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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ, СИМВОЛІВ І 

ТЕРМІНІВ 

ВІР – Всесоюзний інститут рослинництва 

ЗКЗ – загальна комбінаційна здатність 

ІПНЗ – індекс періоду наливу зерна 

СКЗ – специфічна комбінаційна здатність 

ФС – фізіологічна стиглість 

ХЛГ – Харків – лабораторія гетерозису (у назві ліній) 

Х сер – середнє значення ознаки 

gi – ефекти загальної комбінаційної здатності 

Lim – мінімально-максимальний інтервал значення ознаки 

r – коефіцієнт кореляції 

St – лінія чи гібрид який використовувався за стандарт 

Sx – похибка вибіркової середньої 

V – коефіцієнт варіації 

σ
2
si – варіанси специфічної комбінаційної здатності 

-
σ

2
si – середня варіанса специфічної комбінаційної здатності  

Варіансні компоненти генетичного аналізу 

V – середні варіанси потомства батьківських ліній 

var / covVr, Wr   – відповідно варіанси та коваріанси Vr і Wr 

Vir, Wir – середнє по варіансах і коваріансах у кожної лінії 

VM  – варіанса середніх потомства кожної батьківської форми 

Vp – варіанса батьківських ліній 

Vr – варіанси потомства кожного ряду діалельної сітки схрещувань 

W – коваріанси між батьківськими формами і середнім їх потомства 

Wr – коварінси потомства на спільного батька. 

Компоненти генетичного аналізу 

а – генетичних відмін між батьками за даною ознакою 

b – достовірності наявності домінування за даною ознакою 

b1 – напрямку домінування в порівнянні із середнім домінуванням батьків 

b2 – достовірності різниці по кількості домінантних алелей у даних ліній 
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b3 – достовірності наявності ефектів домінантності не пов’язаних із b1 і b2 

Ba – взаємодії компонентів (a, b, b1 – b3, c, d) з умовами середовища 

Bt – достовірності розбіжності за ознакою для даної лінії між повтореннями 

c, d – достовірності реципрокних відмін різного характеру за даною ознакою 

D – компонент обумовлений адитивними ефектами генів 

E – середня варіанса випадкових відхилень 

F, F1 – компонент, що визначає напрям домінування ознаки 

Fг - Р – різниця між середнім значенням ознаки у потомства і батьків 

H1 – компонент обумовлений домінантними ефектами генів 

H2 – компонент співставлення позитивних та негативних ефектів генів 

h2 – домінантний ефект оцінки гетерозиготності 

χ
2 
– критерій ―хі - квадрат‖. 
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ВСТУП 

 

Кукурудза – культура, що домінує у загальному світовому зерновому 

виробництві. На загальній площі в 162 млн. га виробляється близько 850 млн. 

тонн кукурудзи, при середній урожайності 5,2 т/га. Виробництво зерна цієї 

культури в світі за останній період зросло до вказаних рекордних 850 млн. т, 

39,0-46,2 % її збирається у США, високі валові збори також у Китаї та 

Бразилії [196].  

В Україні кукурудза займає 4,5-5,0 млн. га, що становить майже чверть 

усіх зернових культур. На зерно її вирощується 4,0-4,5 млн. га, на силос і 

зелений корм - 0,2-0,4 млн. га [5, 37]. Впровадження у виробництво 

інтенсивної технології і нових високопродуктивних гібридів дозволило 

значно підвищити урожайність кукурудзи на великих площах. Багато кращих 

господарств одержують 9-10 т/га і більше, в томі числі і в нових районах 

кукурудзосіяння (Полісся України). У деяких областях України урожай 

становить 4,5-6,0 т/га, але взагалі по Україні урожайність кукурудзи 

залишається низькою, в тому числі наслідок енто- та фітопатогенів [57, 233].  

Згідно багаторічних даних [89], сумарний недобір урожаю зерна 

кукурудзи, викликаний стебловими гнилями, сажкою, фузаріозом качанів та 

стебловим метеликом оцінюється в середньому в 30,9 %.  

Ось чому, пошук джерел стійкості до цих хвороб та шкідників є 

особливо актуальним, а створення гібридів кукурудзи з груповим характером 

стійкості до основних хвороб та шкідників залишається одним із основних 

практичних завдань селекції цієї культури [28, 29, 50, 60, 61, 153, 215]. 

Актуальність теми. У селекції кукурудзи велику увагу приділяють 

створенню гібридів, які при високих урожайних властивостях 

характеризувалися б стійкістю до шкідливих організмів. Впровадження таких 

гібридів дасть змогу значно поліпшити вирощування кукурудзи в 

Правобережному Лісостепу України та отримати стійкі  гібриди до хвороб та 

шкідників. 

Для селекції гібридів такого типу потрібно створити скоростиглий 



7 

вихідний матеріал, якого ще недостатньо, та визначити раціональні шляхи 

його застосування. Використання у селекції нового вихідного матеріалу 

потребує його дослідження в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах за 

комбінаційною здатністю, важливими цінними господарськими ознаками, 

виявлення особливостей прояву даних ознак у гібридному матеріалі. 

Важливість дослідження теоретичного характеру аспектів і вдосконалення 

існуючих практичних методів оцінки та ідентифікації селекційного матеріалу 

кукурудзи на комплексну стійкість до основних хвороб та шкідників в 

умовах правобережного Лісостепу України обумовлює актуальність 

виконаної роботи. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження за темою дисертації є складовою частиною НТП ―Зернові і 

олійні культури‖ УААН на 2000-2010 рр. відповідно до завдань державної 

тематики ―Селекція, оцінка і ідентифікація самозапилених ліній кукурудзи‖ 

(номер державної реєстрації 0103U008830) та тематичного плану науково-

дослідних робіт Вінницького державного аграрного університету. 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи була розробка та 

ідентифікація самозапилених ліній за стійкістю до основних хвороб та 

шкідників, виявлення детермінуючих ознак для розробки принципів підбору 

батьківських пар при створенні гібридів кукурудзи стійких до комплексу 

ентомо- та фітопатогенів адаптованих до умов Лісостепу правобережного 

України. 

Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: 

- визначити продуктивність та структуру формування врожаю 

самозапилених ліній кукурудзи; 

- встановити взаємозв’язок мінливості морфологічних ознак рослин із 

стійкістю до хвороб (пухирчастої і летючої сажки) та шкідників (шведської 

мухи, кукурудзяного (стеблового) метелика) у самозапилених ліній 

кукурудзи; 

- визначити джерела стійкості до окремих хвороб і шкідників, а також 

лінії, які поєднують високу ЗКЗ за ознакою стійкості з урожайністю зерна; 
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- виявити прояв ефекту гетерозису в простих гібридів кукурудзи за 

врожайністю та стійкістю до хвороб і шкідників; 

- визначити шкідливість основних хвороб і шкідників в умовах 

Лісостепу правобережного України та дати економічну оцінку вирощування 

перспективних гібридів кукурудзи. 

Об’єкт дослідження – селекція кукурудзи на стійкість до хвороб та 

шкідників. 

Предмет дослідження – стійкість ліній і гібридів кукурудзи до основних 

хвороб і шкідників в умовах Лісостепу правобережного України. 

Методи дослідження. Польові методи для індивідуального добору в 

селекційному розсаднику, фенологічні спостереження та добір зразків; 

лабораторні – для аналізу рослин за морфологічними ознаками, генетичні – 

для виявлення селекційно-генетичних особливостей ліній кукурудзи при 

створенні гібридів різних груп стиглості за використання монокультури в 

поєднанні цінних господарських ознак зі стійкістю до хвороб та шкідників; 

статистичні – для встановлення закономірностей мінливості ознак та ступеня 

достовірності між варіантами досліду; порівняльно-розрахункові – для 

визначення економічної ефективності. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні 

важливого наукового завдання з ідентифікації самозапилених ліній. 

Уперше в умовах Лісостепу правобережного України: визначено 

селекційну цінність ліній і гібридів кукурудзи за комплексом господарських 

ознак та виділено зразки кукурудзи  з високою стійкістю до збудників 

пухирчастої та летючої сажок, шведської мухи, кукурудзяного метелика; 

встановлено зв’язки між тривалістю вегетаційного періоду та стійкістю до 

основних шкідливих організмів; 

Удосконалено: принципи підбору батьківських пар для селекції гібридів 

на стійкість до хвороб і шкідників; 

Набули подальшого розвитку: методологія оцінки вихідного матеріалу 

кукурудзи до основних фітофагів та патогенів; селекційно-генетичні 

закономірності підбору батьківських пар для створення гібридів кукурудзи з 
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комплексною стійкістю до основних шкідників та хвороб. 

Практичне значення одержаних результатів. Проведені дослідження 

стали підставою для розробки практичних рекомендацій та удосконалення 

методики з визначення стійкості рослин кукурудзи до збудників летючої та 

пухирчастої сажок, шведської мухи, кукурудзяного метелика, які 

впроваджені у Національному центрі генетичних ресурсів рослин України 

при Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Інституті кормів та 

сільського господарства Поділля НААН та Буковинській 

сільськогосподарській дослідній станції НААН України. 

Виділено 8 самозапилених ліній кукурудзи (ХЛГ 42, ХЛГ 45, ХЛГ 224, 

ХЛГ 264, Oh 43, BC 5b, P 523, УХ 405) як потенційних донорів високої 

стійкості до пошкодження шведською мухою, кукурудзяним стебловим 

метеликом, ураженням пухирчастою та летючою сажками. 

Для використання у подальшій селекційній практиці з метою створення 

багатолінійних гібридів кукурудзи виділено 246 простих гібридів, які 

характеризуються підвищеною стійкістю (9 балів) до хвороб та шкідників. 

Результати досліджень використовуються також в учбовому процесі 

кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин Вінницького національного 

аграрного університету. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

дослідженням. Здобувач брав участь у плануванні та закладанні польових 

дослідів, проведенні імунологічних оцінок та аналізів, в обробці матеріалів і 

підготовці їх до друку. Автором особисто здійснено аналіз і узагальнено 

літературні джерела за темою дисертаційної роботи та одержаних 

експериментальних даних, сформульовано висновки та практичні 

рекомендації.  

Публікації виконані самостійно та в співавторстві. Частка творчого 

внеску в опублікованих у співавторстві працях становить близько 70 % і 

характеризується виконанням дослідів, узагальненням результатів і 

підготовкою матеріалу до друку. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень за 
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темою дисертації заслухано та обговорено на науковій раді агрономічного 

факультету Вінницького державного аграрного університету (Вінниця, 2004-

2007 рр.), науково-методичних конференціях молодих вчених і спеціалістів 

(Миколаївський ДАУ, 2005 р.), науково-практичній конференції ВНАУ 

(Вінниця, 2007 р.; 2015 р.; 2016 р.), міжнародних науково-практичних 

конференціях (Будапешт, 2008 р.; Миколаїв, 2010 р., 2013 р.; 

Дніпропетровськ, 2013 р.; Житомир, 2015 р.; Умань, 2016 р.)  

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 9 наукових праць, 

6 з яких у фахових виданнях в т. ч. 1 у міжнародному фаховому виданні, 3 

тез доповідей на конференціях. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

викладена на 242 сторінках комп’ютерного тексту, включає вступ, сім 

розділів, висновки, пропозиції для селекційної практики. Містить 48 таблиць, 

25 рисунків, 10 додатків. Список використаних джерел включає 303 

найменування, у тому числі 45 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА МЕТОДИ СЕЛЕКЦІЇ ГІБРИДІВ 

КУКУРУДЗИ, СТІЙКИХ ДО ХВОРОБ ТА ШКІДНИКІВ 

(огляд літератури) 

 

1.1. Сучасне бачення селекції гібридів кукурудзи на стійкість до 

хвороб та шкідників 

 

Кукурудза одна з сільськогосподарських культур, урожайність якої 

зростає в усіх країнах світу як за рахунок удосконалення агротехнічних 

прийомів її вирощування, так і покращення селекційного процесу. У плані 

такого покращення – важливим і актуальним є поєднання урожайності та 

стійкості до хвороб у генотипі створених гібридів [74, 142, 173, 215]. 

