційний показник врожайності зерна у 

тесткросів групи DW склав 7,39 т/га, і був близьким до стандартів. 

Врожайність гібридів по групі коливалась в межах від 5,38 т/га до 

9,70 т/га.  

Необхідно відзначити, що 45,0% тесткросів за врожайністю зерна 

були на одному рівні з гібридом-стандартом Моніка 350 МВ, а 70,0% з 

гібридом Бистриця 400 МВ та 30,0% на рівні кращого тестерного гібриду 

отриманого за участі лінії ДК411.  

Виділено тесткроси, які мали достовірно вищі значення ознаки 

“врожайність зерна” на 0,85-1,75 т/га за гібрид-стандарт Бистриця 400 МВ: 

ДК680 х DW1 611121, ДК680 х DW2 32111, МС814МВ х DW2 93112, 

ДК298 х DW2 32121, ДК680 х DW2 12-3211, ДК298 х DW2 93111, 

ДК239МВ х DW2 11-1231, ДК680 х DW2 12-3131, ДК680 х DW2 11-1222. 

Тесткрос ДК680 х DW2 11-1222 також достовірно мав продуктивність 

вище за гібрид-стандарт Моніка 350 МВ. 
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Результати досліджень врожайності тестерних гібридів сімей S2 групи 

Synt засвідчили, що їх середньопопуляційне значення склало 10,1 т/га 

(2011 р.), що на рівні із середньопізнім гібридом-стандартом 

Бистриця 400 МВ, та нижче на 2,40 т/га ніж середньостиглий гібрид-стандарт 

Моніка 350 МВ. Коефіцієнт варіації склав 8,62%, при різниці між лімітами 

2,82 т/га.  

Тесткросів, які мали достовірно вищі значення за стандартні форми не 

виділено. Необхідно відзначити, що 55,0% тесткросів були на одному рівні з 

врожайністю зерна середньопізнього гібрида-стандарту Бистриця 400 МВ, та 

10,0% − на рівні тестерного гібриду, отриманого за участі лінії ДК411. 

У тесткросів сімей S3 (2012 р.) середньопопуляційна врожайність зерна 

склала 1,89 т/га, що близько до цього показника у гібридів-стандартів та 

тесткросів лінії ДК411. Ліміти в групі змінювались від 1,23 т/га до 2,57 т/га. 

Коефіцієнт варіації склав 17,1%.  

Достовірно вище за врожайністю гібрида Моніка 350 МВ було 2,33% 

тестерних гібридів сімей S3 групи Synt, на рівні гібрида Бистриця 400 МВ – 

93,0%, та на рівні кращого тесткроса лінії ДК411 – 67,4%. 

Дещо нижче за стандарти середнє значення врожайності зерна 

(7,41 т/га) у тесткросів сімей S4 (2013 р.) групи Synt. Ліміти в групі становили 

в межах 5,01-8,89 т/га. Достовірно вищі значення цього показника на 0,94 т/га 

ніж у гібрида-стандару Бистриця 400 МВ відзначено у ДК680 х Synt2 16-322 

та ДК298 х Synt2 16-322. Також 40,0% тесткросів були на одному рівні за 

врожайністю зерна з середньостиглим гібридом-стандартом Моніка 350 МВ, 

а 20,0% перевищило кращий тестерний гібрид ДК411. 

Слід зауважити, що в даній групі тесткросів спостерігався найнижчий 

показник варіації ознаки “врожайності зерна”, це свідчить про близькі 

значення цього показника. 

Відомо, що збиральна вологість зерна значно змінюється залежно 

від погодних умов року і генетичного походження селекційного 

матеріалу [178-180]. 
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Багато дослідників вказують на те, що збирання кукурудзи на зерно 

прямим комбайнуванням є найбільш ефективним лише при вологості не 

більше 25-27%. З підвищенням вологості зерна спостерігаються значні 

втрати врожаю внаслідок неякісного обмолоту качанів. Встановлено, якщо 

зерно надто сухе (вологість майже 15%), то значно збільшуються його втрати 

в результаті самообрушу [181]. 

Аналізуючи одержані результати за ознакою “збиральна вологість 

зерна” груп тесткросів плазми Айодент, встановили, що середньопопуляційні 

значення ознаки були в близьких межах. Те ж стосується вологості зерна в 

середньому за 2011-2013 рр., яка у гібридів виявилась майже однаковою і 

становила від 17,5% до 17,8% (табл. 4.2). 

Середні коефіцієнти варіації (3,60-4,27%) були незначними, що 

свідчить про однорідність досліджуваного матеріалу та стабільність прояву 

даної ознаки. 

У 2011-2012 рр. середньопопуляційні значення досліджуваної ознаки 

були на одному рівні зі стандартами. У 2013 р. гібриди-стандарти мали вищу 

вологість зерна на 1,2-1,3% в порівняно з середнім показником тесткросів 

сімей всіх груп у попередні роки досліджень. 

У групі тесткросів за участі константних ліній в 2011 р. середня 

збиральна вологість зерна склала 16,4%. Ліміти по групі змінювались від 15,0 

до 19,4%. Серед досліджуваних тесткросів 32,6% тестерних гібридів мали 

достовірно сухіше зерно, а 13,0% вологіше ніж гібрид-стандарт 

Бистриця 400 МВ. У той час у 28,3% тесткросів була достовірно вища 

вологість зерна ніж у гібрида-стандарту Моніка 350 МВ та 23,9% − порівняно 

з кращим тесткросом лінії ДК411. 

У 2012 р. у групи тесткросів константних ліній вологість зерна зросла 

на 1,60% і склала в середньому 18,0%. Розбіжність між крайніми значеннями 

склала 1,47%. Середні значення цього показника у тесткросів даної групи 

залишались на рівні стандартів. Гібридів з достовірно нижчою вологістю 

зерна ніж у стандартів не відзначено. Виділено тесткроси, які мали вологість  

Таблиця 4.2 
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Характеристика груп тесткросів за ознакою “збиральна вологість зерна”, 

2011-2013 рр.  

Групи 

тесткросів 
Показники 

Вологість зерна, % 
Середнє 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Константні 

лінії 

 16,4±0,17 18,0±0,05 18,0±0,11 17,5±0,11 

V,% 6,93 1,75 4,36 4,12 

Lim 

(min-max) 
15,0-19,4 17,3-18,8 16,5-20,3 16,3-19,5 

SC 

 16,5±0,16 18,0±0,06 18,1±0,08 17,5±0,10 

V,% 5,31 2,25 3,23 3,60 

Lim 

(min-max) 
15,4-19,3 16,9-18,8 16,5-20,0 16,3-19,6 

DW 

 16,9±0,11 18,0±0,03 18,4±0,07 17,8±0,07 

V,% 5,04 2,18 4,33 3,85 

Lim 

(min-max) 
14,7-18,9 16,9-19,2 16,6-21,4 16,1-19,8 

Synt 

 16,5±0,23 17,9±0,06 18,6±0,13 17,7±0,14 

V,% 6,37 2,13 4,30 4,27 

Lim 

(min-max) 
14,6-18,0 16,8-18,7 17,3-20,8 16,2-19,2 

ДК411 16,9 17,7 18,2 17,6 

Моніка 350 МВ (st) 15,7 17,6 19,6 17,6 

Бистриця 400 МВ (st) 16,9 17,5 19,5 18,0 

 

зерна достовірно вищу (2,94% за гібрид Моніка 350 МВ, 8,82% за гібрид 

Бистриця 400 МВ та 8,82% порівняно з кращим тесткросом лінії ДК411). 

У 2013 р. середньопопуляційна вологість зерна залишилась на рівні 

18,0%, що дещо нижче ніж у гібридів-стандартів Моніка 350 МВ та 

Бистриця 400 МВ. Ліміти в групі склали 16,5-20,3%. Виділено 70,4% 

тестерних гібридів, які мали збиральну вологість зерна достовірно нижчу за 

гібрид-стандарт Моніка 350 МВ, а 61,1% − в порівнянні з гібридом 

xsX 

xsX 

xsX 

xsX 



101 

Бистриця 400 МВ, у 44,4% вона була меншою ніж у кращого тесткросу лінії 

ДК411, а у 1,85% більшою.  

У 2011 р. у групи тесткросів за участі сімей SC S3 середньопопуляційна 

вологість зерна становила 16,5%, що на рівні середньопізнього гібрида 

Бистриця 400 МВ та більше на 0,80% за середньостиглий гібрид 

Моніка 350 МВ. Однак виділено 20,0% тесткросів, котрі мали вологість зерна 

достовірно нижчу стандарт Бистриця 400 МВ. У той час, достовірно вищим 

за гібрид Моніка 350 МВ цей показник був у 36,7% тесткросів, а порівняно з 

гібридом Бистриця 400 МВ − у 3,33%. 

У 2012 р. у групи тесткросів, що отримані за участі сімей SC S4, 

середньопопуляційна вологість зерна становила 18,0%. Різниця між крайніми 

значеннями в групі склала 1,87%. Коефіцієнти варіації були незначними 

(2,25%). Тесткроси з достовірно нижчою вологістю зерна ніж у стандартів не 

виділені. Виділено 13,9% тесткросів, які мали більшу вологістю зерна ніж у 

гібрида-стандарту Моніка 350 МВ, 16,3% − ніж у гібрида Бистриця 400 МВ 

та кращого тесткросу ДК411. 

У 2013 р. середньопопуляційна вологість зерна становила 18,1% у 

групи тесткросів за участі сімей S5 групи SC, що було на рівні 

середньостиглого гібрида-стандарту Моніка 350 МВ та достовірно нижче за 

середньопізній гібрид-стандарт Бистриця 400 МВ та тесткросу лінії ДК411. В 

процесі роботи виділено тесткроси із збиральною вологістю достовірно 

нижчою за стандарти. Із досліджуваних гібридів у 81,7% цей показник був 

нижчим ніж у гібриду Моніка 350 МВ, у 76,7% − в порівнянні з гібридом 

Бистриця 400 МВ та у 33,3% − ніж у кращого тесткросу лінії ДК411. 

Тесткросів сімей S5 групи SC з вологістю зерно достовірно більшою ніж у 

стандартів не виділено. 

У групі тестерних гібридів отриманих, за участі сімей DW S3, в 2011 р. 

середньопопуляційна збиральна вологість становила 16,9%, що було на рівні 

стандартів. Ліміти в групі коливались від 14,7% до 18,9%. Були виділенні 

тесткроси (9,23%) з достовірно нижчою вологістю зерна ніж у 

середньопізнього гібрида-стандарту Бистриця 400 МВ та 1,54% мали цей 
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показник нижчий ніж у кращого тесткросу лінії ДК411. Достовірно більшу 

вологість зерна за стандарти та кращий тесткрос лінії ДК411 мали відповідно 

58,5; 10,8 та 40,0% тесткросів.  

У 2012 р. у тесткросів отриманих за участі сімей S4 групи DW 

середньопопуляційна вологість зерна склала 18,0%, що було на рівні 

стандартів. Різниця між крайніми значеннями у групі дорівнювала 2,30%. 

Достовірно нижчої за стандарти збиральної вологості зерна не відзначено у 

жодного з досліджуваних тесткросів. Вологіше зерно в порівнянні зі 

стандартами та кращим тесткросом лінії ДК411 було відповідно у 10,9; 16,3 і 

16,3% тесткросів. 

У 2013 р. у тесткросів, отриманих за участі сімей S5 групи DW, 

середньопопуляційна вологість зерна (18,4%), була на рівні стандартів. 

Різниця між крайніми значеннями в групі склала 3,70%. Було виділено 53,7% 

тесткросів з меншою вологістю зерна ніж у стандарта Моніка 350 МВ, 48,0% 

− в порівнянні з гібридом Бистриця 400 МВ та 26,8% − з кращим тесткросом 

лінії ДК411. У 1,63% тесткросів зерно було вологішим ніж у всіх стандартів. 

У 2011 р. у тесткросів сімей S2 групи Synt середньопопуляційна 

вологість зерна дорівнювала 16,5%, що було достовірно більше на 0,80% за 

середньостиглий гібрид-стандарт Моніка 350 МВ та на рівні середньо-

пізнього гібрида-стандарту Бистриця 400 МВ. Коефіцієнт варіації в групі 

склав 6,37%, ліміти були в межах від 14,6 до 18,0%. Виділено 5,0% тесткросів 

з вологістю зерна достовірно меншою за гібрид-стандарт Моніка 400МВ, 

25,0% − за гібрид-стандарт Бистриця 400 МВ та 10,0% − порівняно з кращим 

тесткросом лінії ДК411. У 50,0% досліджуваних тесткросів сімей S2 групи 

Synt було більш вологе зерно ніж у стандарту Моніка 350 МВ, у 5,0% − 

порівняно зі стандартом Бистриця 400 МВ та у 35,0% − з кращим тесткросом 

лінії ДК411.  

У 2012 р. у гібридів за участі сімей S3 групи Synt середньопопуляційна 

збиральна вологість зерна (17,9%) була на рівні стандартів. Різниця між 

крайніми значеннями у групі склала 1,93%. Не було жодного 

експериментального гібрида, котрий би мав вологість зерна меншу, за 
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стандарти. Відповідно у 10,9; 10,9 та 16,3% тесткросів сімей S3 групи 

Synt вологість зерна була достовірно вищою за гібриди-стандарти 

Моніка 350 МВ, Бистриця 400 МВ та кращий тесткрос лінії ДК411. 

У 2013 р. у тесткросів сімей S4 групи Synt середньопопуляційна 

збиральна вологість зерна дорівнювала 18,6%, що було на рівні 

стандартів. Ліміти в групі склали від 17,3 до 20,8%. Коефіцієнт варіації 

був незначним − 4,30%. Виділено 37,5% тесткросів, котрі мали 

збиральну вологість зерна достовірно нижчу за середньостиглий гібрид-

стандарт Моніка 350 МВ, 35,0% − ніж середньопізній гібрид-стандарт 

Бистриця 400 МВ та 17,5% − порівняно з кращим тесткросом лінії 

ДК411, а вологіше зерно було відповідно в 2,50; 2,50 та 5,00% 

тесткросів.  

З вищенаведеного можна зробити висновок, що експериментальні 

гібриди за значеннями ознаки “збиральна вологість зерна” були 

близькими, про що свідчать незначні коефіцієнти варіації  (1,75-6,93%).  

Отримання тесткросів самозапилених сімей з низькою вологістю та 

більшою врожайністю зерна ніж у стандартів, вказує на високу 

селекційну цінність отриманого матеріалу та ефективність проведеного 

добору. При комплексному доборі за кількома ознаками важливим є 

використання селекційних індексів [136]. Коефіцієнт врожайності зерна 

є досить інформативним і дає змогу відібрати форми, які поєднують 

високу зернову продуктивність з низькою збиральною вологістю [137]. 

Його використовують, як при оцінці і доборі більш 

конкурентоспроможних гібридних комбінацій, так і кращих 

самозапилених ліній – батьківських компонентів простих гібридів, з 

метою підвищення рентабельності їх насінництва [14]. 

З рис. 4.1. видно, що коефіцієнт врожайності значно змінювався 

залежно від умов року. Найвищого значення він досягнув у 2011  р. і  
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Рис. 4.1. Коефіцієнт врожайності тесткросів, 2011-2013 рр. 

 

коливався від 0,60 до 0,80, а найменшим був у 2012 р. (0,10-0,17), середнім − 

в 2013 р. (0,41-0,53).  

Важливу інформацію, яка підвищує ефективність селекції, дає 

вивчення кореляційних зв’язків. За допомогою кореляційного аналізу можна 

визначити взаємозв’язок між ознаками рослин у процесі проведення добору, 

завдяки чому підвищується ефективність ідентифікації цінних генотипів 

[142]. Відомо, що несуттєвий кореляційний зв’язок дає змогу відбирати 

гібридні комбінації одночасно за декількома ознаками. Між ознаками 

“урожайність зерна” – “збиральна вологість зерна” було відзначено низький 

кореляційний зв’язок (0,06; 0,01; 0,06 відповідно за роками). 