Гібридність дає перевагу в потенціалі при умові достатньої генетичної 

внутрішньовидової варіації, яка відкриває можливості досягнення 

максимального ефекту гетерозису. Розкриття потенціалу продуктивності 

гібрида залежить від умов проходження етапів онтогенезу рослин, показників 

адаптивної стійкості по відношенню до абіотичних та біотичних чинників, 

інтенсивності проходження продукційного процесу тощо [143, 146, 234, 273]. 

Зростаючі потреби виробництва зерна гібридів кукурудзи зумовлюють 

пошук нових джерел їхньої продуктивності, якості та стійкості до основних 

хвороб та шкідників. Важливим питанням у селекції кукурудзи на стійкість до 

хвороб та протидії шкідникам є пошук нових ефективних джерел стійкості, 

створення на їх основі донорів з ефективними генами, що задовольняли б 

повною мірою вимоги селекції [4, 122]. Саме тому безперервно проводиться 

селекційна робота з інтродукцією генів стійкості, ефективних проти збудників 

хвороб у новостворюваних форм. Це, в свою чергу, є невід’ємною частиною 

генетичного захисту [66]. Для виконання цього завдання необхідно мати 

вихідний матеріал, який характеризується генетичною різноякісністю форм з 

цінними-господарсько ознаками в тому числі і по стійкості до основних 

патогенів та шкідників. Дослідженнями у цьому напрямку займалось чимало 
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науковців. Серед них слід назвати О. Л. Зозулю, О. М. Колісника [87, 88], 

Б. В. Дзюбецького, М. М. Федько, Я. Д. Заплітного [63], Б. В. Дзюбецького 

[64], І. А. Гур’єву, В. К. Рябчуна, Н. В. Кузьмишену [57], Л. В Козубенка [58], 

В. Л. Жемойду, О. С. Макарчука [75], М. І. Загинайло [80] та багатьох інших 

провідних вчених з різних наукових установ, які досліджували підбір 

компонентів гібридизації для отримання гетерозисних гібридів та оцінювали 

вихідний матеріал на комбінаційну здатність за цілим рядом господарсько-

корисних ознак [3, 39, 76, 145, 204, 228, 273]. Це важливо також виходячи із 

твердження, що традиційні методи контролю патогенів та фітофагів 

кукурудзи не дають позитивних результатів, і вирішення даної проблеми 

полягає в розширенні генетичного розмаїття промислових гібридів шляхом 

створення багатого генофонду і швидкого переведення гібридів на широку 

генетичну основу [274, 249] в тому числі з використанням засобів мутаційної 

селекції [17, 22, 115, 163, 186, 229]. 

У колишньому Радянському Союзі особливо широкі пошукові 

дослідження у даному напрямі розпочалися з робіт М. І. Вавилова [28]. На 

його думку, об’єднання в одному сорті стійкості до різних хвороб хоч і 

складне, але найбільш актуальне питання селекції. Основні проблеми 

селекції на імунітет полягають у генетичній однорідності вихідного 

матеріалу, пристосувальній мінливості патогенів, складності взаємовідносин 

у системі «патоген – господар» [158, 176, 185, 253]. 

Розвиток рослини кукурудзи від проростання насіння до повної 

стиглості зерна проходить під тиском фітопатогенної мікрофлори – грибків, 

бактерій, вірусів, мікоплазм, які є невилучною частиною будь-якого 

агроценозу. Одні з цих збудників хвороб уражають тільки кукурудзу, інші 

мають широке коло рослин-живителів і паразитують на колосових, 

зернобобових і соняшнику, накопичуючись на полях навіть при дотриманні 

сівозмін. Рівень поширеності і шкодочиності хвороб визначається багатьма 

чинниками, серед яких, чи не найважливіший, погодні умови, які можуть 

сприяти чи перешкоджати поширенню інфекції. 

Згідно з багаторічними дослідженнями шкодочинності хвороб і 
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шкідників в різних зонах кукурудзосіяння, недобори урожаю складають 

щорічно 25-31 % (за виключенням років з епіфітотіями і епізоотіями) [172, 

199]. Завдяки створенню стійких форм можливе зменшення недобору 

урожаю від окремих хвороб в 3-12 разів, від кукурудзяного метелика – до 11 

разів. При цьому групова і комплексна стійкість обумовлює зниження 

коефіцієнта сумарної шкідливості в 1,5 рази [20, 89]. 

З середини 80-х років у ВИЗР були розгорнуті планомірні комплексні 

дослідження в області імунітету кукурудзи до сажкових грибів, стеблових 

гнилей, кукурудзяного метелика, шведської мухи тощо. У практиці селекції 

кукурудзи на імунітет склався роздільний аналіз стійкості до шкідливих 

організмів і він простіший, ніж облік стійкості до комплексів шкідливих 

об'єктів. У міру накопичення і узагальнення експериментальних даних 

прийшло розуміння, що роздільний аналіз приводить до завищення сумарної 

шкідливості. Селекція на стійкість до окремих патогенів породжує 

необхідність більшого пестицидного прикриття, що стало предметом 

широкого обговорення в практиці захисту рослин [272]. Сказане визначило 

пошук шляхів інтеграції імунологічних підходів для виявлення форм з 

груповою або комплексною стійкістю до шкідливих організмів. Слабка 

розробленість цього напряму і неузгодженість підходів до відбору підкреслені 

в роботі M. Harris з посиланням на R. Frederiksen [268], якими були розглянуті 

існуючі концепції стійкості до членистоногих і патогенів: філогенетична, 

біогеографічна, генетична, епідеміологічна і інші. Хоча констатація наявних 

відмінностей і не наблизила дослідників до вирішення проблеми, вона 

ініціювала пошук загальних рис і закономірностей паразитизму. 

Одне з основних завдань у процесі селекції на імунітет – накопичення 

максимального розмаїття генофонду за факторами стійкості до хвороб. 