За результатами досліджень були виділені кращі тесткроси 

константних ліній та самозапилених сімей, які в 2013 р. у середньому 

забезпечили врожайність 9,11 т/га, при вологості 18,4%, що на 0,47 т/га 

більше за гібрид-стандарт Моніка 350 МВ, на 1,16 т/га − за гібрид-стандарт 

Бистриця 400 МВ та на 0,16 т/га − за кращий тесткрос лінії ДК411, при 

меншій вологості зерна на 0,6-1,2% (табл. 4.5).  

Максимальною (9,70 т/га) вона була у гібрида ДК680 х DW2 11-1222, 

що на 1,14 і 1,75 т/га більше порівняно зі стандартами Моніка 350 МВ і 

Бистриця 400 МВ при нижчій вологості зерна на 1,3 і 1,2% відповідно.  
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Таблиця 4.5 

Характеристика кращих тестерних гібридів  за господарсько-цінними 

ознаками, 2013 р. 

Назва гібрида 
Врожайність 

зерна, т/га 

Збиральнав

вологість 

зерна, % 

*Індекс 

Rh/m 

Тривалість 

періоду сходи – 

цвітіння 50% 

качанів, діб 

ДК680 х DW1 61121 8,80 19,5 0,45 55 

ДК239 х SC2 52121 8,81 18,2 0,49 54 

МС814МВ х SC2 52111 8,84 17,4 0,51 56 

ДК680 х DW1 32111 8,85 18,1 0,49 54 

МС814МВ х DW2 93112 8,88 18,8 0,47 56 

ДК680 х Sint2 16-322 8,88 17,9 0,50 54 

ДК298 х Sint2 16-322 8,89 18,6 0,48 57 

ДК298 х DW2 32121 8,92 18,4 0,49 56 

ДК680 х ДК25І 8,97 18,0 0,50 54 

ДК680 х DW2 12-3211 9,05 18,1 0,50 54 

ДК680 х ДК169 9,08 18,6 0,49 54 

ДК298 х DW2 93111 9,15 18,1 0,51 57 

ДК680 х ДК744 9,20 19,3 0,48 51 

ДК239МВ х DW2 11-1231 9,28 18,6 0,50 55 

ДК680 х DW2 12-3131 9,41 19,1 0,49 56 

ДК680 х ДК301 9,56 17,8 0,54 55 

ДК298 х ДК169 9,64 18,8 0,51 54 

ДК680 х DW2 11-1222 9,70 18,3 0,53 53 

Середнє 9,11 18,4 0,48 55 

Lim (min-max) 8,80-9,70 17,4-19,5 0,45-0,54 51-57 

ДК680хДК411 (st) 8,95 19,0 0,47 54 

Моніка 350 МВ (st) 8,64 19,6 0,44 56 

Бистриця 400 МВ (st) 7,95 19,5 0,41 57 

Примітка: *R – коефіцієнт врожайності, h – врожайність зерна, m – збиральна 

вологість зарна  

 

Значно кращими за стандарти ці показники були також у тесткросів 

ДК298 х ДК169, ДК680 х ДК301, ДК680 х DW2 12-3131. Переважна 

більшість виділених гібридних комбінацій, отримана за участі сімей, які 

ввійшли до числа кращих за рівнем ЗКЗ в 2013 р. 
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Коефіцієнт урожайності у виділених тесткросів змінювався від 0,48 до 

0,54, що дещо більше за стандарти.  

Тривалість періоду сходи – цвітіння 50% качанів в середньому склала 

55 діб у кращих тесткросних комбінацій, що менше за гібриди-стандарти на 

1-2 доби. Раннім цвітінням качанів характеризувався гібрид ДК680 х ДК744, 

який зацвів у середньому раніше на 4 доби. Гібридні комбінації ДК298 х 

Sint2 16-322 та ДК298 х DW2 93111 пізніше цвіли ніж решта кращих 

тесткросів в середньому на 2 доби. 

Визначення врожайності та збиральної вологості зерна груп тесткросів 

константних ліній та самозапилених сімей різних груп плазми Айодент дало 

можливість зробити наступні висновки:  

− продуктивність досліджуваних тесткросів значно змінювалась залежно 

від умов року. Зниження середньої врожайності зерна в 2012 р 

порівняно з 2011 р. у тестерних гібридів всіх груп було майже на 

одному рівні від 80,1% − у тесткросів за участі константних ліній до 

84,2% − у тесткросів групи DW; 

− в середньому за 2011-2013 рр. збиральна вологість зерна у тестерних 

гібридів виявилась майже однаковою і становила від 17,5% до 17,8%. 

Коефіцієнти варіації за роки досліджень були незначними (3,60-4,27%), 

що свідчить про однорідність досліджуваного матеріалу та стабільність 

прояву даної ознаки; 

− в процесі добору відмічено тенденцію, щодо збільшення відсотку сімей 

чергової генерації з меншою вологістю зерна порівняно з гібридами-

стандартами, у 2013 р. їх відсоток становив 54,9%; 

− за результатами досліджень були виділені кращі тесткроси 

константних ліній та самозапилених сімей, які в 2013 р. забезпечили 

врожайність 9,11 т/га, що на 0,47 т/га більше за гібрид-стандарт 

Моніка 350 МВ, на 1,16 т/га − за гібрид-стандарт Бистриця 400 МВ, 

при нижчій вологості зерна на 1,1-1,2%.  

 

4.2. Висота рослин та прикріплення качана 
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Висота рослин – показник, який найбільш доступний для вивчення і 

одночасно достатньо інформативний. Ця ознака тісно корелює із тривалістю 

вегетаційного періоду та визначає габітус рослин. Крім того, висота рослин 

корелює з висотою прикріплення качанів і стійкістю до кореневого 

вилягання, що тісно пов’язується з адаптивними властивостями зразків і 

зумовлює тип гібрида: зернового, силосного чи універсального напрямків 

використання [182]. Висота прикріплення качана – важлива агрономічна 

ознака рослин кукурудзи. Вона значною мірою визначає її придатність до 

комбайнового збирання [183].  

Від висоти рослин кукурудзи залежать темпи збирання та 

енерговитрати. Гібриди кукурудзи повинні мати оптимальну висоту рослин 

та прикріплення качанів [184].  

Вважається, що оптимальна висота рослин кукурудзи має бути 160-

180 см, а висота прикріплення качана – 50-70 см [185]. Висота прикріплення 

качанів у гібридів залежить від даної ознаки у батьківських форм і характеру 

її успадкування. Так, для отримання гібридних комбінацій з високим 

прикріпленням качанів бажано, щоб обидві батьківські форми 

характеризувались ідентичними показниками [186, 187]. 

Зміна погодних умов у період найбільш активного росту (червень − 

липень) дуже помітно позначається на загальній висоті рослин. Багато 

авторів вважають, що менш виражене зменшення висоти рослин кукурудзи 

того чи іншого генотипу в роки з недостатнім зволоженням ґрунту, може 

розглядатися як його вища стійкість до несприятливих умов середовища, і, в 

першу чергу, до посухи, та може розглядатись як індикатор посухостійкості 

[27, 73, 142, 173, 189, 190].  

О. А. Олешко вказує на те, що зразки генетичної плазми Айодент 

чутливіші до несприятливих погодних умов більше ніж інших генетичних 

плазм, і тому вони негативно реагують на недостатнє зволоження і високі 

температури, в результаті чого має місце значне зниження висоти рослин 

[179]. 
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Проведені нами дослідження підтвердити значне варіювання ознаки 

“висота рослин” у групи тесткросів генетичної плазми Айодент за роками 

(рис. 4.2). Це дало змогу проаналізувати стійкість тесткросів до різних 

кліматичних умов.  

 

Рис.4.2 Варіювання ознаки “висота рослин” тесткросів самозапилених сімей 

різних груп (2011-2013 рр.). 

 

Найменше середнє значення висоти рослин тесткросів спостерігалось у 

стресовому 2012 р., і не перевищувало 200 см, тоді як у 2011 р. вона у деяких 

форм сягала понад 300 см. 

Слід зауважити, що коефіцієнт варіації ознаки “висота рослин” в усіх 

тесткросних групах 2011-2013 рр. практично не відрізнявся і був незначний. 

Різниця між крайніми значеннями ознаки не перевищувала 50 см. Лише у 

групи тесткросів константних ліній в 2011 р. вона склала 70 см, а в 2013 р. – 

51 см (табл. 4.6). 

Середньопопуляційний показник висоти рослин у 2011 р. у груп 

тесткросів майже не відрізнявся і був в межах 294,0-298,3 см. Така ж 

закономірність спостерігалась і в 2013 р., тоді як різниця між 

досліджуваними групами тесткросів була не більше 4 см. 

Таблиця 4.6 

Характеристика груп тесткросів за ознакою “висота рослин”, 2011-2013 рр. 
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Групи 

тесткросів 
Показники 

Висота рослин, см 
Середнє 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Константні 

лінії 

 297,8±1,95 175,8±1,40 223,7±1,55 232,4±1,63 

V, % 4,45 4,64 5,10 4,73 

Lim  

(min-max) 

272,5-

342,5 

164,5-

200,0 
197,5-243,5 

211,5-

262,0 

SC 

 298,3±2,11 167,7±1,08 223,5±1,11 229,8±1,43 

V, % 3,88 4,24 3,87 4,00 

Lim 

(min-max) 
268,2-313,0 153,5-184,0 205,0-250,0 

208,9-

249,0 

DW 

 296,7±1,13 170,7±0,67 221,5±0,78 229,6±0,86 

V, % 3,06 4,45 3,93 3,81 

Lim 

(min-max) 
270,7-315,5 152,0-195,0 201,0-250,5 

207,9-

253,7 

Synt 

 294,0±1,87 168,7±1,39 220,7±1,46 227,8±1,57 

V,% 2,84 5,39 4,18 4,14 

Lim 

(min-max) 
281,0-311,0 150,0-188,5 201,5-239,5 

210,8-

246,3 

Тесткроси ДК411 307,7 175,6 231,0 238,1 

Моніка 350 МВ (st) 304,2 181,6 226,5 237,4 

Бистриця 400 МВ (st) 300,4 172,1 235,9 236,1 

 

Дещо по-іншому відреагували на погіршення кліматичних умов 

рослини тестерних гібридів у 2012 р. Зокрема різниця між крайніми 

середніми показниками склала у груп тесткросів 8,10  см. У порівнянні з 

середньопопуляційними значеннями цього показника в 2011  р., рослини 

всіх груп тесткросів значно зменшили висоту, в т.ч. тесткроси отримані за 

участі константних ліній на 59,0%, сімей групи SC – на 56,2%, сімей 

групи DW – на 57,5 %, та сімей групи Synt − на 57,3%. Таким чином 

тестерні гібриди всіх груп майже однаково відреагували на стресові 

умови 2012 р.  

Стосовно стандартів, то вони аналогічно реагували на зміну погодних 

умов і не мали переваг за висотою рослин над її значеннями у досліджуваних 

тесткросів, що досліджувати у 2011-2012 рр. Щодо тесткросів отриманих за 

xsX 

xsX 

xsX 

xsX 
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участі лінії ДК411, то в середньому висота рослин у них (231,0 см), що була 

дещо більшою ніж середній її показник у тесткросів сімей досліджуваних 

груп.  

Поряд з висотою рослин значної уваги заслуговує такий важливий 

показник, як висота прикріплення продуктивного качана. Ця ознака має 

велике значення для визначення можливості механізованого збирання 

кукурудзи на зерно [191, 192]. Вважається, що висота прикріплення качана у 

гібридів не повинна бути нижче 50 см, оскільки це ускладнює механічне 

збирання і призводить до значних втрат врожаю [173, 193]. 

У наших дослідженнях всі отримані тесткроси закладали качани на 

висоті 50-115 см, що відповідало вище вказаним вимогам (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3 Варіювання ознаки “висоти прикріплення качана” у тесткросів 

самозапилених сімей різних груп (2011-2013 рр.). 

 

У 2011 р. середньопопуляційне значення ознаки “висоти прикріплення 

качана” у тесткросів всіх груп майже не відрізнялось, лише у тестерних 

гібридів сімей групи Synt воно було нижче на 6 см у порівнянні з 

іншими (табл. 4.7). Коефіцієнт варіації цього показника у досліджуваних 

тесткросів склав 10,0%. Розмах варіювання крайніх значень був 

максимальним у гібридів створених за участі константних ліній та сімей 

групи DW і становив 60,0 і 43,0 см відповідно. В порівнянні з гібридом-
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стандартом Бистриця 400 МВ та тесткросами лінії ДК411 досліджуванні 

форми мали нижчі значення майже на 5 см, лише у тесткросів сімей групи 

Synt − на 11 см.  

Таблиця 4.7 

Характеристика груп тесткросів за ознакою “висотою прикріплення 

качана”, 2011-2013 рр. 

Групи 

тесткросів 
Показники 

Висота прикріплення качана, см 
Середнє 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Константні 

лінії 

 114,5±1,81 69,0±1,08 87,3±1,60 90,3±1,50 

V, % 10,7 9,12 13,5 11,1 

Lim 

(min-max) 
89,5-149,0 55,5-82,0 65,0-111,5 

70,0-

114,2 

SC 

 114,9±1,91 65,7±0,98 84,3±1,40 88,3±1,43 

V, % 9,12 9,82 12,9 10,6 

Lim 

(min-max) 
96,2-135,0 52,5-78,0 64,0-113,0 

70,9-

108,7 

DW 

 114,8±1,34 68,9±0,52 83,9±0,86 89,2±0,91 

V, % 9,39 8,57 11,3 9,75 

Lim 

(min-max) 
93,5-133,5 57,5-81,0 63,0-105,0 

71,3-

106,5 

Synt 

 108,4±2,56 65,9±0,97 80,7±1,86 85,0±1,80 

V, % 10,6 9,69 14,6 11,6 

Lim 

(min-max) 
84,5-123,0 50,5-79,5 57,5-102,0 

64,2-

101,5 

Тесткроси ДК411 118,7 68,1 84,0 90,3 

Моніка 350 МВ (st) 125,7 73,4 85,8 95,0 

Бистриця 400 МВ (st) 119,3 72,8 98,3 96,8 

 

У 2012 р. висота прикріплення качана зменшилась у зв’язку зі 

стресовими погодними умовами в середньому по групах на 60,0% в 

порівнянні з попереднім роком. Погодні умови років досліджень також 

вплинули на зменшення середньопопуляційного показника висоти 

xsX 

xsX 

xsX 

xsX 
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прикріплення качана аналогічно, як це спостерігалось у тих же тесткросів за 

ознакою “висота рослин”. Коефіцієнти варіації майже не відрізнялись від 

2011 р. Різниця між крайніми значеннями у групах досягла в середньому 

30,0 см. У стандартів цей показник був майже нарівні середніх значень 

тесткросів всіх груп. 

У 2013 р. середньопопуляційне значення досліджуваної ознаки і склало 

для групи константних ліній 87,3 см (максимальне значення), а в тесткросів 

сімей групи Synt відмічено найменше значення даного показника – 80,7 см. 

Коефіцієнти варіації зросли в порівнянні із попереднім роком досліджень, а 

максимальним цей показник був у тесткросів, отриманих за участі 

самозапилених сімей групи Synt – 14,6%.  

Різниця між крайніми значеннями в кожній групі була неоднаковою і 

коливалась від 42,0 см у тесткросів сімей групи DW до 63,0 см − у тесткросів 

константних ліній. Стандарти мали висоту прикріплення качана на рівні із 

середнім по групах і дещо вищого вона виявилась у гібрида-стандарту 

Бистриця 400 МВ – 98,3 см. 

Результати трьох років досліджень засвідчили, що позитивний 

достовірний кореляційний зв’язок спостерігався між ознакою “висота 

рослин” і “висота прикріплення качана” (0,67, 0,42, 0,65 відповідно за 

роками), середній позитивний − між ознаками “висота прикріплення качана” 

і “тривалість періодів сходи – цвітіння 50% качанів та волотей” (0,54; 0,22; 

0,48 та 0,56; 0,36; 0,57 відповідно за роками).  

Слід зазначити, що зв’язок між цими ознаками послаблювався з 

погіршенням погодних умов, якими характеризувався 2012 р. 

Одержані дані ознак “висота рослин” та “висота прикріплення качана” 

дозволяють зробити наступні висновки: 

− прояв вказаних ознак залежав від погодних умов років досліджень 

та мав однаковий характер реагування на зміну зовнішніх факторів у 

тесткросів сімей всіх груп; 

− середньопопуляційний показник висоти рослин у 2011 р. у груп 

тесткросів майже не відрізнявся і був в межах 294,0-298,3 см. Така ж 
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закономірність спостерігалась і в 2013 р. В стресовому 2012 р.  було 

меншим на 60,0% в порівнянні з кращим за погодними умовами 

2011 р.; 

− незважаючи на екстремальність погодних умов 2012 р., більшість 

тесткросів заклали качани на висоті 50 см, що відповідає вимогам 

механізованого збирання. 

 

4.3 Тривалість періодів сходи − цвітіння 50% жіночих і чоловічих 

суцвіть 

 

Тривалість вегетаційного періоду – один із найважливіших елементів 

характеристики селекційного матеріалу. Для вирощування потрібно добирати 

високопродуктивні гібриди, що пристосовані до умов конкретної місцевості, 

в т. ч. за такою ознакою, як “тривалість вегетаційного періоду”, по 

можливості, з найменшим її варіюванням. Тривалість вегетаційного періоду 

обумовлюється позитивною температурою, точніше її добовою величиною, 

враховуючи денну стадійність [178, 194-196]. 

У селекційній практиці широко використовується такий господарсько-

цінний показник, як число днів від сходів до цвітіння 50% жіночих та 

чоловічих суцвіть, який тісно корелює з тривалістю вегетаційного періоду і є 

показником біологічної і морфологічної однорідності рослин [21, 197]. Даний 

період змінюється коливається за роками, внаслідок реакції рослин на 

погодні умови та строки сівби [198]. Також важливим є вплив генотипу 

рослин та місця вирощування [148, 194, 195, 197, 199-201]. Тому 

скоростиглість того чи іншого генотипу визначають не по тривалості 

життєвого циклу взагалі, а лише початкового періоду, оскільки він 

найбільш мінливий [148]. 

Для селекції на посухо- та жаростійкість важливими є знання реакції 

рослин на конкретний стресовий фактор. Відомо, що чутливою до посухи 

кукурудза буває при інтенсивному рості та розвитку (критичний період), 

що триває біля 30 діб має місце при цвітінні рослин [57, 202]. У цей час 
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вплив умов навколишнього середовища на жіночі та чоловічі суцвіття 

найсильніший. У період розвитку пилок більш чутливий до високої 

температури, ніж до посухи. Численні роботи [203-205] стверджують, що 

короткий інтервал між цвітінням качанів та волоті є добрим індикатором 

посухостійкості.  

Вивчення динаміки цвітіння рослин в наших дослідженнях 

засвідчило, що контрастні погодні умови років суттєво впливали на прояв 

цієї ознаки у тесткросів.  

У 2013 р. у зв’язку зі швидким накопиченням суми активних 

температур та теплими ночами цвітіння рослин розпочалось на 2,8 доби 

раніше порівняно з 2011 р. та на 5,4 доби − з 2012 р. В середньому щорічно 

тесткроси, мали дещо меншу тривалість періоду сходи – цвітіння 50% 

качанів ніж стандартні гібриди. Стосовно тесткросів лінії ДК411 то її 

показники були на рівні з тестерними гібридами самозапилених сімей 

досліджуваних груп (рис. 4.4). 

Значення середньопопуляційного показника ознаки “тривалість 

періоду сходи – цвітіння 50% качанів” у групі досліджуваних гібридів 

створених за участі константних ліній було найменшим (57,5  доби, 

59,9 доби і 54,5 діб відповідно за роками) (табл. 4.8).  

Слід зауважити, що цей показник у всіх груп тесткросів був 

меншим на 1-3 доби в порівнянні зі стандартами середньостиглим 

гібридом Моніка 350 МВ та 4,2 доби – з середньопізнім гібридом Бистриця 

400 МВ. Різниця між крайніми значеннями в групах склала у 2011  р. – 

7,5 діб, у 2012 р. – 3,5 діб, у 2013 р. – 8,0 діб. Ці дані дозволяють стверджувати,  
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Рис. 4.4 Тривалість періоду сходи – цвітіння 50% качанів у груп тесткросів за 

2011-2013 рр., діб 

 

що в стресовий за погодними умовами 2012 р. досліджувані гібриди зацвіли 

майже одночасно. 

У тесткросів групи сімей SC тривалість періоду сходи – цвітіння 50% 

качанів за роками в середньому складало 57,9, 60,5 та 55,1 діб, що було в 

2011 р. у межах зміни цього показника у тесткросів отриманих за участі лінії 

ДК411, та менше на 3,1 і 4,1 діб в порівнянні з гібридами-стандартами 

Моніка 350 МВ та Бистриця 400 МВ. 

У 2012 р. середнє значення ознаки “тривалості періоду сходи – цвітіння 

50% качанів” було на рівні зі стандартами. У 2013 р. середньопопуляційне 

значення досліджуваної ознаки було на 1,9 доби менше ніж у гібрида 

Бистриця 400 МВ. Коефіцієнти варіації незначні, що свідчить про 

однорідність досліджуваної ознаки. Звертає на себе увагу той факт, що в 

2012 р. середньопопуляційного значення даного періоду було найбільшим у 

тесткросів всіх груп. Так, у тесткросів групи SC він був більшим на 2,6 доби 

порівняно з 2011 р. і на 5,4 доби − в 2013 р.  

Середньопопуляційне значення тривалості періоду сходи – цвітіння 

50% качанів у тесткросів сімей групи DW становило за роками 58,3, 60,8 та  

Таблиця 4.8 
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Характеристика груп тесткросів за ознакою “тривалість періоду сходи – 

цвітіння 50% качанів”, 2011-2013 рр. 

Групи 

тесткросів 
Показники 

Тривалість періоду сходи − цвітіння 

50% качанів, діб Середнє 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Константні 

лінії 

 57,5±0,23 59,9±0,24 54,5±0,24 57,3±0,24 

V,% 2,76 2,33 3,20 2,76 

Lim 

(min-max) 
54,0-61,5 57,0-63,0 51,0-58,0 54,0-60,8 

SC 

 57,9±0,17 60,5±0,24 55,1±0,21 57,8±0,21 

V,% 1,65 2,56 2,95 2,39 

Lim 

(min-max) 
56,5-60,0 57,5-63,5 52,0-58,0 55,3-60,5 

DW 

 58,3±0,16 60,8±0,15 55,2±0,14 58,1±0,21 

V,% 2,22 2,87 2,72 2,60 

Lim 

(min-max) 
55,0-62,0 56,5-65,0 51,5-59,0 54,3-62,0 

Synt 

 57,6±0,20 60,1±0,21 54,6±0,20 57,4±0,20 

V,% 1,59 2,28 2,31 2,06 

Lim 

(min-max) 
56,5-59,5 57,5-64,0 52,0-57,0 55,3-60,2 

Тесткроси ДК411 57,8 60,6 54,8 57,7 

Моніка 350 МВ (st) 61,0 60,0 56,0 59,0 

Бистриця 400 МВ (st) 62,0 61,0 57,0 60,0 

 

55,2 доби. Коефіцієнт варіації був незначний (2,22-2,87%). Тривалість цього 

періоду в 2012 р. була більшою на 2,5 доби порівняно з 2011 р. та на 5,6 доби 

− в 2013 р. В середньому у тесткросів цієї групи цвітіння качанів в 2011 р. 

відзначалось на 2-3 доби раніше гібридів-стандартів, а у 2012 р. − одночасно 

з ними. 

У 2013 р. середньопопуляційний показник мав нижче значення на 

2 доби лише порівняно з стандартом Бистриця 400 МВ. Різниця між 

мінімальними і максимальними значеннями показника у тесткросів групи 

DW склали в 2011 р. – 7,0 діб, 2012 р. – 8,5 доби, 2013 р. – 7,5 доби, є досить 

xsX 

xsX 

xsX 

xsX 
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значною, що дає змогу провести дивергентний добір за тривалістю 

досліджуваного періоду. 

Середньопопуляційне значення тривалість періоду сходи – цвітіння 

50 % качанів тесткросів сімей групи Synt засвідчив, що в тесткросів сімей S2  

(2011 р.) качани зацвіли в середньому на 3,2 доби раніше ніж у стандартів. 

Різниця між крайніми значеннями склала 3,5 доби, а у S3 (2012 р.) вона була 

на їх рівні. Ліміти по групі були в межах від 57,5 до 64,0 діб. В S4  (2013 р.) 

середнє значення ознаки склало 54,6 доби. Гібриди-стандарти 

Моніка 350 МВ та Бистриця 400 МВ зацвіли пізніше від тесткросів групи 

відповідно на 1,4 та 2,4 доби. Різниця між мінімальним і максимальним 

значенням цього показника у тесткросів сімей групи Synt була в 2011 р. – 

3,5 доби, 2012 р. – 6,5 доби, 2013 р. – 5,0 діб. Коефіцієнт варіації був 

незначним у всі роки досліджень.  

Для селекційного матеріалу генетичної плазми Айодент, також 

важливим є визначення тривалості періоду сходи – цвітіння 50% волотей, 

оскільки для неї характерними є протерандрійний тип цвітіння рослин. Це 

реакція рослин на несприятливі погодні умови, зазвичай, таких як 

довготривала посуха та жара. Зменшення розриву цвітіння качанів та волотей 

самозапилених ліній цієї геноплазми є важливим напрямком добору в усіх 

селекційних установах. 

У наших дослідженнях спостерігалась та ж динаміка тривалості 

періоду сходи – цвітіння 50% волотей, що і тривалості періоду сходи – 

цвітіння 50% качанів. Вивчення тесткросів проходило у контрастні, за 

погодними умовами роки, динаміка даного показника свідчать, що 

максимальне його значення відзначалось в 2012 р., а мінімальне − в 2013 р. 

(рис. 4.5).  

Значної різниці між тривалістю обох періодів в наших дослідженнях у 

тесткросів не було виявлено. За винятком 2012 р. коли вона склала до 

1,5 доби. Погодні умови років досліджень аналогічно впливали на тривалість  
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Рис. 4.5 Тривалість періоду сходи – цвітіння 50% волотей у груп тесткросів у 

2011-2013 рр., діб 

 

періоду сходи – цвітіння 50% волотей як і періоду сходи – цвітіння 50% 

качанів (див. табл. 4.8, 4.9). Слід відзначити тесткроси сімей група Synt, 

які майже не реагували на зміни погодних умов відносно цієї ознаки. 

Середньопізній гібрид-стандарт Бистриця 400 МВ мав вищі значення 

досліджуваного періоду ніж всі групи тесткросів в роки досліджень. 

Тесткроси лінії-стандарту ДК411 мали середнє значення тривалості 

періоду сходи – цвітіння 50% волотей майже не відрізнялись від значень 

груп тесткросів. 

Тестерні гібриди групи константних ліній мали 

середньопопуляційне значення ознаки “тривалість періоду сходи – 

цвітіння 50 % волотей” в 2011 р. – 57,5 доби (табл. 4.9).  

Ліміти коливались в досить широких межах від 54,0-61,5 доби, що 

обумовлено наявністю різних за скоростиглістю самозапиленних ліній. У 

2012 р. середнє значення показника по групі зросло на 1,3 доби, а різниця 

між крайніми значеннями склала 6,0 діб, що на 1,5 доби менше за 

попередній рік. У 2013 р. цвітіння відбулось раніше за попередній рік на 

5,0 діб. Ліміти мали розмах варіювання в 6,5 доби. 
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Таблиця 4.9 

Характеристика груп тесткросів за ознакою “тривалість періоду сходи – 

цвітіння 50% волотей”, 2011-2013 рр. 

Групи 

тесткросів 
Показники 

Період сходи − цвітіння 50% 

волотей, діб Середнє 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Константні 

лінії 

 57,5±0,23 58,8±0,17 53,8±0,21 56,7±0,20 

V, % 2,74 1,66 2,93 2,44 

Lim 

(min-max) 
54,0-61,5 57,0-60,5 51,0-56,5 54,0-59,5 

SC 

 57,8±0,17 59,0±0,17 54,2±0,18 57,0±0,17 

V, % 1,59 1,91 2,55 2,02 

Lim 

(min-max) 
56,5-59,5 57,5-61,5 52,0-57,0 55,3-59,3 

DW 

 58,3±0,15 59,3±0,09 55,2±0,12 57,3±0,12 

V, % 2,03 1,70 2,45 2,14 

Lim 

(min-max) 
55,0-61,5 56,5-62,0 52,0-59,0 56,0-61,8 

Synt 

 57,6±0,20 59,0±0,12 54,0±0,22 56,9±0,18 

V, % 1,59 1,37 2,60 1,85 

Lim 

(min-max) 
56,5-59,5 57,5-61,0 52,0-59,0 55,3-59,3 

Тесткроси ДК411 57,8 59,3 54,0 57,0 

Моніка 350 МВ (st) 59,0 61,0 54,0 58,0 

Бистриця 400 МВ (st) 61,0 62,0 56,0 60,0 

 

У тестерних гібридів отриманих за участі сімей групи SC, в 2011 р., 

середня тривалість періоду сходи – цвітіння 50% волотей становила 

57,8 доби. У 2012 р. волоть у досліджуваних гібридів на 1,2 доби зацвілі 

раніше в порівнянні з попереднім роком. Різниця між крайніми значеннями в 

групі склала 4,0 доби. У 2013 р. середнє значення тривалості періоду 

становило 54,8 доби. Різниця між лімітами склала 5,0 діб. Слід зауважити, що 

в роки досліджень гібриди-стандарти зацвіли пізніше на 1,0-3,0 доби ніж 

експериментальні гібриди групи SC.  

xsX 

xsX 

xsX 

xsX 
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Середньопопуляційне значення тривалості періоду сходи – цвітіння 

50% волотей групи тесткросів сімей DW у 2011 р. склало 58,3 діб, що на 0,7 

та 2,7 доби менше ніж цей період у гібридів-стандартів Моніка 350 МВ та 

Бистриця 400 МВ відповідно Різниця між лімітами становила 6,5 доби.  

У 2012 р. волоті зацвіли пізніше на 1,0 добу ніж у попередному році, а 

розмах варіювання ознаки склав 5,0 діб. Волоті в експериментальних гідридів 

групи сімей DW зацвіли раніше на 1,7 та 2,7 доби порівняно до стандартів 

Моніка 350 МВ та Бистриця 400 МВ відповідно. 

У 2013 р. тривалість даного періоду була на 4,1 доби меншою в 

порівнянні з попереднім роком і склала 55,2 доби. Різниця між крайніми 

заченнями в групі зросла до 7 діб. У тесткросів групи тривалість періоду 

сходи – цвітіння 50% волотей була меншою на 0,8 доби ніж у гібрида 

Бистриця 400 МВ та на 1,2 доби довшою порівнянно з гібридом 

Моніка 350 МВ. 