Сучасна різноманітність сортів і ліній зазвичай дає змогу знайти форми, які 

служать матеріалом для майбутнього сорту чи гібриду із заданими 

параметрами. Однак брак інформації про генетику донорів стійкості, які 

використовуються в селекційних програмах, часто призводить до створення 

й розмноження однорідних за генотипом сортів і гібридів [199]. 
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У даний час багато вчених [9, 10, 49, 77-79] приходять до висновку, що при 

існуючих методах сільськогосподарського виробництва саме успадковувана 

стійкість рослин повинна стати основною при селекції на імунітет. З іншого 

боку, стійкість до хвороб характеризується полігенною детермінацією, на що 

вказують дослідження багатьох експериментаторів [43, 78, 183, 220]. 

Відмічається також, що при формуванні ознаки стійкості у гібридів 

відбуваються складні генні взаємодії, тому стійкість гібридів може 

перевищувати стійкість батьківських форм (гетерозис за стійкістю), займати 

проміжне положення (неповне домінування), а інколи бути більш 

сприйнятливою, ніж кожна з вихідних форм (гетерозис за сприйнятливістю) 

[9, 78, 113-114, 217, 218]. З іншого боку, на думку Р. У. Югенхеймера [254], 

стійкість гібриду до будь якої хвороби пропорційна числу стійких інбредних 

ліній, використаних для його створення. 

Селекція на стійкість проти хвороб хоча і базується на тих же загальних 

принципах, що і селекція за іншими властивостями рослин, але значно 

складніша у зв’язку з динамічністю змін расового складу збудників хвороб, 

слабкою вивченістю механізмів успадкування стійкості, особливостей її 

прояву залежно від умов вирощування, а також у зв’язку з необхідністю 

проведення оцінок і відборів у великих обсягах при штучному зараженні з 

використанням широкого набору рас збудників хвороб [196, 218]. На жаль, 

генотипи з поєднанням ознак зустрічаються досить рідко. Створення 

комплексно-стійких гібридів вимагає ліній, кожна з яких стійка одночасно до 

основних хвороб і шкідників, оскільки наявність навіть великої кількості 

джерел стійкості не вирішує проблем селекції на імунітет. Лише за умови 

комплексної стійкості вихідного матеріалу можуть компенсуватися негативні 

наслідки проміжного спадкоємства чинників стійкості [207].  

З іншого боку відомо [9, 20, 24, 35, 44, 50, 55, 209], що в стійкості 

кукурудзи до хвороб і шкідників провідна роль належить анатомічному і 

фізіологічному бар'єрам. Завдяки останнім активно ростучі меристематичні 

тканини стебел і качанів захищені від збудників пухирчастої сажки, фузаріозу, 

гіберільозу і диплодіозу качанів, стебел і інших хвороб. Проте ці бар'єри не є 



15 

непереборними для шведських мух, кукурудзяного метелика і бавовняної 

совки. Ці комахи в процесі живлення відкривають шляхи для проникнення 

грибної, бактеріальної і вірусної інфекції. Таким чином, наприклад, 

здійснюється локальне проникнення збудників гнилей стебел і качанів, що 

посилює негативний вплив системних (насіннєвих) інфекцій. Різноманітність 

шляхів проникнення збільшує об'єми колонізації тканин стебел і прискорює 

процес їх природнього старіння. Так, спільний розвиток стеблової гнилизни і 

кукурудзяного метелика на 7-10 діб прискорює усихання листя, скорочує 

тривалість антибіотичної дії хазяїна на патогени і фітофаги, що утрудняє відбір 

на скоростиглість. Типовими прикладами зв'язаних патосистем служать 

асоціації збудників стеблових гнилей, фузаріозу качанів і пухирчастої сажки, з 

одного боку, і шведських мух, кукурудзяного метелика, бавовняної совки – з 

іншою. Аналіз літератури показав, що закономірності успадкування стійкості 

рослин до шкідників і патогенів схожі: в них беруть участь як ядерні, так і 

цитоплазматичні чинники. Переважання адитивних ефектів генів в генетичному 

контролі стійкості до стеблових гнилей, фузаріозу качанів, сажки, 

кукурудзяного метелика, бавовняної совки (табл. 1.1) дозволяє по фенотипу 

оцінювати взаємодії в патосистемах і проводити відбір на стійкість [20]. 

Окремо слід проаналізувати природу стійкості вихідного матеріалу та 

гібридів кукурудзи з позиції останніх досліджень. Так, Л. М. Чернобай і ін. 

[240, 241] наголошують, що на теперішній час першочергова увага 

селекціонерів спрямована на генетичний захист урожаю від шкідливих 

організмів тому, що в останні роки все більшої шкодочинності набувають 

хвороби, спричинені факультативними паразитами. Полігенні механізми 

контролю стійкості до збудників цих хвороб визначають високу залежність 

реалізації даної ознаки не лише від рослини-живителя, а й від умов 

середовища. У дослідженнях авторів, за допомогою генетичного аналізу 

встановлено коливання рівня ураженості (за показником об’єму уражених 

тканин міжвузля кукурудзи) збудником фузаріозної стеблової гнилі 

гібридних поколінь F1, F2, F3 з тестером УХ 126. Показники абсолютного 

відхилення від адаптивної норми відобразили розмах варіювання 
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генетичного різноманіття гібридних поколінь F1, F2, F3. Найбільшу генетичну 

цінність серед дослідженої сукупності батьківських форм виявляють гібриди 

з абсолютним відхиленням у бік від’ємних значень. У сукупності гібридних 

поколінь F1 та F2 спостерігали незначне варіювання розмаху значень 

показників абсолютного відхилення від адаптивної норми за даною ознакою 

порівняно з розширенням діапазону. У поколінні гібридів F3 виявлено 

підвищення рівня сприйнятливості до збудника фузаріозу в даній сукупності 

розщеплених популяцій гібридів. 