Тривалість періоду сходи – цвітіння 50% волотей тесткросів сімей S2 

групи Synt в 2011 р. склала 57,6 доби, що менше на 1,8 доби ніж у 

середньостиглого гібрида Моніка 350 МВ та на 3,6 доби ніж у середньо-

пізнього гібрида Бистриця 400 МВ. Максимальна тривалість періоду у 

тесткросів рівнялась 59,5 доби, а мінімальна  − 56,0 діб.  

У тесткросів сімей S3 групи Synt у 2012 р. середньопопуляційний 

показник склав 59,0 діб, що в середньому було менше ніж у обох стандартів 

на 2,7 доби. Розмах коливань по групі склав 3,5 діб. Коефіцієнт варіації був 

незначним (1,37%). 

У 2013 р. для сімей S4 групи тривалість періоду сходи – цвітіння 50% 

волотей становив 54,0 доби, що на рівні гібрида-стандарту Моніка 350 МВ та 

на 2,0 доби менше ніж у гібрида-стандарту Бистриця 400 МВ. Різниця між 

лімітами в групі склала 7,0 діб.  

Визначення взаємозв’язку між тривалістю періодів сходи – цвітіння 

50% качанів та сходи – цвітіння 50% волотей засвідчило про тісний 

кореляційний зв’язок, котрий становив у 2011-2013 рр. відповідно – 0,99; 
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0,75; 0,87, що вказує на близький до протогінічного типу цвітіння рослин 

топкросів. 

Дослідивши різницю в цвітінні волотей та качанів в тестерних 

комбінаціях по групах і роках отримали такі результати: в 2011 р. 98,8% 

гібридів мали синхронне цвітіння і лише МС814 МВ х DW1 412 та 

МС814 МВ х DW1 511 мали розрив в цвітінні 2 доби (волоть зацвіла 

раніше); в 2012 р. протогінічний тип цвітіння (1 доба) був зазначений у 

тесткросів ДК680 х DW2 9312, МС814 МВ х Synt2 16-22. Протерандійний 

тип цвітіння (5 діб) відзначено у тесткросу ДК298 х DW23211, 4 доби – у 

ДК680 х ДК275, МС814 МВ х DW1 5112, ДК298 х DW1 11-131, ДК298 х 

DW2 12-343, ДК680 х DW1 5122, ДК298 х DW2 3212, ДК298 х DW2 12-

321, МС814МВ х DW2 12-343, МС814МВ х DW2 13-214, ДК298 х DW2 14-

312, МС814МВ х Synt1 11-11. Розрив у цвітінні 3 доби мали 14,1% 

тесткросів, 1 доба − у 34,5%. В 2013 р. протогінічний тип цвітіння (1 доба) 

зазначений у тесткросів: ДК239МВ х ДК13І, ДК298 х SC2 52142, 

ДК239МВ х SC2 54242, ДК239МВ х DW2 10-1211. Протерандрія (3 доби) 

спостерігалась у наступних тесткросів: ДК298 х ДК275, МС814МВ х 

SC2 52111, МС814МВ х SC2 52121, МС814 МВ х SC2 52123, МС814МВ х 

SC2 52143, МС814МВ х SC2 54241, ДК298 х DW2 93121, ДК298 х DW2 14-

3121, МС814 МВ х Synt1 16-221, 2 доби у 19,1% досліджуваних тесткросів 

та 1 доба − у 50,5%. 

Отримані дані досліджень “тривалості періодів сходи – цвітіння 50% 

качанів та волотей” дозволяють зробити наступні висновки: 

− контрастні погодні умови років досліджень суттєво впливали на 

прояв цих ознак у тесткросів;  

− тестерні гібриди в середньому мали меншу тривалість періодів 

сходи − цвітіння 50% качанів і волотей ніж гібриди-стандарти на 

2-3 доби та були на рівні тесткросів лінії-стандарту ДК411; 

− коефіцієнт кореляції між тривалістю періодів сходи – цвітіння 50% 

качанів та сходи – цвітіння 50% волотей були достовірно високі 
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відповідно – 0,99; 0,75; 0,87, що вказує на близький до 

протогінічного типу цвітіння рослин топкросів;  

−  в кращих погодних умовах 2011 р. 98,8% гібридів мали синхронне 

цвітіння; в посушливих умовах 2012 р. протогінічний тип цвітіння 

(4-5 діб) зазначено у 4,42% тесткросів, 3 доби – у 14,1% та 1 доба − у 

34,5%; у 2013 р. протерандрія 3 доби спостерігалась у 3,25%, 2 доби 

− у 19,1% досліджуваних тесткросів та 1 доба − у 50,5%; 

− відзначається тенденція, що в більш жорстких погодних умовах 

розрив у цвітінні качанів і волотей у тесткросів всіх груп 

збільшувався. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ГОСПОДАРЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АДАПТИВНА ЗДАТНІСТЬ 

НОВИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ  

 

 

5.1. Господарча характеристика нових гібридів 

 

За участі автора були створені 8 нових середньостиглих і 

середньопізніх гібридів ФАО 300-450. Гібриди кукурудзи ДН Аквазор, 

ДН Дніпро, ДН Деметра, ДН Аджамка, які занесені до Державного реєстру 

сортів рослин придатних для поширення в Україні на 2015 р., а гібриди 

ДК Велес, ДН Хортиця, ДН Фієста, ДН Віта проходять державне 

сортовипробування. 

Гібрид кукурудзи ДН Аквозор. Простий модифікований середньо-

стиглий гібрид (ФАО 320), створений в ДУ ІСГ СЗ НААН України. 

Занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення 

на 2014 р. за номером заяви 10004125 в переліку “Кукурудза звичайна”. 

Гібрид ДН Аквозор зернового напрямку використання рекомендований для 

зони Лісостепу. 

Рослини середньорослі 205-215 см, не кущаться. Відзначається 

повільним стартовим розвитком, але доброю вирівнянністю посівів. Висота 

прикріплення качана 80-90 см (дод.М, рис. М 1.).  

Качан довжиною 22-23 см, циліндричної форми. Число рядів зерен на 

качані частіше 16. Стрижень в першому поколінні червоний. Дуже добре 

озернена верхівка качана. Вихід зерна 83,5%.  

Зерно зубоподібне, колір світло-жовтий з помаранчевим відтінком 

дорсальної частини, округло-довгастої форми. Маса 1000 зерен 300-320 г.  

Стійкість до враження пухирчастою сажкою висока. Дуже висока 

стійкість до стеблового вилягання, та добра стійкість до ураження 

кукурудзяним метеликом. Гібрид характеризується середньою 
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холодостійкістю, високою посухостійкістю та добре реагує на 

покращення умов вирощування.   

За даними випробування в ДУ ІСГ СЗ НААН України в 2013 р. 

середня врожайність зерна гібрида ДН Аквозор в конкурсному 

випробуванні склала 9,29 т/га при збиральній вологості зерна 17,7%, а в 

2014 р. – 5,95 т/га при середній вологості зерна 12,4%. Для порівняння 

гібрид-стандарт Солонянський 298 СВ мав урожайність зерна 8,96 та 5,89 

т/га, а збиральну вологість зерна 18,3 та 14,2% відповідно за роками. За 

даними екологічного випробування максимальна врожайність зафіксована 

у 2013 р. в Інституті землеробства НААН (м. Чабани) – 13,77 т/га. В 

середньому за 12 еколо-гічними пунктами гібрид ДН Аквозор в 2013-

2014 рр. сформував урожайність зерна на рівні 9,09 та 8,15 т/га, що 

більше в порівнянні зі стандартом на 0,37 та 0,89 т/га відповідно за 

роками при меншій вологості зерна при збиранні на 0,04-1,7%. 

Густота стояння в зоні Лісостепу – 70-75 тис. рослин/га. Насіння на 

ділянках гібридизації вирощується на стерильній основі за схемою 

повного відновлення. Співвідношення батьківських форм 6:2 чи 8:2. 

Сівба батьківських компонентів на ділянках гібридизації одночасна. За 

результатами випробувань у 2013-2014 рр. врожайність материнської 

форми в середньому склала 3,62 т/га, а збиральна вологість зерна – 17,9%. 

Гібрид кукурудзи ДН Дніпро. Простий модифікований середньо-

стиглий гібрид (ФАО 300) створений в ДУ ІСГ СЗ НААН України та 

занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні на 2015 р. за номером заяви 11004245. 

Гібрид ремонтантного типу, зернового напрямку використання для 

зони Степу. Добре доповнює асортимент гібридів для посушливих умов 

Солонянський 298 СВ (ФАО 310), Сов 329 СВ (ФАО 320) та Біло-

зірський 295 СВ (ФАО 290). 

Рослини гібрида високорослі 240-250 см, не кущаться.  

Висота прикріплення качана 90-100 см (дод.М, рис. М 2.). 
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Качани циліндричні довгі (23-24 см), добре озерненні. Стержень 

червоний. Рядів зерен на качані – 16, зерен в ряду – 40-43. 

Зерно зубоподібне, жовто-поморанчеве. Маса 1000 зерен – 310-320 г. 

Гібрид характеризується помірним стартовим ростом, добре реагує на 

покращення умов розвитку, має високу стійкість до посухи та високих 

позитивних температур повітря. Стійкий до враження пухирчастою та 

пильною сажками, кукурудзяним метеликом, добре витримує тривалий 

перестій після визрівання.  

Гібрид ДН Дніпро відрізняється стабільно високою врожайність зерна, 

за реакцією на умови вирощування визначається як середньопластичний 

генотип. За даними екологічного сортовипробування в 12 пунктах України в 

2013 та 2014 рр. середня врожайність склала 9,27 та 8,11 т/га, що відповідно 

вище на 0,55 і 0,86 т/га порівняно з гібридом-стандартом Солонянським 298 СВ, 

при значно меншій збиральній вологості зерна на 2,19 та 0,48 % відповідно за 

роками. 

Максимальна врожайність − 13,51 т/га отримана при зрошенні в 

Інституті зрошуваного землеробства НААН (м. Херсон) у 2013 р. 

Гібрид порівняно добре переносить загущення посівів. Рекомендована 

густота зони Степу 55-60 тис. рослин/га. Насіння на ділянках гібридизації 

вирощується на стерильній основі за схемою повного відновлення. 

Співвідношення батьківських форм на ділянках гібридизації 6:2 чи 8:2. Сівба 

батьківських компонентів на ділянках гібридизації одночасна. За 

результатами випробувань у 2013-2014 рр. врожайність материнської форми 

в середньому склала 5,01 т/га, а збиральна вологість зерна – 16,4%. 

Гібрид кукурудзи ДН Деметра. Простий модифікований 

середньостиглий гібрид (ФАО 300) створений в ДУ ІСГ СЗ НААН України. 

Занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні на 2015 р. (номер заяви 12004136). 

Гібрид ремонтантного типу, універсального напрямку використання  

для зони Степу. Добре доповнює асортимент гібридів для посушливих умов 

− Солонянський 298 СВ (ФАО 310) та Хмельницький (ФАО 280). 
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Рослини гібрида досить високорослі (240-250 см), не кущаться. Висота 

прикріплення качана 90-100 см. (дод.М, рис. М 3.). 

Качани циліндричні довгі (22-23 см), добре озернені. Стержень 

червоний. Рядів зерен на качані – 14, зерен в ряду – 38-42. Зерно зубоподібне, 

жовте. Маса 1000 зерен – 300-330 г  

Гібрид характеризується добрим стартовим ростом, прекрасно реагує 

на покращання умов розвитку – внесення мінеральних добрив, зрошення. 

Відзначається високою стійкістю до враження найбільш 

шкодочинними хворобами і шкідниками – пухирчаста і пильна головня, 

фузаріозні гнилі, кукурудзяний метелик. 

Підвищений вміст антоціану в стеблах дозволяє проростати добре 

перенести короткочасні весняні похолодання. Висока стійкість до вилягання 

(9 балів) зумовлює можливість пізнього збирання без значних втрат врожаю. 

Вирізняється досить високою посухо- і жаростійкістю (8 балів). Формує 

високий врожай зеленої маси (50,0-55,0 т/га) з підвищеним вмістом сухих 

речовин (до 35%), що дозволяє успішно використовувати гібрид для 

отримання високоякісного силосу. 

Забезпечує високу та стабільну врожайність зерна. За даними 

екологічного сортовипробування в 12 пунктах України в 2013 та 2014 рр. 

середня врожайність склала 9,43 та 8,09 т/га, що вище на 0,71 і 0,83 т/га 

відповідно порівняно зі гібридом-стандартом Солонянським 298 СВ, при 

практично рівній вологості зерна при збиранні. 

Максимальна врожайність зерна (14,32 т/га) отримана при зрошенні в 

Інституті зрошуваного землеробства НААН (м. Херсон) у 2013 р. 

Рекомендована густота для зони Степу 50-55 тис. рослин/га.  

Насіння на ділянках гібридизації вирощується на стерильній основі за 

схемою повного відновлення. Співвідношення батьківських форм 6:2 чи 8:2. 

Батьківські компоненти на ділянках гібридизації висіваються одночасно. 

Гібрид кукурудзи ДН Аджамка. Простий модифікований 

середньостиглий гібрид (ФАО 320), створений в ДУ ІСГ СЗ НААН України. 



127 

Занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні на 2015 р. (номер заяви 12004132).  

Гібрид зернового напрямку використання рекомендований для зони 

Степу. 

Рослини середньорослі 210-220 см, слабо кущаться. Висота 

прикріплення качана 85-95 см. Відзначається доброю вирівнянністю посівів. 

Качан довжиною 21-22 см, конусно-циліндричної форми. Число рядів зерен 

на качані частіше 14. Стрижень в першому поколінні червоний. Дуже добре 

озернена верхівка качана. Вихід зерна 82%. Зерно зубоподібне, колір жовто-

помаранчевий, округло-довгастої форми. Маса 1000 зерен 270-290 г (дод.М, 

рис. М 4.).  

Гібрид характеризується підвищеною посухостійкістю та середньою 

холодостійкістю. В окремі роки спостерігається ремонтантність рослин.  

Стійкість до враження пухирчастою сажкою та до стеблового 

вилягання – висока. 

За даними випробування в ДУ ІСГ СЗ НААН України в 2013 р. середня 

врожайність зерна гібрида в конкурсному випробуванні склала 9,70 т/га при 

збиральній вологості зерна 18,3%, а в 2014 р. – відповідно 7,16 т/га та 12,5%, 

при цих же показниках у гібрида-стандарту Солонянський 298 СВ 8,96 та 

5,89 т/га; 18,3 та 14,2% відповідно. Максимальна врожайність гібрида у 

2014 р. була отримана при зрошенні в Інституті зрошуваного землеробства 

НААН (м. Херсон) – 12,2 т/га. При екологічному сортовипробуванні в 12 еко-

логічних пунктах України гібрид у 2013 та 2014 рр. сформував урожайність 

зерна 8,97 та 8,22 т/га, що вище порівняно зі стандартом на 0,25 та 0,96 т/га 

відповідно, при меншій вологості зерна при збиранні на 1,1 і 1,8%. 

Густота стояння в зоні Степу – 50-55 тис. рослин/га. Насіння на 

ділянках гібридизації вирощується на стерильній основі за схемою повного 

відновлення. Співвідношення батьківських форм на ділянках гібридизації 6:2 

або 8:2. Сівба батьківських компонентів одночасна. 

Гібрид кукурудзи ДН Хортиця. Простий модифікований 

середньоранній гібрид  кукурудзи (ФАО 240), створений в ДУ ІСГ СЗ НААН 
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України. З 2014 р. проходить кваліфікаційну експертизу в Українському 

інституті експертизи сортів рослин (УІЕСР) в усіх зонах вирощування 

кукурудзи в Україні. Заява про визначення прав на сорт подана в УІЕСР від 

05.12.2013 р. за номером 13009252. 

Рослини порівняно високорослі 230-240 см, не кущаться. Висота 

прикріплення качана 100-110 см. Качани циліндричної форми довжиною 21-

23 см. Кількість рядів зерен на качані 14-16. Стрижень в першому поколінні 

червоний. Вихід зерна 83-84%. Зерно світло-жовто-помаранчеве, 

зубоподібне. Маса 1000 зерен 260-270 г. 

Гібрид стійкий до вилягання і враження головними хворобами і 

шкідниками. Середня врожайність зерна в екологічному випробуванні в 

12 пунктах України в 2013 р. склала 8,51 т/га, а в 2014 р. – 7,33 т/га при 

вологості зерна 20,2 та 16,6 відповідно за роками. В 2013 р. максимальна 

врожайність відмічена в Інституті землеробства НААН України (м. Чабани) – 

11,77 т/га. 

Характеризується дуже інтенсивною вологовіддачею зерном і добре 

реагує на покращання умов вирощування. Холодостійкість гібрида добра, 

при досить високій посухостійкості та жаростійкості. Густота стояння рослин 

55-60 тис. рослин/га в Степу, 80 тис. − в Лісостепу, в Поліссі можна висівати 

з густотою 90-100 тис. рослин/га. 

Насіння на ділянках гібридизації вирощується на стерильній основі за 

схемою повного відновлення. Співвідношення батьківських форм 4:2 та 6:2. 

Сівба батьківських форм одночасна, але чоловіча форма має короткий період 

цвітіння волоті, тому важливо ділянки гібридизації розміщувати в 

сприятливих умовах чи на зрошенні, для покращення синхронізації цвітіння 

та збільшення пилкового фону. За результатами випробувань у 2013-2014 рр. 

врожайність материнської форми в середньому склала 4,48 т/га, а 

збиральна вологість зерна – 16,6%. 

Гібрид кукурудзи ДК Велес. Простий модифікований 

середньоранній гібрид (ФАО 270), створений в ДУ ІСГ СЗ НААН України 

сумісно з Кірово-градською державною сільськогосподарською дослідною 
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станцією НААН. З 2014 р. проходить кваліфікаційну експертизу в УІЕСР в 

усіх зонах вирощування кукурудзи в Україні. Заява про визначення прав на 

сорт подана в УІЕСР від 05.12.2013 р. за номером 13009248. 

Рослини високорослі 230-240 см, у вологі та прохолодні роки 

проявляється слабке кущіння. Відзначається доброю вирівняністю посівів. 

Висота прикріплення качана 85-95 см. Число рядів зерен на качані 16. 

Стрижень в першому поколінні червоний. Качан довжиною 22-23 см, 

циліндричної форми. Дуже добре озернена верхівка качана. Вихід зерна 

81-82%. Зерно зубоподібне жовто-помаранчевого кольору довгастої форми 

з добре вираженим мучнистим прошарком та ямкою у верхівці зернівки. 

Маса 1000 зерен 280-300 г.  

Стійкість до враження пухирчастою головнею добра, має високу 

стійкість до стеблового та вегетативного вилягання. Гібрид 

характеризується високою середньою холодостійкістю та високою 

посухостійкістю. Спостерігається ремонтантність рослин, яка особливо 

помітна в посушливі періоди. За даними екологічного випробування в 2013 

р. середня урожайність зерна в 12 пунктах різних областей України склала 

9,13 т/га при збиральній вологості 24,1%, а в 2014 р. в тих же пунктах – 

8,19 т/га при середній вологості 20,3%. Для порівняння з гібридом-

стандартом Солонянський 298СВ середня урожайність зерна складала 8,72 

та 7,23 т/га при збиральній вологості зерна 23,0 та 18,1% відповідно за 

роками. Максимальна врожайність (12,82 т/га) отримана у 2013 р. в 

Інституті землеробства НААН (м. Чабани).  

Гібрид відрізняється доброю облистяністю та ремонтантністю 

рослин, що зумовлює універсальність його використання на зерно і силос, 

особливо для зони Степу. Густота стояння рослин 50 тис. рослин/га в Степу і 

80 тис. в Лісостепу, 80-90 тис. – в Поліссі.  

Насіння на ділянках гібридизації вирощується на стерильній основі за 

схемою повного відновлення. Співвідношення батьківських форм 6:2 чи 8:2 

та ін. Сівба батьківських компонентів на ділянках гібридизації одночасна. 
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Гібрид кукурудзи ДН Фієста. Простий модифікований 

середньоранній гібрид кукурудзи (ФАО 250), створений в ДУ ІСГ СЗ НААН 

України. З 2015 р. проходить кваліфікаційну експертизу в усіх зонах 

вирощування кукурудзи в Україні. Заява про визначення прав на сорт подана 

в УІЕСР від 27.11.2014 р. за номером 14009181. 

Призначений для всіх природо-кліматичних зон України, зернового 

напрямку використання. Рослини високорослі 240-250 см, не кущаться. 

Висота прикріплення качана 90-100 см. Качани довгі 23-24 см циліндричної 

форми. Число рядів зерен на качані частіше 16. Стрижень в першому 

поколінні червоний. Вихід зерна 80-82%. Зерно жовто-помаранчеве, 

зубоподібне, округлої форми. Маса 1000 зерен 300-320 г. 

Гібрид має добру стійкість до вилягання і враження головними 

хворобами та шкідниками. Відрізняється високою стійкістю до посухи та 

жари. Врожайність зерна в 12 пунктах екологічного випробування у 2013 р. 

склала 9,00 т/га, у 2014 р. – 8,22 т/га при вологості зерна при збиранні 21,4 та 

17,2% відповідно за роками. В порівнянні зі стандартом 

Солонянський 298 СВ перевага за врожайністю гібрида ДН Фієста в 2013 р. 

склала 0,26, а в 2014 р. − 0,96 т/га при нижчій вологості зерна при збиранні на 

1-2%. Максимальна врожайність гібрида (12,24 т/га) зафіксована в 2014 р. в 

Інституті землеробства НААН (м. Чабани). В екологічному випробуванні 

2013 р. у 5 пунктах сформована врожайність зерна понад 10,0 т/га.  

Гібрид характеризується інтенсивною вологовіддачею зерном і добре 

реагує на покращання умов вирощування. Густота стояння рослин 50-

55 тис. рослин/га в Степу, 80-90 тис. в Лісостепу, в Поліссі можна висівати з 

густотою понад 90 тис. рослин/га. 

Насіння на ділянках гібридизації вирощується на стерильній основі за 

схемою повного відновлення. Співвідношення батьківських форм 6:2 чи 8:2.  

Гібрид кукурудзи ДН Віта. Простий модифікований середньоранній 

гібрид кукурудзи (ФАО 260), створений в ДУ ІСГ СЗ НААН України. З 

2015 р. проходить кваліфікаційну експертизу в усіх зонах вирощування 
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кукурудзи в Україні. Заява про визначення прав на сорт подана в УІЕСР від 

27.11.2014 р. за номером 14009188. 

Призначений для всіх природо-кліматичних зон України. Зернового 

напрямку використання. Рослини порівняно високорослі 230-240 см, не 

кущаться. Висота прикріплення качана 105-110 см. Качани довгі 23-24 см 

циліндричної форми. Кількість рядів зерен на качані 14-16. Стрижень в 

першому поколінні червоний. Вихід зерна 81-83%. Зерно жовто-помаранчеве 

часто проявляються червоні смуги з дорсального боку, зубоподібне, округло-

довгастої форми. Маса 1000 зерен 290-300 г. 

Гібрид має добру стійкість до кореневого та стеблового вилягання, 

вирізняється високою стійкістю до посухи та жари. Слабко вражається 

пилковою та пухирчастою сажками, стійкий до фузаріозного пліснявіння. 

Врожайність зерна в конкурсному випробування у 2013 р. склала 9,05 т/га, а 

у 2014 р. – 6,81 т/га при вологості 18,4 та 11,9% відповідно за роками.  

Гібрид характеризується інтенсивною вологовіддачею зерном і добре 

реагує на покращання умов вирощування. Густота стояння рослин 50-

55 тис. рослин/га в Степу і 80-90 тис. в Лісостепу, в Поліссі можна висівати з 

густотою понад 90 тис. рослин/га. 

Насіння на ділянках гібридизації вирощується на стерильній основі за 

схемою повного відновлення. Співвідношення батьківських форм 6:2 чи 8:2.  

 

5.2. Адаптивна здатність нових гібридів кукурудзи 

 

Нині створюється велика кількість гібридів кукурудзи з високим 

біологічним потенціалом продуктивності. Проте одним з їх недоліків є 

значне коливання врожайності за роками [206]. Через недостатню екологічну 

стабільність врожайний потенціал сучасних гібридів в умовах виробництва 

реалізується недостатньо [207]. У зв’язку з цим, створення і впровадження у 

виробництво гібридів кукурудзи з широким адаптивним потенціалом, які 

здатні формувати стабільно високий врожай у варіюючих умовах 

вирощування, є важливим завданням селекції. Тому зростає потреба в оцінці 
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гібридного матеріалу за адаптивною здатністю [148, 208, 209]. Надійним 

методом оцінки адаптивних властивостей гібридів є екологічне 

випробування, яке дає можливість оцінити селекційний матеріал не лише за 

врожайністю зерна, але й за їх реакцією на варіювання умов довкілля [148, 

208, 209]. 

Виявлення генотипів, що забезпечують максимальну середню 

врожайність у всіх середовищах краще проводити за ЗАЗі (загальна 

адаптивна здатність). ЗАЗі відображає здатність культури давати постійно 

високий врожай за різних умов вирощування, а САЗі (специфічна адаптивна 

здатність) характеризує стійкість культури або сорту до дії специфічних умов 

середовища (експериментальних температур, посух, певних хвороб, 

шкідників та ін.) [210]. 

Одним із показників, який характеризує середню реакцію генотипу на 

зміну умов середовища, показує його пластичність і дає можливість 

прогнозувати зміни ознаки, в рамках умов вирощування є коефіцієнт регресії 

(bi) [211]. Під екологічною пластичністю розуміють ступінь мінливості 

ознаки, яка дозволяє організму пристосовуватись до різних умов довкілля, а 

під стабільністю ‒ стійкість реалізації генотипу в різних умовах середовища. 

Стабільним вважається генотип, у якого середовище не впливає на розвиток 

рослини [212]. 

За коефіцієнтом регресії досліджувані гібриди розподілені на 3 групи:  

-  інтенсивного типу (bi>1) ‒ високопластичні в генетичному значенні, 

але з низькою абсолютною стабільністю, на погіршення агрофону 

проявляють негативну реакцію. Такі гібриди краще використовувати 

в оптимальних умовах вирощування, з високим агрофоном та 

вологозабезпеченням; 

- середньопластичні (bi=1) ‒ форми з широкою нормою реакції, які 

представляють певний інтерес для вирощування в зонах з 

нестійкими за роками метеорологічними умовами та агрофоном. 

Генотипи з середньопластичним типом добре реагують на 
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покращання умов вирощування і здатні забезпечити високу 

врожайність в оптимальних умовах;  

- гомеостатичні (bi<1) ‒ характеризуються слабкою реакцією на зміни 

умов вирощування і забезпечують стабільні врожаї при погіршенні 

умов. Гібриди гомеостатичного типу бажано використовувати для 

умов з недостатнім зволоженням [148, 213]. 

Нові гібриди: ДН Аквазор, ДН Дніпро, ДН Деметра, ДН Аджамка, 

ДН Велес, ДН Хортиця, ДН Фієста селекції ДУ ІСГ СЗ НААН в 2013-

2014 рр. проходили екологічне випробування в 12 пунктах України, а також 

гібриди-стандарти Оржиця 237 МВ та Солонянський 298 СВ. Перші чотири з 

них занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення 

в Україні, а решта проходять Державне сортовипробування (дод. Н). Вони 

оцінювались за всіма адаптивними показниками відносно ознаки 

“врожайність зерна” (табл. 5.1.). 

У вивчаємих нами гібридів найвищі ефекти ЗАЗі були у гібридів 

ДН Дніпро, ДН Деметра ‒ 0,33 та 0,39 т/га відповідно. Лише гібрид 

Оржиця 237 МВ мав значення цього показника значно нижче ніж у решти 

зразків (ЗАЗі = -0,91 т/га), що пояснюється його скоростиглістю.  

Для одночасної оцінки матеріалу за середньою продуктивністю (ЗАЗі) і 

екологічною стабільністю використовують показник селекційної цінності 

генотипу (СЦГ), за яким можна виділити гібриди ДН Аджамка, ДН Фієста, 

Оржиця 237 МВ зі значенням останнього 5,14; 5,18; та 4,37 відповідно.  

Гібриди ДН Аджамка, ДН Фієста, Оржиця 237 МВ характеризувались 

слабкою реакцією на зміну умов вирощування та високою стабільністю   

Таблиця 5.1 

Параметри адаптивної здатності та екологічної стабільності гібридів за 

ознакою “врожайність зерна”, 2013-2014 рр. 
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СЦГі 

ДН Аквазор 8,62 19,7 0,25 6,25 1,11 29,0 3,98 

ДН Дніпро 8,69 19,2 0,33 6,78 1,16 30,0 3,87 

ДН Деметра 8,76 21,0 0,39 7,89 1,28 32,1 3,55 

ДН Аджамка 8,60 19,1 0,23 3,48 0,80 21,7 5,14 

ДК Велес 8,66 22,2 0,29 6,53 1,12 29,5 3,92 

ДН Хортиця 7,92 18,4 -0,44 5,05 1,00 28,4 3,76 

ДН Фієста 8,60 19,3 0,23 3,40 0,81 21,5 5,18 

Солонянський 298 СВ (st) 7,99 20,6 -0,37 5,15 1,01 28,4 3,79 

Оржиця 237 МВ (st) 7,46 17,4 -0,91 2,77 0,72 22,3 4,37 

НІР05 0,35 - 0,51 - 0,15  - - 

База для порівняння - - - 5,26 1,00 27,0 4,17 

 

врожаїв при погіршенні умов, про що свідчать значення коефіцієнта регресії 

bi (0,80; 0,81; 0,72 відповідно) та варіанс САЗі – 3,48; 3,40 та 2,77 відповідно.  

Важливою здатністю гібридів є екологічна стабільність – здатність 

несуттєво знижувати продуктивність при погіршенні умов вирощування. За 

показниками відносної стабільності (sgi) та САЗі кращі результати мали 

гібриди ДН Аджамка, ДН Фієста, Оржиця 237 МВ. Ці гібриди можна 

рекомендувати для вирощування в лімітованих умовах середовища.  

Найбільш нестабільними в різних екологічних середовищах виявилися  

гібриди ДН Дніпро та ДН Деметра (САЗі = 6,78 та 7,89 і sgi = 29,95 та 32,08% 

відповідно). Гібриди такого типу здебільшого вирощуються в 

контрольованих умовах зрошення або центральних регіонах України.  
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За результатами вивчення до інтенсивного типу були віднесені гібриди 

ДН Деметра та ДН Дніпро, які характеризуються високим рівнем 

врожайності за всіма пунктами – 8,76 та 8,69 т/га відповідно і високими 

значеннями коефіцієнту регресії bi – 1,28 та 1,16 відповідно. 

До середньопластичних можна віднести гібриди ДН Хортиця та 

Солонянський 298 СВ (bi = 1,00 та 1,01 відповідно) з порівняно низькою 

врожайність (7,92 та 7,99 т/га відповідно) та гібриди ДН Аквазор та ДН Велес 

(bi = 1,11 та 1,12) з високою середньою врожайністю зерна (8,62 та 8,66 т/га) в 

різних екологічних середовищах. Такі зразки мають помірну реакцію на 

зміну умов середовища, та добре реагують на їх покращання і становлять 

інтерес для вирощування в зонах з нестійкими за роками погодними 

умовами.  

Перевагу тому чи іншому гібриду можна віддати тільки виходячи з 

конкретних поставлених завдання. Для стресових умов Степу України 

найбільший інтерес мають гомеостатичні та середньопластичні генотипи. 