Таблиця 1.1 

Генетичний контроль стійкості кукурудзи до шкідливих організмів [20] 

Шкідливі організми 
Ефекти генів 

стійкості 

Успадкування 

(Н
2
) 

h
2
:H

2
 

Стеблові гнилі:  

– бал пошкодження 
a, ad 0,57 h

2
>H

2
 

– розвиток хвороби a, ad 0,47 h
2
>H

2
 

Пухирчаста сажка a, d, ad 0,81 h
2
>H

2
 

Фузаріоз качана d, ad 0,96 h
2
<H

2
 

Кукурудзяний метелик a, ad 0,71 h
2
>H

2
 

 

З іншого боку, максимально збалансовані генотипи з широкими межами 

успадковуваної норми реакції мають найбільшу селекційну цінність. 

Поєднання в них батьківських компонентів несе максимальний 

взаємодоповнюючий онтогенетичний адаптивний ефект. На думку 

В. В. Кириченка та ін. [103] вихідним пунктом для теоретичного аналізу є 

формування бази ознак і властивостей форм вихідного і селекційного 

матеріалу, що вивчається. На основі цих баз проводиться формування 

генетико-статистичних параметрів, які надають можливість оцінити та 

ідентифікувати селекційний матеріал за селекційною цінністю, зокрема 

специфічністю норм реакції та індексом донорських властивостей (індекс 

донорських властивостей – це проявлення специфічності ліній за ураженням 

у гібрида (Іі = Хі гібр./ Хі лінії) [236]). 

За твердженням В. М. Чайки, О. О. Бахмут, Л. М. Чернобай оцінка 
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генетичної цінності селекційного матеріалу в роботі імунологів спрямована на 

реалізацію певного напряму селекції, який для гетерозисної селекції кукурудзи 

визначається компліментарністю геномів батьківських форм в F1. Отримання 

ефекту гетерозису за стійкістю передбачається в результаті їх взаємодії в 

індивідуальному розвитку макроознак гібридів. При цьому, ефективність 

ефекту гетерозису з огляду на стійкість до шкідників і хвороб визначатиметься 

глибиною інцухту самозапилених ліній та відповідною довжиною генетичної 

дистанції батьківських компонентів у схрещуванні [243, 295]. 

Сьогодні експериментально підтверджені специфічність прояву 

донорських властивостей окремих тестерів, а також специфіка щодо 

комплементарності материнських ліній кукурудзи за стійкістю до фузаріозної 

стеблової гнилі [188, 240, 278], та сажкових захворювань [251, 260]. 

Великі перспективи стосовно оцінки вихідного матеріалу як донорів 

ознак фітопатогенної та фітофагової стійкості при створенні гібридів 

кукурудзи відводиться сьогодні технології маркування генів, які 

відповідають безпосередньо, або ж через призму їх реалізації у 

морфологічних особливостях анатомії рослин, їх фізіології та темпах 

онтогенезу, синтезу специфічних рослинних білків та інших речовин [198]. 

Ця методологія набула сьогодні особливого поширення в дослідженнях 

цілого ряду зарубіжних авторів [258, 279, 280, 289-291, 294, 296, 297, 299-

302]. 

В дослідженнях О. О. Дерев’янко, Н.Е. Кожухової, О.В. Бабаянц [61], 

Н.Е. Кожухова [122] наголошується, що впровадження молекулярних 

маркерів дозволило розвинути методологію локалізації і контролю генів, що 

визначають кількісні та якісні ознаки, зокрема, генів стійкості до 

несприятливих біотичних і абіотичних факторів. Кукурудза уражується 

понад 100 видами патогенів, з яких одними з найбільш шкідливих є гриби 

роду Fusarium. Молекулярно-генетичне дослідження видового і штамового 

складу фітопатогенних грибів, їх ідентифікація та аналіз мінливості є 

важливим попереднім етапом роботи, спрямованої на маркування генів 

стійкості до даних фітопатогенів. Необхідним є знання загального потенціалу 
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патогенності, який закладений в генетичному матеріалі фітопатогенів, що 

дозволить прогнозувати можливу шкоду і розробити надійні заходи 

боротьби. Більшість генотипів кукурудзи вітчизняної і зарубіжної селекції, 

які культивуються в Україні, відносно їх стійкості до ураження грибами роду 

Fusarium вивчено недостатньо. Ідентифікація генів стійкості значно 

підвищить ефективність селекційних робіт із створення ліній і гібридів 

кукурудзи, стійких до збудників фузаріозних гнилей, найбільш поширених 

патогенів кукурудзи. 

Так, за результатами досліджень Н. Е. Кожухової [122] вивчено 

внутрішньовидовий молекулярно-генетичний поліморфізм грибів Fusarium 

moniliforme, що викликають коренево-стеблові гнилі кукурудзи, розроблено 

систему ПЛР-маркерів для диференціації видів і штамів фузаріїв. 

Запропоновано STS-маркери для ідентифікації видів роду Fusarium і штамів 

виду F. ммoniliforme в зерні кукурудзи за відсутності візуальних симптомів. 

Маркований і картований на молекулярно-генетичній карті кукурудзи локус, 

що відповідає за стійкість до коренево-стеблової гнилі (збудники – гриби 

роду Fusarium).  

Одержаний автором ДНК-маркер локусу стійкості кукурудзи до 

фузаріумних коренево-стеблових гнилей може бути використано для 

скринінгу селекційного матеріалу на наявність стійкості до даного патогену. 

Крім того, маркер RGA 11, ідентифікований в даному дослідженні, може бути 

використаний для скринінгу генотипів кукурудзи на стійкість, завдяки 

зчепленню з ним геном стійкості до фузаріозної гнилі. 

Аналогічні генетичні дослідження з виділенням локусів генів стійкості 

до інших збудників проведено і за кордоном [296, 297, 299-302]. 

У продовження цих тверджень, слід також зауважити, що кукурудза – 

одна з небагатьох культур, що зберегла до теперішнього часу необхідний 

рівень горизонтальної стійкості до іржі і пухирчастої сажки завдяки 

правильно вибраній стратегії селекції [18, 19, 32, 45, 67]. 