Такі гібриди, як ДН Хортиця, Солонянський 298 СВ, ДН Аквазор та 

ДК Велес (середньопластичні), ДН Аджамка, ДН Фієста, Оржиця 237МВ 

(гомеостатичні), які здатні забезпечити стабільну продуктивність зерна в 

різних екологічних умовах. Гібриди інтенсивного типу ДН Деметра та 

ДН Дніпро, для реалізації потенціалу врожайності необхідно вирощувати на 

високому агрофоні та добре вологозабезпечених умовах. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації наведено теоретичне обґрунтування і практичне 

вирішення проблеми добору серед константних ліній та створення нового 

вихідного матеріалу плазми Айодент стійкого до посухи і жари для 

використання в селекції середньостиглих та середньопізніх гібридів 

кукурудзи. Виділений новий вихідний матеріал з комплексом господарсько-

цінних ознак і стабільним їх проявом за різних погодних умов. Синтезовано 

високопродуктивні гібриди, адаптовані до стресових умов зони Степу та 

Лісостепу. 

1. Константні лінії та самозапилені сім’ї за комплексом господарсько-

цінних ознак (врожайність зерна, збиральна вологість зерна, висота рослин та 

висота прикріплення качана, тривалість періодів сходи – цвітіння 50% 

качанів і волотей) виявили значну диференціацію за різних умов 

вирощування. 

2. Виділені константні лінії ДК275, ДК85І, ДК25І, ДК454/6, ДК6496 та 

самозапиленні сім’ї S5 SC2 52121, SC2 52311, DW1 41211, DW1 61112, 

DW1 61121, DW1 61122, DW1 11-1311, DW1 11-3112, DW2 32111, 

DW2 32122, DW2 92311, DW2 10-1211, DW2 11-1221, DW2 12-3431, сім’ї S4 

Synt2 3411, Synt2 11-332, Synt2 16-322, які формували врожайність зерна 

вищу за лінію ДК411 на 0,24-1,69 т/га. Вони включені в подальший 

селекційний процес для одержання середньостиглих і середньопізніх гібридів 

кукурудзи. 

3. Оцінка за реакцією на стресові умови дозволила виділити більш 

посухостійкі зразки: лінію ДК2311 та самозапилені сім’ї S5 SC1 1121, 

SC2 5411, SC3 4241, DW2 11-123, DW2 13-214, DW1 11-311, DW2 14-112, S4 

Synt2 16-22, Synt2 16-32 і Synt2 11-31, які мали менший рівень зниження 

врожайності зерна в 2012 р. порівняно з 2011 р. ніж лінія ДК411, що 

підтверджує ефективність добору селекційного матеріалу за посухостійкістю.  
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4. Стресові чинники зовнішнього середовища 2012 р. спричинили 

зниження врожайності зерна константних ліній та самозапилених сімей на 

73,5-75,6%, висоти рослин – на 29,6-36,7%, висоти прикріплення качана – на 

32,0-55,8% порівняно із кращим за умовами розвитку для кукурудзи 2011 р.  

Коефіцієнт кореляції між відсотком зниження врожайності зерна і 

висоти рослин був невисоким, хоч і достовірним, і склав 0,32, що свідчить 

про труднощі прогнозування посухостійкості селекційного матеріалу за 

останнім показником. 

5. Збиральна вологість зерна в групі константних ліній та 

самозапилених сімей SC змінювалась залежно від умов вирощування. В  

2011 р. їх вологість зерна була нижчою на 0,5 та 0,3% ніж у лінії ДК411, а в 

2012 р. – на 0,6 та 0,3% більшою відповідно. У самозапилених DW та Synt у 

середньому за роки досліджень збиральна вологість зерна була вище 

порівняно з лінією ДК411. Виділено самозапилену сім’ю Synt2 13-241, у якої 

в середньому за два роки зерно було сухішим на 1,3% порівняно з лінією 

ДК411. 

6. У процесі добору за ознакою “тривалість періоду сходи – цвітіння 

50% качанів” виділено зразки, як з більш раннім (на 2-4 доби) цвітінням в 

порівняно до лінії ДК411: константні лінії ДК2311, ДК744, ДКС238, 

самозапиленні сім’ї S5 SC2 52311, SC2 54241, SC2 54242, SC3 42412, 

DW1 61122, DW1 11-1311, DW1 11-3112, DW2 32111, DW2 93131, DW2 14-

1121; так і з більш пізнім цвітінням (на 2-3 доби) − SC1 11232, DW1 51211, 

DW1 51221, DW1 51231, DW2 93321, DW2 12-3121, DW2 12-3131, DW2 12-

3211.  

Сім’ї S5 SC2 52311, DW1 61122, DW1 11-1311, DW1 11-3112, 

DW2 32111 мали тривалість цього періоду до 4 діб меншу, і насіннєву 

продуктивність на 1,34-1,88 т/га більшу порівняно з лінією ДК411, що вказує 

на можливість їх широкого використання для створення середньостиглих 

гібридів.  

7. Оцінка комбінаційної здатності самозапилених ліній за ознакою 

“врожайність зерна” дозволила відібрати сім’ї: SC1 11311, SC2 52111, 
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SC3 42112, DW1 12111 DW2  32121, DW2 32122, DW2 92311, Synt2 12-422, 

які за цим показником перевищили лінію ДК411. Сім’ї DW1 12111, Synt2 12-

422 та Synt2 13-241 поєднували високі значення ефектів ЗКЗ з низькими 

значеннями варіанс СКЗ, що вказує на можливість їх використання в селекції 

гібридів різних типів і в програмах створення нового вихідного матеріалу. 

8. Інтенсивною вологовіддачею характеризувалась сім’я S2 Synt1 17-1 з 

оцінкою ЗКЗ -1,08% і похідна від неї сім’я S4 Synt1 17-121 (-0,81%), які 

можна використовувати за базові при створенні високогетерозисних гібридів 

кукурудзи з низькою збиральною вологістю зерна. 

9. Виявлено залежність розподілу зразків на класи за оцінками ефектів 

ЗКЗ від погодних умов. У стресових умовах відсоток сімей віднесених до 

другого класу, збільшувався порівняно з оптимальними умовами, а кількість 

сімей, віднесених до 1 та 3 класів, відповідно зменшувалась. 

10. Врожайність зерна експериментальних тесткросів значно варіювала 

залежно від умов року. Зниження середньої врожайності зерна в 2012 р. 

порівняно з 2011 р. у тестерних гібридів всіх груп було майже на одному 

рівні − від 80,1% у тесткросів за участі константних ліній до 84,2% у 

тесткросів сімей групи DW. 

11. Збиральна вологість зерна у тесткросів сімей всіх груп в середньому 

за 2011-2013 рр. виявилась майже однаковою і становила від 17,5% до 17,8%. 

Більшість з них мали достовірно сухіше зерно ніж у гібридів-стандартів 

Моніка 350 МВ та Бистриця 400 МВ. У процесі добору відмічено тенденцію 

зростання відсотка самозапилених сімей чергової генерації з меншою 

вологістю зерна. 

12. За результатами досліджень було виділено 19 тесткросів 

константних ліній та самозапилених сімей, які в 2013 р. забезпечили 

врожайність зерна достовірно вищу на 0,47 і 1,16 т/га порівняно з гібридами-

стандартами Моніка 350 МВ та Бистриця 400 МВ, при нижчій вологості на 

1,1 і 1,2% відповідно.  

13. За участі автора створені гібриди ДН Аквазор, ДН Дніпро, 

ДН Деметра, ДН Аджамка, які занесені до Державного реєстру сортів рослин 
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придатних для поширення в Україні на 2015 р., а також ДН Велес, 

ДН Хортиця, ДН Фієста, ДН Віта, які проходять державне 

сортовипробування. За оцінками адаптивної здатності гібриди ДН Хортиця, 

ДН Аквазор, ДМ Велес характеризуються як середньопластичні, 

ДН Аджамка, ДН Фієста – гомеостатичні, а ДН Деметра, ДН Дніпро – 

інтенсивного типу.  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ І ВИРОБНИЦТВА 

 

 

1. При селекції нового вихідного матеріалу, а також середньостиглих та 

середньопізніх гібридів кукурудзи використовувати кращі константні 

лінії ДК2311, ДК25І, ДК301, ДК411 та самозапилені сім’ї плазми Айодент 

SC1 11311, SC2 52111, SC3 42112, DW1 12111 DW2 32121, DW2 32122, 

DW2 92311, Synt2 12-422, Synt2 13-241 з високою насіннєвою 

продуктивністю, комбінаційною здатністю, а також сім’ю Synt1 17-121 з 

інтенсивною вологовіддачею зерном. 

2. Для вирощування в господарствах усіх форм власності зони Степу і 

Лісостепу пропонується використовувати занесені на 2015 р. до 

Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні 

середньостиглі гібриди ДН Аквазор, ДН Аджамка, ДН Деметра та 

ДН Дніпро, які забезпечують приріст врожайності 0,60-0,77 т/га 

порівняно зі стандартами відповідної групи стиглості. 
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ДОДАТОК А 

                                            

Рис. А 1. Некроз листя 
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ДОДАТОК А 

                                            

Рис. А 2. В’янення та скручування листя під дією посухи та жари 
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ДОДАТОК А 

                                                 

Рис А 3. Рослини кукурудзи, які проявили стійкість до стресових умов 2012 р. 
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ДОДАТОК Б 

Врожайність та збиральна вологість зерна самозапилених сімей S4-S5 отриманих 

на базі подвійних гібридів (DW), 2011-2012 рр. 

Група 

гібридів 

Сім’я 

S4 

Врожайність, 

т/га 

Збиральна 

вологість 

зерна, % 
Rh/m* 

Сім’я 

S5 

Врожайність, 

т/га 

Збиральна 

вологість 

зерна, % 
Rh/m* 

DW1 

1211 3,95 17,2 0,23 
12111 0,82 18,5 0,04 

12112 0,71 19,6 0,04 

4121 6,92 16,2 0,43 41211 1,45 18,6 0,08 

5112 5,51 17,0 0,32 51121 0,50 19,3 0,03 

5121 5,41 17,7 0,31 51211 0,94 19,4 0,05 

5122 5,00 17,2 0,29 51221 1,19 18,7 0,06 

5123 6,90 17,8 0,39 51231 1,34 18,0 0,07 

5124 4,61 17,4 0,27 51242 1,58 20,1 0,08 

6111 5,75 16,3 0,35 
61111 1,11 20,1 0,06 

61112 2,32 20,1 0,12 

6112 7,35 16,9 0,44 
61121 1,58 20,3 0,08 

61122 1,94 18,9 0,10 

11-131 6,60 16,6 0,40 11-1311 1,60 20,2 0,08 

11-311 5,95 15,8 0,38 11-3112 2,62 17,5 0,10 

19-111 4,16 15,8 0,26 19-1111 1,05 19,1 0,06 

 

DW2 

 

3211 6,76 15,7 0,43 32111 1,49 19,8 0,08 

3212 5,66 16,0 0,36 
32121 0,81 17,7 0,05 

32122 1,24 18,0 0,07 

3213 6,07 15,8 0,38 
32131 0,75 19,1 0,04 

32132 0,96 19,0 0,05 

9231 5,07 16,2 0,31 92311 1,63 20,2 0,08 

9233 5,78 15,8 0,37 
92331 1,16 19,8 0,06 

92332 1,20 20,4 0,06 

9311 6,18 17,0 0,37 
93111 1,13 19,2 0,06 

93112 1,38 19,0 0,07 

9312 4,11 17,9 0,23 93121 0,90 18,9 0,05 
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Продовження дод. Б 

Група 

гібридів 

Сім’я 

S4 

Врожайність, 

т/га 

Збиральна 

вологість 

зерна, % 
Rh/m* 

Сім’я 

S5 

Врожайність, 

т/га 

Збиральна 

вологість 

зерна, % 
Rh/m* 

 

DW2 

 

9313 4,79 16,0 0,30 93131 1,12 18,8 0,06 

9332 5,59 16,4 0,34 93321 1,41 19,1 0,07 

10-121 5,93 15,2 0,39 10-1211 1,98 18,8 0,11 

11-121 5,30 15,6 0,34 11-1211 1,13 19,1 0,06 

11-122 6,28 16,6 0,38 
11-1221 1,60 19,1 0,08 

11-1222 1,38 19,8 0,07 

11-123 3,77 16,5 0,23 11-1231 2,05 20,2 0,10 

12-122 5,50 17,1 0,33 12-1221 1,48 18,8 0,08 

12-312 4,77 18,0 0,26 12-3121 0,94 19,4 0,05 

12-313 4,31 17,7 0,24 12-3131 0,85 19,0 0,04 

12-321 4,68 17,9 0,26 12-3211 0,92 20,2 0,05 

12-342 4,44 17,1 0,26 12-3421 1,03 18,5 0,06 

12-343 6,06 17,3 0,35 
12-3431 1,92 18,7 0,10 

12-3432 1,25 17,9 0,07 

13-211 4,62 17,3 0,27 13-2111 0,94 18,6 0,05 

13-213 4,86 16,4 0,30 13-2131 0,47 18,5 0,03 

13-214 3,47 15,5 0,22 13-2141 1,56 18,0 0,09 

13-221 4,28 16,3 0,26 13-2211 1,03 19,7 0,05 

14-112 3,38 17,0 0,20 14-1121 1,40 19,6 0,07 

14-311 4,53 17,1 0,27 14-3111 1,18 20,0 0,06 

14-312 4,96 16,5 0,30 14-3121 1,52 19,3 0,08 

Середнє 5,24 16,7 0,32 − 1,29 19,1 0,07 

ДК411 (st) 4,53 16,4 0,28 − 1,00 18,2 0,05 

НІР05 0,99 1,48 − − 0,41 1,40 − 

*Примітка: Коефіцієнт врожайності: R – індекс співвідношення, h – 

врожайність, m – вологість  
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ДОДАТОК В 

Висота рослин та висота прикріплення качана групи самозапилених сімей S4-S5 

отриманих на базі подвійних гібридів (DW), 2011-2012 рр. 

Група 

гібридів 

Сім’я 

S4 

Висота рослин, 

см 

Висота 

прикріпленн

я качана, см 

Сім’я 

S5 

Висота 

рослин, см 

Висота 

прикріплення 

качана, см 

DW1 

 

1211 193,0 68,5 
12111 116,8 31,3 

12112 114,5 28,5 

4121 209,5 79,0 41211 131,3 44,0 

5112 178,0 68,0 51121 128,3 48,0 

5121 222,8 73,0 51211 132,8 43,0 

5122 175,0 58,0 51221 131,5 44,0 

5123 183,0 59,0 51231 139,3 47,3 

5124 218,3 67,5 51242 132,8 41,8 

6111 199,8 89,0 
61111 123,8 39,5 

61112 128,8 45,5 

6112 198,3 81,0 
61121 126,5 41,5 

61122 132,8 38,8 

11-131 228,8 81,5 11-1311 141,5 40,5 

11-311 208,0 78,0 11-3112 126,3 37,3 

19-111 169,0 48,0 19-1111 140,5 47,3 

DW2 

 

3211 220,5 75,5 32111 132,3 41,3 

3212 209,0 57,0 
32121 132,5 40,8 

32122 124,3 36,8 

3213 219,5 59,5 
32131 135,3 42,5 

32132 131,5 42,3 

9231 212,8 83,0 92311 133,3 47,3 

9233 221,8 73,0 
92331 130,3 39,0 

92332 130,5 38,3 

9311 204,5 71,5 
93111 118,0 40,0 

93112 121,5 41,0 

9312 207,8 65,5 93121 123,3 39,8 

9313 191,5 69,5 93131 124,3 39,5 
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Продовження дод. В 

Група 

гібридів 

Сім’я 

S4 

Висота рослин, 

см 

Висота 

прикріплення 

качана, см 

Сім’я 

S5 

Висота 

рослин, см 

Висота 

прикріплення 

качана, см 

DW2 

 

9332 206,3 75,5 93321 133,5 42,0 

10-121 206,5 83,5 10-1211 126,0 44,3 

11-121 200,8 72,5 11-1211 125,5 37,8 

11-122 205,0 68,0 
11-1221 124,0 39,5 

11-1222 120,0 38,0 

11-123 165,0 50,0 11-1231 130,0 44,8 

12-122 199,3 66,5 12-1221 118,8 37,5 

12-312 217,5 77,5 12-3121 130,3 44,8 

12-313 213,0 66,5 12-3131 123,0 40,0 

12-321 200,3 71,0 12-3211 120,5 35,1 

12-342 214,3 71,5 12-3421 120,5 36,3 

12-343 215,0 69,5 
12-3431 122,3 39,0 

12-3432 134,3 44,0 

13-211 195,8 62,5 13-2111 121,5 39,3 

13-213 194,8 61,0 13-2131 120,4 35,4 

13-214 165,0 46,0 13-2141 116,5 39,3 

13-221 192,3 74,5 13-2211 120,3 40,5 

14-112 201,8 64,0 14-1121 127,3 44,8 

14-311 202,0 68,0 14-3111 119,5 34,8 

14-312 208,3 75,5 14-3121 126,3 43,5 

Середнє 201,9 69,2 − 126,9 40,6 

ДК411 (st) 206,8 63,8 − 128,6 37,9 

НІР05 5,29 7,00 − 8,18 6,31 
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ДОДАТОК Г 

Тривалість періоду сходи – цвітіння 50% жіночих і чоловічих суцвіть самозапи-

лених сімей S4-S5 отриманих на базі подвійних гібридів (DW), 2011-2012 рр. 