З інших позицій, основним фактором, що сприяє накопиченню інфекції, 

є довгострокова монокультура. При цьому епіфітотійне розповсюдження 
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патогенів забезпечує надійність добору за ознакою стійкості. Така оцінка не 

завжди є стабільною, оскільки інтенсивність захворювання змінюється за 

роками, впливаючи на об'єктивність отриманих результатів. Крім того, 

випробування рослин на стійкість у природних умовах має ряд інших 

недоліків. По-перше, у польовій популяції, локалізованій у конкретній зоні, 

можуть бути відсутні раси і штами патогенів, які здатні уражувати 

випробовувані форми. У результаті не виявляються істинні значення 

показників стійкості. По-друге, в природних умовах важко досягти 

рівномірного розподілу інфекційного навантаження при вирощуванні набору 

сортів та гібридів, необхідного для їх порівняльної оцінки за рівнем 

стійкості. Для усунення недоліків природного інфекційного фону 

застосовують ряд прийомів, які сприяють зараженню рослин. Дослідження, 

які проведені в Селекційно-генетичному інституті, показали, що загущення 

посівів, підвищення дози азотних добрив та перестій рослин протягом 14-30 

днів після досягнення повної стиглості зерна є саме тими причинами, що 

сприяють щорічному виявленню хвороб та накопиченню інфекції [20]. При 

цьому селекційний матеріал слід розміщувати блоками за групами стиглості з 

кількістю рослин і площею ділянки згідно з прийнятою методикою 

сортовипробування. У кожній групі стиглості мають бути два-три стандарти, 

у тому числі так званий "індикатор сприйнятливості", який добре вивчений 

стосовно тієї чи іншої хвороби. Розміщення їх через вісім-десять номерів 

досить суттєво нівелює можливу нерівномірність інфекційного фону та 

строкатість родючості грунту. 

У продовження вказаних тверджень, слід зауважити, що роль 

провокаційних та природних фонів в останні роки не виправдано 

принижується, хоча довготривала еволюція рослин, штучний добір 

відбувався саме в природних еволюційно-стабільних патосистемах [249]. При 

аналізі існуючих методичних підходів виявилось, що прийоми штучного 

зараження [51, 120] несуть в собі ряд елементів, неадекватних процесам, які 

проходять в природних патосистемах: 1) усуваються морфо-анатомічні 

особливості, які є бар’єром для проникнення інфекції; 2) контакт збудника з 
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сприйнятливими тканинами забезпечується на строго заданому етапі 

органогенезу качанів (етапі найкращої диференціації); 3) склад інокулюму 

недостатньо повно відображає природне різноманіття патогенів; 4) введення 

інокулюму збудників хвороб (сажка, гнилі) під обгортку в верхню частину 

качана є не повністю коректним, оскільки в природних умовах інфекція 

проникає в різні місця ушкодженого качана. Крім того верхівка качана в 

перший тиждень щільно укрита стовпчиком поступово відростаючих 

фізіологічно активних маточкових ниток і патоген може досягнути зав’язей  

не раніше, ніж через 10-12 діб (у гібридів швидше, у ліній повільніше) по мірі 

росту качана і поступового відмирання ниток. 

Дослідження стійкості до основних хвороб на природному фоні має 

деякі переваги, порівняно з штучним інфекційним фоном. Тому, штучне 

зараження селекціонерами прийняте тільки частково [153, 161]. Штучне 

зараження не дає симптомів природного ураження. Згідно даних ряду авторів 

[189], стійкість до стеблових гнилей при штучному ураженні не корелює зі 

стійкістю в природних умовах. 

До того ж, при селекції на імунітет потрібно враховувати складність 

генетичних взаємовідносин між паразитом і хазяїном, які звичайно 

виражаються гіпотезою генної взаємодії Флора, зокрема синергізм та 

антагонізм генного поєднання в єдиному генотипі. Однак ця гіпотеза значно 

спрощує дійсну взаємодію двох живих організмів [43, 176].  

Взаємодія партнерів у системі «паразит – рослина» пояснюється також 

поживно-гальмівною гіпотезою патогенності. Згідно цієї гіпотези, 

відповідність між поживними потребами паразиту і концентрації ростових 

факторів допомагає патогенній реакції. При відсутності у рослини-господаря 

необхідних паразиту речовин, або при низькій концентрації, розвиток 

патогену затримується [187]. 

На сучасному етапі перед селекцією на патогенну стійкість 

відкриваються перспективи в аспекті використання специфічної і 

неспецифічної стійкості для одержання ефекту, так званої, «затяжної 

стійкості» [131, 160]. Гени, які контролюють вертикальну і горизонтальну 
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стійкість, по суті одні і ті ж самі. Гени будуть функціонувати як вертикальні, 

якщо їх мало, і як горизонтальні, якщо їх багато в одному генотипі [181]. 

Горизонтальною стійкістю управляють не спеціальні гени стійкості, а прості 

гени, які звичайно наявні у здорових рослинах і регулюють звичайні процеси. 

Горизонтальна стійкість дає найбільш ефективні результати в боротьбі з 

хворобами [7, 29, 248]. 

Ступінь специфічної стійкості рослин зумовлюється переважно 

ступенем вірулентності та агресивності збудників хвороби, умовами 

середовища, а також віком та фізіологічним станом рослин [29, 196, 253]. 

Чим більше типів стійкості буде використовуватись при селекції на 

імунітет, тим надійнішим буде захист від хвороб [33]. Останнім часом у 

США для довгострокового збереження стійкості і її комплексності 

використовують донори, алелопатичний імунітет який виник без впливу з 

боку паразита. Такі джерела найбільш рентабельні для селекції [266]. 

Тривалість збереження ознаки і її комплексність пов’язана тут з 

неспівпаданням життєвого ритму у інтродукованої рослини і аборигенної, 

тобто відсутністю синхронності життєвих циклів утвореної системи «рослина 

– паразит», а також нездатністю місцевого комплексу паразитів швидко 

колонізувати нового хазяїна [249, 269]. 

Рядом досліджень у різні роки [29, 116, 117, 209, 228, 267] накопичені 

дані про початкову стійкість та імунітет рослин, як в центрах походження, 

так і на периферії ареалів, які виникають поза зв’язком з паразитом, і тому їх 

не  можна пояснити з позиції біомолекулярної теорії нерозривно зв’язаної 

еволюції, яка відображає міжвидові відносини партнерів по співжиттю. 