Група 

гібридів 

Сім’я  

S4 

Тривалість періоду сходи 

– цвітіння 50%, діб Сім’я 

S5 

Тривалість періоду сходи 

– цвітіння 50%, діб 

качанів волотей качанів волотей 

DW1 

1211 62,0 59,5 
12111 62,0 60,0 

12112 63,5 59,5 

4121 63,5 60,0 41211 62,0 59,5 

5112 63,0 61,0 51121 70,0 64,5 

5121 67,0 62,0 51211 64,5 61,0 

5122 68,0 63,0 51221 64,5 64,5 

5123 68,0 63,0 51231 66,0 62,0 

5124 65,5 64,5 51242 63,0 61,0 

6111 61,5 61,0 
61111 62,5 61,5 

61112 64,5 61,0 

6112 61,0 61,0 
61121 64,0 61,0 

61122 61,5 61,0 

11-131 60,0 59,0 11-1311 61,0 61,5 

11-311 60,5 59,5 11-3112 59,0 59,0 

19-111 63,0 61,0 19-1111 63,0 60,5 

DW2 

3211 60,5 59,0 32111 61,5 59,5 

3212 62,0 59,5 
32121 60,0 59,5 

32122 62,0 60,0 

3213 62,5 59,5 
32131 64,0 61,0 

32132 61,5 60,0 

9231 62,5 62,0 92311 60,5 60,5 

9233 62,0 60,0 
92331 66,5 62,5 

92332 64,5 61,5 

9311 62,0 60,0 

93111 60,5 60,5 

93112 61,0 61,0 

93121 68,5 62,5 
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Продовження дод. Г 

Група 

гібридів 

Сім’я  

S4 

Тривалість періоду сходи 

– цвітіння 50%, діб Сім’я 

S5 

Тривалість періоду сходи 

– цвітіння 50%, діб 

качанів волотей качанів волотей 

DW2 

9313 61,0 60,0 93131 58,5 58,0 

9332 65,5 63,0 93321 66,0 64,0 

10-121 62,0 60,0 10-1211 60,5 58,5 

11-121 62,5 61,0 11-1211 67,5 64,5 

11-122 62,5 61,5 
11-1221 61,5 61,0 

11-1222 61,5 61,0 

11-123 64,0 62,0 11-1231 59,5 59,5 

12-122 62,0 60,5 12-1221 60,0 60,0 

12-312 68,0 65,0 12-3121 65,5 61,5 

12-313 69,5 64,0 12-3131 65,5 63,5 

12-321 67,5 63,5 12-3211 64,5 64,0 

12-342 65,0 63,0 12-3421 61,5 60,5 

12-343 63,0 60,5 
12-3431 60,5 60,0 

12-3432 61,0 58,5 

13-211 63,5 60,0 13-2111 61,5 59,5 

13-213 64,5 62,0 13-2131 66,5 64,0 

13-214 60,0 60,0 13-2141 65,5 61,5 

13-221 63,0 60,5 13-2211 60,5 60,0 

14-112 60,5 60,5 14-1121 59,5 59,0 

14-311 62,5 60,5 14-3111 61,0 61,0 

14-312 62,5 61,0 14-3121 63,0 60,0 

Середнє 63,3 61,1 − 62,8 61,0 

ДК411 (st) 63,1 59,8 − 63,0 61,0 

НІР05 1,79 1,89 − 1,75 1,84 
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ДОДАТОК Д 

Оцінка ефектів ЗКЗ і варіанс СКЗ самозапилених сімей S3-S5 групи SC за ознакою “врожайність зерна”, 2011-2013 рр., т/га 

Рекомбінантна 

група 
S3 

Ефекти 

ЗКЗ 
Варіанси 

СКЗ 
Клас* S4 

Ефекти 

ЗКЗ 
Варіанси 

СКЗ 
Клас* S5 

Ефекти 

ЗКЗ 
Варіанси 

СКЗ  
Клас* 

Сума 

класів 

SC1 

111 -0,11 1,50 ІI 1111 -0,11 -0,01 ІІ 11111 -2,00 1,30 ІІІ 7 

112 -0,81 0,08 ІІІ 
1121 -0,02 0,04 ІІ 

11211 0,40 0,56 ІІ 7 

11212 -0,56 2,39 ІІІ 9 

1123 0,15 0,07 ІІ 11232 0,74 0,50 І 6 

113 0,74 0,77 І 1131 0,26 0,05 І 11311 0,73 0,09 І 3 

SC2 

521 0,68 0,84 І 

5211 0,26 0,28 І 52111 1,24 0,07 І 3 

5212 -0,12 0,14 ІІ 
52121 0,25 1,21 ІІ 5 

52123 0,10 0,04 ІІ 5 

5214 -0,10 0,13 ІІ 

52141 0,28 0,02 ІІ 5 

52142 0,10 0,61 ІІ 5 

52143 0,38 0,48 ІІ 5 

523 -0,41 1,58 ІІ 

5231 -0,18 -0,01 ІІ 
52311 -2,16 2,49 ІІІ 7 

52312 0,79 0,84 І 5 

5232 -0,25 0,38 ІІІ 
52321 0,35 0,05 ІІ 7 

52322 0,16 0,02 ІІ 7 

541 -0,63 7,93 ІІ 5411 -0,33 -0,01 ІІІ 54111 -0,56 1,49 ІІІ 8 

542 0,11 0,05 ІІ 5424 0,09 0,03 ІІ 
54241 0,22 0,65 ІІІ 7 

54242 0,50 0,09 ІІ 6 

543 -0,56 0,20 ІІ 5432 0,40 0,09 І 
54321 -0,13 0,19 ІІ 5 

54322 0,42 0,45 ІІ 5 

SC3 

421 0,67 0,90 І 4211 0,19 0,03 І 42112 0,76 2,25 І 3 

424 -0,89 0,22 ІІІ 4241 -0,27 0,09 ІІІ 42412 -1,70 1,03 ІІІ 9 

532 0,70 0,45 І 5323 -0,07 0,03 ІІ 53231 -1,10 1,35 ІІІ 6 

ДК411 (st) - 0,52 0,06 ІІ − 0,10 0,12 ІІ − 0,79 0,07 І 5 

НІР05 − 0,66 − − − 0,18 − − − 0,51 − − − 

*Примітка: вказані класи значень ЗКЗ відносно середньої по досліду. Достовірно у межах НІР05 
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ДОДАТОК Е 

Оцінка ефектів ЗКЗ і варіанс СКЗ самозапилених сімей S3-S5 групи SC за ознакою “вологість зерна”, 2011-2013 рр., % 

Рекомбінантна 

група 
S3 

Ефекти 

ЗКЗ 
Варіанси 

СКЗ 
Клас* S4 

Ефекти 

ЗКЗ 
Варіанси 

СКЗ 
Клас* S5 

Ефекти 

ЗКЗ 
Варіанси 

СКЗ  
Клас* 

Сума 

класів 

SC1 

111 0,90 0,38 І 1111 0,01 0,10 ІІ 11111 0,03 0,07 ІІ 5 

112 0,18 0,02 ІІ 
1121 0,01 0,06 ІІ 

11211 0,05 0,03 ІІ 6 

11212 0,21 0,06 ІІ 6 

1123 -0,02 0,05 ІІ 11232 0,21 4,93 ІІ 6 

113 -0,27 0,02 ІІ 1131 0,18 0,10 ІІ 11311 -0,40 0,08 ІІ 6 

SC2 

521 0,53 1,05 І 

5211 -0,05 0,08 ІІ 52111 -0,15 0,84 ІІ 5 

5212 -0,33 0,00 ІІ 
52121 -0,04 0,10 ІІ 5 

52123 0,18 0,23 ІІ 5 

5214 -0,37 0,06 ІІІ 

52141 -0,09 0,03 ІІ 6 

52142 0,14 0,01 ІІ 6 

52143 -0,40 0,04 ІІ 6 

523 -0,33 0,31 ІІ 

5231 0,16 0,57 ІІ 
52311 0,02 0,06 ІІ 6 

52312 0,00 0,07 ІІ 6 

5232 0,09 0,30 ІІ 
52321 -0,03 0,03 ІІ 6 

52322 0,08 0,03 ІІ 6 

541 -0,18 0,12 ІІ 5411 0,18 0,13 ІІ 54111 -0,45 0,05 ІІ 6 

542 -0,53 0,03 ІІІ 5424 -0,14 0,05 ІІ 
54241 -0,10 0,71 ІІ 7 

54242 0,80 0,35 І 6 

543 0,27 0,02 ІІ 5432 0,39 0,03 І 
54321 0,51 0,98 І 4 

54322 -0,04 0,18 ІІ 5 

SC3 

421 -0,10 0,15 ІІ 4211 -0,04 0,17 ІІ 42112 0,30 0,49 ІІ 6 

424 -0,47 0,04 ІІІ 4241 0,21 0,20 ІІ 42412 -0,36 0,33 ІІ 7 

532 -0,43 0,73 ІІ 5323 -0,13 0,05 ІІ 53231 -0,52 0,07 ІІІ 7 

ДК411 (st) − 0,43 0,11 ІІ − -0,15 0,01 ІІ − 0,05 0,65 ІІ 6 

НІР05 − 0,45 − − − 0,34 − − − 0,47 − − − 

*Примітка: вказані класи значень ЗКЗ відносно середньої по досліду. Достовірно у межах НІР05 



176 

ДОДАТОК Ж 

Оцінка ефектів ЗКЗ і варіанси СКЗ самозапилених сімей S3-S5 групи DW за ознакою “врожайність зерна” 2011-2013 рр., т/га 

Рекомбінантна 

група 
S3 

Ефекти 

ЗКЗ 

Варінси 

СКЗ 
Клас⃰ S4 

Ефекти 

ЗКЗ 

Варінси 

СКЗ 
Клас⃰ S5 

Ефекти 

ЗКЗ 

Варінси 

СКЗ 
Клас⃰ 

Сума 

класів 

DW1 

121 0,59 0,08 I 1211 0,26 0,20 I 
12111 0,77 0,10 I 3 

12112 -0,73 0,29 III 5 

412 -0,15 1,41 II 4121 -0,19 0,05 II 41211 -0,44 0,12 II 6 

511 0,27 0,37 II 5112 0,09 0,01 II 51121 -0,69 1,73 III 7 

512 0,27 0,12 II 

5121 -0,22 0,02 II 51211 -0,01 1,04 II 6 

5122 -0,26 0,00 ІІІ 51221 -0,18 0,27 II 7 

5123 -0,31 0,12 ІІІ 51231 -1,30 0,86 III 8 

5124 -0,39 0,04 ІІІ 51242 -0,55 0,30 III 8 

611 0,29 0,49 II 

6111 -0,21 0,10 II 
61111 -1,42 1,23 III 7 

61112 0,34 0,14 II 6 

6112 0,08 0,04 II 
61121 -1,06 4,10 III 7 

61122 0,61 1,44 I 5 

11-13 0,58 1,30 I 11-131 0,39 0,07 I 11-1311 0,32 0,04 II 4 

11-31 0,31 0,42 II 11-311 0,10 0,11 II 11-3112 0,06 0,19 II 6 

19-11 0,12 0,28 II 19-111 0,13 0,52 II 19-1111 -1,17 2,18 III 7 

 

 

 

 

DW2 

 

 

 

 

321 0,59 0,03 I 

3211 0,18 0,00 II 32111 1,64 0,06 I 4 

3212 0,26 0,04 I 
32121 1,35 0,47 I 3 

32122 0,88 0,07 I 3 

3213 -0,10 0,05 II 
32131 0,87 0,45 I 4 

32132 0,21 0,03 II 5 

923 0,60 0,69 I 

9231 0,32 0,07 I 92311 0,55 0,36 I 3 

9233 0,03 0,09 II 
92331 0,87 0,07 I 4 

92332 -0,18 0,01 II 5 
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Продовження дод. Ж 

Рекомбінантна 

група 
S3 

Ефекти 

ЗКЗ 

Варінси 

СКЗ 
Клас⃰ S4 

Ефекти 

ЗКЗ 

Варінси 

СКЗ 
Клас⃰ S5 

Ефекти 

ЗКЗ 

Варінси 

СКЗ 
Клас⃰ 

Сума 

класів 

DW2 

931 0,26 0,91 II 

9311 -0,07 0,01 II 
93111 0,96 2,28 I 5 

93112 0,08 2,26 II 6 

9312 0,21 0,08 II 93121 -0,41 0,02 II 6 

9313 0,25 0,08 I 93131 0,08 0,11 II 5 

933 0,29 0,03 ІІ 9332 0,27 0,03 I 93321 0,19 0,20 II 5 

10-12 -0,59 0,06 ІІІ 10-121 -0,08 0,07 II 10-1211 -0,17 0,04 II 7 

11-12 -0,47 1,31 ІІ 

11-121 0,09 0,11 II 11-1211 0,16 0,31 II 6 

11-122 0,10 0,01 II 
11-1221 0,19 0,19 II 6 

11-1222 0,72 1,78 I 5 

11-123 -0,31 0,01 ІІІ 11-1231 0,30 0,98 II 7 

12-12 -1,19 0,17 ІІІ 12-122 0,01 0,11 II 12-1221 -0,03 0,12 II 7 

12-31 -0,90 0,02 III 
12-312 -0,11 0,02 II 12-3121 -1,91 6,57 III 8 

12-313 0,21 0,25 II 12-3131 0,74 0,66 I 6 

12-32 -0,36 -0,23 ІІ 12-321 -0,10 0,16 II 12-3211 0,71 0,72 I 5 

12-34 0,03 0,10 ІІ 

12-342 0,10 0,08 II 12-3421 0,02 0,03 II 6 

12-343 -0,04 0,09 II 
12-3431 -0,26 1,35 II 6 

12-3432 -0,65 0,20 III 7 

13-21 -1,30 0,15 III 

13-211 -0,04 0,04 II 13-2111 0,16 0,02 II 7 

13-213 -0,42 0,01 ІІІ 13-2131 -1,49 0,11 III 9 

13-214 -0,15 0,05 II 13-2141 0,20 0,59 II 7 

13-22 -0,09 0,28 ІІ 13-221 0,01 0,11 II 13-2211 0,22 0,11 II 6 

14-11 0,59 0,82 I 14-112 0,23 0,26 I 14-1121 0,09 0,07 II 4 

14-31 -0,40 0,05 ІІ 
14-311 -0,38 0,36 ІІІ 14-3111 -0,31 0,12 II 7 

14-312 -0,15 0,10 II 14-3121 -1,12 4,10 III 7 

ДК411 (st) − 0,66 0,56 I − 0,20 0,02 II − 0,79 0,86 I 4 

НІР05 − 0,57 − − − 0,22 − − − 0,54 − − − 

* Примітка: вказані класи значень ЗКЗ відносно середньої по досліду. Достовірно в межах НІР05  
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ДОДАТОК И 