Таким чином, комплексний імунітет рослин, який виникає без впливу зі 

сторони патогенів, вказує на можливість використання донорів стійкості у 

розрізі центрів походження первинного та вторинного типу [122, 130]. 

Вказані явища преадаптації ознак імунітету – це прояв дивергентної 

еволюції в системі рослин, яку вперше встановив М. І. Вавилов. Він довів, 

що існує зв’язок між генетичним розмаїттям видів культурних рослин і їх 

стійкістю до хвороб, показав роль генетичної диференціації паразитів у 
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стійкості [28]. Такої думки дотримувались інші дослідники [17, 71, 211]. З 

іншого боку, стійкість рослин до патогенів і здатність останніх уражувати 

рослини взаємопов’язані, перш за все, через систему «генотип – середовище» 

[44, 48, 78, 79]. Так, Н. Н. Балашова [9] вказує, що підвищення стійкості до 

патогенів у гібридів можна досягти, використовуючи адитивну дію генів 

батьківських форм за ознакою адаптивності чи домінантних ефектів 

резистентності ефекту гетерозису. Проте, характер взаємовідносин рослини-

господаря і паразита обумовлюється блоками генів, які контролюють 

адаптацію рослин до абіотичних факторів середовища. Рівень адаптації у 

цьому значенні визначає стресостійкість рослин, яка в свою чергу, впливає на 

загальну динаміку ростових процесів та фізіологію морфогенезу. Це у 

кінцевому підсумку визначає толерантність гібриду за ступенем 

пошкодження та тривалості циклу розвитку патогена [78]. Слід також 

врахувати, що різні ступені стійкості до хвороб, які проявляють рослини, не 

закріплені і не абсолютні. Фактори зовнішнього середовища можуть сильно 

їх змінювати [1, 77, 250, 256]. Але навіть в умовах сильного ураження 

хворобами високопродуктивні і стійкі генотипи краще проявляють свій 

генетичний потенціал [25].  

Саме тому, в останні роки найбільш перспективною стала селекція на 

груповий імунітет до хвороб [49, 85, 245]. Дослідження показують, що у 

кукурудзи можна надати групову стійкість до хвороб, збудники яких мають 

схожі біологічні особливості, але дуже важко поєднувати стійкість до хвороб 

з різним патогенезом і біологією збудника (сажка, стеблові гнилі). Вихідний 

матеріал з груповим імунітетом до таких хвороб зустрічається вкрай рідко [6, 

11, 255]. На жаль, форм кукурудзи з високою стійкістю чи витривалістю до 

всіх хвороб в даний час не існує. Але вивести високоврожайні гібриди з 

комплексною стійкістю до багатьох шкодочинних хвороб можна [59].  

Селективною проблемою створення полістійких гібридів кукурудзи є 

тенденція однонаправленості селекційного процесу. Так, за даними  Г. В. 

Грисенка [49, 50] в СРСР селекція кукурудзи на стійкість в основному велась 

до пухирчастої сажки – однієї із найбільш шкодочинних хвороб. Це дало свої 
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позитивні результати, ураження рослин кукурудзи цією хворобою за останні 

роки значно зменшилось і складало в середньому 2-4 %. Тільки в роки 

епіфітотій на окремих гібридах в Лісостеповій зоні України ураження 

нерідко досягало 10 %. Проте сьогодні зростання спектру патогенів 

кукурудзи та диференціація їх расостійкості [237] зумовлює проведення 

комплексної оцінки вихідного матеріалу кукурудзи за комплексом 

фітопатогенів [83]. На це наголошується і у зведених каталогових 

публікаціях Національного центру генетичних ресурсів рослин України, де 

робиться ідентифікаційне посилання на 115 самозапилених ліній різного 

еколого-географічного походження як донорів стійкості до кукурудзяного 

метелика, шведської мухи, ряду хвороб [102-104].  

Слід зауважити велику перспективу в селекції на імунітет у зв’язку з 

генною інженерією, яка дозволяє комбінувати гени із значного числа 

організмів і навіть вводити у рослини синтетичні гени. Введення в геном 

рослин генів, які кодують синтез фітоалексинів, підвищує їх стійкість до 

хвороб. Методи біотехнології і генної інженерії дозволяють точніше 

виявляти стійкі до патогенів рослини [99, 141]. Але не зважаючи на це, не 

втратив свого значення дешевший метод, що ґрунтується на пошуках джерел 

стійкості та залученні їх у селекційний процес для одержання стійких проти 

певних шкідливих організмів сортів і гібридів [141]. 

Значення джерел генів стійкості до хвороб в селекції 

високопродуктивних адаптованих гібридів важко переоцінити. Як правило, 

стійкими формами виявляються географічно віддалені зразки [99]. Еволюція 

патогенів, за даними Г. В. Гуляєва [55], може розвиватись в напрямку 

ураження масивних таксономічних одиниць. Тому в селекції на імунітет 

велике значення буде придаватись методам, які здатні розривати відносини 

рослини-господаря і паразита. 

Таким чином, селекція кукурудзи на стійкість до головних, найбільш 

шкодочинних хвороб, є найефективніший та надійний шлях зниження втрат 

урожаю. Успіх добору стійких до певних інфекційних хвороб рослин багато в 

чому визначається системою тестів, які найбільш повно відображають 
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природний їх перебіг. Тому, добір стійких форм необхідно проводити в 

умовах як штучної, так і природної інфекцій з відповідними патогенами [185]. 

 

1.2. Стійкість гібридів кукурудзи до основних шкідників зони 

досліджень 

 

В інтегрованому захисті рослин важлива роль належить створенню 

стійких до шкідників сортів сільськогосподарських культур. Посіви стійких 

сортів менше приваблюють до себе шкідників. На таких плантаціях 

складаються менш сприятливі екологічні умови і виникають труднощі в 

здобутті та засвоєнні ресурсів для енергетичних та пластичних речовин 

нормальної життєдіяльності та розмноження фітофагів. Тому використання 

стійких гібридів є значним важелем, з допомогою якого можливе 

довготермінове регулювання чисельності шкідників та забезпечення захисту 

рослин від них без використання хімічних засобів [246, 248]. 