Оцінка ефектів ЗКЗ і варіанси СКЗ самозапилених сімей S3-S5 групи DW за ознакою “вологість зерна” 2011-2013 рр., % 

Рекомбінантна 

група 
S3 

Ефекти 

ЗКЗ 

Варінси 

СКЗ 
Клас⃰ S4 

Ефекти 

ЗКЗ 

Варінси 

СКЗ 
Клас⃰ S5 

Ефекти 

ЗКЗ 

Варінси 

СКЗ 
Клас⃰ 

Сума 

класів 

DW1 

121 -0,27 0,03 ІІ 1211 -0,20 0,04 ІІ 
12111 -0,08 0,54 ІІ 6 

12112 -0,91 0,29 ІІІ 7 

412 -0,17 0,68 ІІ 4121 0,41 0,31 І 41211 -0,96 0,38 ІІІ 6 

511 0,40 0,13 ІІ 5112 0,15 0,20 ІІ 51121 -0,77 0,04 ІІІ 7 

512 0,59 0,06 І 

5121 0,42 0,07 І 51211 -0,45 0,10 ІІІ 5 

5122 0,22 0,09 ІІ 51221 0,19 1,94 ІІ 5 

5123 -0,04 0,13 ІІ 51231 -0,21 0,07 ІІ 5 

5124 0,50 0,03 І 51242 -0,07 0,05 ІІ 4 

611 0,26 0,02 ІІ 

6111 0,06 0,10 ІІ 
61111 0,72 0,34 І 5 

61112 0,64 0,84 І 5 

6112 -0,02 0,07 ІІ 
61121 0,41 0,01 ІІ 6 

61122 0,65 1,86 І 5 

11-13 0,11 0,09 ІІ 11-131 0,25 0,04 ІІ 11-1311 0,18 0,46 ІІ 6 

11-31 -0,12 0,24 ІІ 11-311 -0,18 0,01 ІІ 11-3112 -0,78 0,55 ІІІ 7 

19-11 -0,66 0,18 ІІІ 19-111 -0,23 0,02 ІІ 19-1111 -0,29 1,00 ІІ 7 

 

 

 

 

DW2 

 

 

 

 

321 -0,37 0,11 ІІ 

3211 -0,11 0,08 ІІ 32111 -0,01 0,23 ІІ 6 

3212 -0,12 0,01 ІІ 
32121 0,32 0,33 ІІ 6 

32122 -0,80 0,01 ІІІ 7 

3213 -0,05 0,21 ІІ 
32131 -0,07 1,21 ІІ 6 

32132 0,25 1,10 ІІ 6 

923 -0,06 0,22 ІІ 

9231 -0,04 0,02 ІІ 92311 -0,28 0,91 ІІ 6 

9233 0,15 0,01 ІІ 
92331 0,67 0,15 І 5 

92332 -0,23 0,06 ІІ 6 
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Продовження дод. И 

Рекомбінантна 

група 
S3 

Ефекти 

ЗКЗ 

Варінси 

СКЗ 
Клас⃰ S4 

Ефекти 

ЗКЗ 

Варінси 

СКЗ 
Клас⃰ S5 

Ефекти 

ЗКЗ 

Варінси 

СКЗ 
Клас⃰ 

Сума 

класів 

DW2 

 

931 -0,24 0,28 ІІ 

9311 -0,25 0,21 ІІ 
93111 -0,42 0,01 ІІ 6 

93112 0,02 0,02 ІІ 6 

9312 0,03 0,20 ІІ 93121 1,55 4,67 І 5 

9313 -0,16 0,04 ІІ 93131 0,59 0,45 І 5 

933 0,11 0,18 ІІ 9332 -0,46 0,10 ІІІ 93321 0,22 0,04 ІІ 7 

10-12 -1,16 0,20 ІІІ 10-121 0,29 0,04 ІІ 10-1211 -0,33 0,25 ІІ 7 

11-12 -0,23 0,13 ІІ 

11-121 -0,08 0,05 ІІ 11-1211 -0,60 0,08 ІІІ 7 

11-122 0,18 0,17 ІІ 
11-1221 0,43 0,07 ІІ 6 

11-1222 0,00 0,35 ІІ 6 

11-123 0,02 0,14 ІІ 11-1231 -0,40 0,65 ІІ 6 

12-12 0,33 0,13 ІІ 12-122 0,27 0,10 ІІ 12-1221 -0,03 0,21 ІІ 6 

12-31 1,23 0,11 І 
12-312 -0,32 0,01 ІІІ 12-3121 0,50 0,03 І 5 

12-313 0,24 0,01 ІІ 12-3131 0,14 0,30 ІІ 5 

12-32 0,54 0,55 ІІ 12-321 -0,50 0,26 ІІІ 12-3211 -0,41 0,07 ІІ 7 

12-34 0,51 0,12 ІІ 

12-342 -0,18 0,01 ІІ 12-3421 0,28 0,22 ІІ 6 

12-343 -0,01 0,01 ІІ 
12-3431 -0,31 0,06 ІІ 6 

12-3432 0,72 0,06 І 5 

13-21 0,24 0,67 ІІ 

13-211 0,28 0,05 ІІ 13-2111 0,19 0,06 ІІ 6 

13-213 0,04 0,04 ІІ 13-2131 -0,51 0,05 ІІІ 7 

13-214 -0,15 0,07 ІІ 13-2141 -0,01 0,27 ІІ 6 

13-22 0,02 0,49 ІІ 13-221 0,29 0,04 ІІ 13-2211 -0,53 0,08 ІІІ 7 

14-11 -0,65 0,49 ІІІ 14-112 0,14 0,03 ІІ 14-1121 0,51 1,42 І 6 

14-31 -0,50 0,13 ІІ 
14-311 -0,26 0,01 ІІ 14-3111 0,22 0,44 ІІ 6 

14-312 -0,41 0,10 ІІІ 14-3121 0,07 0,00 ІІ 7 

ДК411 (st) − 0,09 0,20 ІІ − -0,15 0,04 ІІ − -0,30 1,11 ІІ 6 

НІР05 − 0,55 − − − 0,30 − − − 0,44 − − − 

*Примітка: вказані класи значень ЗКЗ відносно середньої по досліду. Достовірно в межах НІР05 
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ДОДАТОК К 

Оцінка ефектів ЗКЗ і варіанс СКЗ самозапилених сімей S2-S4 групи Synt за ознакою “врожайність зерна”, 2011-2013 рр., т/га 

Рекомбінантна 

група 
S2 

Ефекти 

ЗКЗ 

Варіанси 

СКЗ 
Клас* S3 

Ефекти 

ЗКЗ  

Варіанси 

СКЗ 
Клас* S4 

Ефекти 

ЗКЗ 

Варіанси 

СКЗ 
Клас* 

Сума 

класів 

Synt1 
11-1 0,21 0,27 ІІ 11-11 -0,07 0,09 ІІ 11-111 0,83 0,05 І 

4 

17-1 0,14 0,07 ІІ 17-12 -0,11 0,01 ІІ 17-121 -0,75 0,09 ІІІ 7 

Synt2 

34 0,15 0,73 ІІ 

341 -0,10 0,01 ІІ 3411 -0,62 0,46 ІІІ 7 

342 -0,08 0,17 ІІ 3421 -0,65 0,67 ІІІ 7 

343 0,19 0,14 ІІ 
3431 0,30 0,06 ІІ 6 

3432 0,09 0,34 ІІ 6 

11-3 -0,40 0,06 ІІ 

11-31 -0,15 0,01 ІІ 11-311 0,30 0,05 ІІ 6 

11-33 -0,09 0,03 ІІ 
11-331 -0,04 1,06 ІІ 6 

11-332 -0,81 1,53 ІІІ 7 

12-4 0,57 0,05 І 
12-42 0,22 0,08 І 12-422 0,33 0,04 IІ 4 

12-44 -0,20 0,05 ІІ 12-442 0,30 0,03 ІІ 5 

13-2 -0,88 0,49 ІІІ 13-24 0,22 0,02 І 13-241 0,53 0,06 І 5 

16-2 -1,00 0,65 ІІІ 
16-21 0,24 0,01 І 16-211 -0,10 0,05 ІІ 6 

16-22 0,02 0,12 ІІ 16-221 -1,18 0,86 ІІІ 8 

16-3 0,30 1,36 ІІ 16-32 -0,04 0,01 ІІ 16-322 0,73 1,28 І 5 

ДК411 (st) − 0,91 0,38 І − -0,05 0,01 ІІ − 0,74 0,32 І 4 

НІР05 − 0,55 − − − 0,20 − − − 0,42 − − − 

*Примітка: вказані класи значень ЗКЗ відносно середньої по досліду. Достовірно у межах НІР05
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ДОДАТОК Л 

Оцінка ефектів ЗКЗ і варіанс СКЗ самозапилених сімей S2-S3 групи Synt за ознакою “вологість зерна”, 2011-2012 рр., % 

Рекомбінантна 

група 

Сім’я 

S2 

Ефекти 

ЗКЗ 

Варіанси 

СКЗ 
Клас* 

Сім’я 

S3 

Ефекти 

ЗКЗ 

Варіанси 

СКЗ 
Клас* 

Сім’я 

S4 

Ефекти 

ЗКЗ 

Варіанси 

СКЗ 
Клас* 

Сума 

класів 

Synt1 
11-1 -0,50 0,21 III 11-11 0,06 0,03 II 11-111 -0,30 0,07 II 7 

17-1 -1,08 0,06 III 17-12 0,10 0,13 II 17-121 -0,81 0,03 III 8 

Synt2 

34 0,44 0,12 II 

341 0,24 0,02 II 3411 0,89 1,03 I 5 

342 -0,22 0,01 II 3421 -0,35 1,12 II 6 

343 -0,42 0,49 III 
3431 -0,10 0,05 II 7 

3432 -0,21 0,91 II 7 

11-3 0,79 0,01 I 

11-31 -0,17 0,04 II 11-311 0,29 0,04 II 5 

11-33 0,32 0,03 I 
11-331 -0,52 0,27 III 5 

11-332 0,39 0,08 II 4 

12-4 0,59 0,11 I 
12-42 -0,02 0,05 II 12-422 0,49 0,06 II 5 

12-44 0,46 0,08 I 12-442 0,15 0,06 II 4 

13-2 0,45 0,75 II 13-24 -0,42 0,03 III 13-241 -0,15 0,44 II 7 

16-2 -0,16 0,09 II 
16-21 0,14 0,05 II 16-211 0,09 0,09 II 6 

16-22 -0,15 0,03 II 16-221 0,29 0,00 II 6 

16-3 -0,90 0,34 III 16-32 0,14 0,03 II 16-322 0,19 0,57 II 7 

ДК411 (st) − 0,37 0,33 II − -0,06 0,02 II − -0,34 1,21 II 6 

НІР05 − 0,47 − − − 0,27 − − − 0,51 − − − 

*Примітка: вказані класи значень ЗКЗ відносно середньої по досліду. Достовірно у межах НІР05
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ДОДАТОК М 

                                      

Рис. М 1. Рослини та качан гібриду кукурудзи ДН Аквазор
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ДОДАТОК М 

                                           

Рис. М 2. Рослини та качан гібриду кукурудзи ДН Дніпро 
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ДОДАТОК М 

                                        

Рис. М 3. Рослини та качан гібриду кукурудзи ДН Деметра 
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ДОДАТОК М 

                                                 

Рис М 4. Рослини та качан гібриду кукурудзи ДН Аджамка 
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ДОДАТОК Н 

 

Пункти екологічного сортовипробування, 2013-2014 рр. 
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1 Чернівці 2013 10,22 27,7 0,00 0,06 2,42 0,39 0,157 -0,033 0,889 0,022 1,857 

2 Розівська ДС 2013 5,58 14,9 0,34 0,23 8,62 1,47 0,157 1,492 0,202 0,017 -2,791 

3 Синельниково 2013 5,59 12,8 0,42 0,37 10,91 2,37 0,157 1,140 0,268 0,029 -2,775 

4 Полтава 2013 8,00 17,1 1,70 1,24 13,90 7,89 0,157 1,369 -0,235 -0,033 -0,363 
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Продовження дод. Н 

. 
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5 Чабани 2013 11,84 20,2 1,54 2,36 12,96 15,00 0,157 0,655 0,721 0,093 3,473 

6 Залещики 2013 9,65 27,4 0,84 1,32 11,91 8,41 0,157 0,639 0,642 0,076 1,283 

7 Костюченко 2013 10,50 13,0 1,06 1,42 11,34 9,03 0,157 0,751 0,508 0,058 2,133 

8 ТОВ «Маїс» 2013 5,35 19,6 0,27 0,17 7,68 1,08 0,157 1,584 0,263 0,020 -3,017 

9 Херсон 2013 11,58 14,1 1,62 2,36 13,27 15,03 0,157 0,688 0,667 0,089 3,208 

10 Кіровоград 2013 7,95 12,4 0,39 0,69 10,45 4,40 0,157 0,563 0,651 0,068 -0,415 
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Продовження дод. Н. 
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11 Черкаси 2013 10,60 21,4 1,57 2,29 14,29 14,60 0,157 0,683 0,668 0,096 2,232 

12 Дніпропетровськ 2013 9,59 12,7 0,11 0,15 3,98 0,93 0,157 0,775 0,600 0,024 1,226 

13 Чернівці 2014 9,12 31,4 0,31 0,37 6,68 2,36 0,157 0,841 0,455 0,030 0,749 

14 Розівська ДС 2014 5,19 15,4 0,10 0,42 12,42 2,65 0,157 0,248 0,836 0,104 -3,175 

15 Синельниково 2014 4,77 19,6 0,77 0,78 18,50 4,96 0,157 0,989 0,264 0,049 -3,594 
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Продовження дод. Н. 
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16 Полтава 2014 7,03 17,0 0,67 0,68 11,70 4,31 0,157 0,986 0,283 0,033 -1,338 

17 Чабани 2014 10,84 34,2 1,14 1,71 12,07 10,89 0,157 0,668 0,641 0,077 2,470 

18 Залещики 2014 9,42 30,1 0,96 1,26 11,94 8,05 0,157 0,760 0,491 0,059 1,052 

19 Костюченко 2014 7,74 17,2 0,22 0,50 9,11 3,17 0,157 0,445 0,718 0,065 -0,630 
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Продовження дод. Н. 
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20 ТОВ «Маїс» 2014 7,57 16,4 0,40 0,30 7,20 1,89 0,157 1,330 0,211 0,015 -0,798 

21 Херсон 2014 10,20 21,4 0,71 0,55 7,24 3,47 0,157 1,310 0,061 0,004 1,830 

22 Кіровоград 2014 7,29 19,5 0,09 0,32 7,77 2,04 0,157 0,294 0,783 0,061 -1,077 

23 Черкаси 2014 8,86 18,1 1,32 2,27 16,99 14,45 0,157 0,581 0,832 0,141 0,497 
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Продовження дод. Н. 
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24 Дніпропетровськ 2014 6,33 18,1 0,58 0,34 9,26 2,18 0,157 1,705 -0,052 -0,005 -2,039 

 

 

 


	BIB30
	BIB32