Відомо, що кукурудза пошкоджується більш ніж 100 видами різних 

шкідників.  

Головним шкідником кукурудзи в умовах України є кукурудзяний 

(стебловий) метелик (Ostrinia nubilalis Hbn.) [8, 14, 15, 38, 190]. Втрати 

врожаю зерна від ушкодження цим фітофагом дотепер великі. У багатьох 

зонах вони в середньому складають 12-15% врожаю, а в роки масового 

розмноження кукурудзяного метелика можуть сягати 25% і більше. У 70-х 

роках IХХ століття І. Н. Бєляєв встановив, що стебловий кукурудзяний 

метелик спричиняє втрати врожаю зерна до 6 %, крім того, він довів, що 

правобережна Україна є територією високої шкідливості цього фітофага.  

Кукурудзяний метелик заселяв в Україні 63-79% посівних площ 

кукурудзи. Пошкодженість стебел в середньому становила 18-27%, качанів – 

11-14% за чисельності гусені 1,5-2 екз./рослину. В Лісостепу ці показники 

становили, відповідно, 21-27%, 13-18%, 1-2,5 екз./рослину [132, 263]. 

Втрати врожаю зерна від пошкодження рослин кукурудзяним метеликом 

і нині залишаються великими. У багатьох країнах вони в середньому 
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становлять 12-15%, а в роки масового розмноження шкідника можуть сягати 

25-50% і більше [178, 179, 212, 213, 216, 226, 230, 247]. 

Крім прямої шкоди, кукурудзяний метелик, ушкоджуючи рослини 

кукурудзи, створює умови для проникнення таких збудників небезпечних 

захворювань, як пухирчаста сажка, фузаріоз і цвіль качана. Злами стебел і 

качанів, як результат ушкодження рослин гусеницями, ускладнюють 

механізоване збирання урожаю і є однією з причин втрат урожаю при здійсненні 

цієї найважливішої операції в технології вирощування культури [226]. 

Імаго метеликів активні в сутінках та вночі, а вдень сидять з 

дахоподібно складеними крилами зі споду листків. Через 3-5 діб після 

вильоту із лялечок самиці відкладають яйця, розміщуючи їх купками по 15-

20 штук з нижнього боку листків. Плодючість самиць в середньому до 400, 

максимально – 1200 яєць. Через 3-13 діб із яєць виплоджуються гусениці, 

розвиток яких триває 13-58 діб [213]. У перші дні після відродження гусінь 

живе на поверхні рослин, потім через пазуху листків потрапляє всередину 

стебла. Вони здатні переселятися з одного стебла в інше. На час збирання 

врожаю гусінь перебуває переважно в нижній частині стебел. У зоні 

Лісостепу стебловий метелик має одну генерацію [66, 70, 212, 213, 216]. 

У зв'язку із особливостями біології і труднощами захисту посівів 

кукурудзи від кукурудзяного метелика, загострюється необхідність 

створення стійких гібридів кукурудзи до цього шкідника. Світовий досвід 

свідчить, що економічна ефективність використання стійких гібридів і сортів 

дуже висока. Так, у США широке використання стійких гібридів і сортів до 

пошкоджень тільки кукурудзяним метеликом оцінюється одержанням 

щорічно додаткового урожаю на суму 200-250 млн. доларів. Тому селекція 

кукурудзи на стійкість є важливим народногосподарським завданням. Саме 

тому у США одними із перших створені трансгенні сорти кукурудзи стійкі до 

кукурудзяного метелика. В Україні особливо важливим в сучасних умовах є 

оцінка гібридів та сортів кукурудзи, що мають високу стійкість до шкідливих 

організмів. Селекція на створення нових високостійких сортів з комплексною 

стійкістю, неможлива без вивчення механізмів стійкості культури та 
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особливостей біології і екології шкідників [264]. 

Стебловий кукурудзяний метелик – розвивається в двох поколіннях. 

Гусениці проникають в стебла, ніжки качанів і волоті, вигризають ходи. 

Пошкодженні стебла і качани при вітрі надламуються. Зимують шкідники в 

стеблах культурних і бур’янистих рослин. У південних районах 

кукурудзосіяння він розвиває два покоління [247]. На початок збирання 

кукурудзи пошкодження рослин метеликом сягає 84,0 %, що викликає сильну 

ламкість стебла та призводить до значних (до 15 ц/га) втрат урожаю зерна 

[222-225]. Розвиток стеблового метелика залежить від попередника, рівня 

забезпеченості рослин кукурудзи елементами живлення родючості ґрунту, 

запасу вологи в ґрунті, температурного режиму протягом вегетації, кількості 

опадів і т. д. В окремі роки втрати врожаю за масового розвитку 

кукурудзяного метелика сягають 14-19 ц/га [66, 212, 213]. Строки сівби 

також впливають на чисельність шкідника  та  його  шкодочинність. Так, 

К. А. Деревенець [60] у своїх дослідах встановила, що при місячному 

запізненні з сівбою серед досліджуваних гібридів ураженість качанів 

кукурудзяним метеликом залишається майже без змін – 2,6-2,9 %. 

Як показав досвід США, Югославії і інших країн, основний шлях 

вирішення проблеми стійкості кукурудзи до стеблового метелика – створення 

імунних гібридів [261].  

Можливість створення стійких до стеблового метелика гібридів 

визначається генетичною обумовленістю даної ознаки. Шляхом насичуючих 

схрещувань з донорами і періодичного відбору в гібридному потомстві можна 

отримати стійкі до цього шкідника форми кукурудзи [238, 252]. На даний час 

існує велика кількість ліній з достатнім ступенем стійкості до кукурудзяного 

метелика. По мірі підвищення стійкості окремих батьківських ліній або 

збільшення числа таких ліній стійкість гібридів підвищується [57]. 

Стійкі до стеблового метелика лінії в США отримують шляхом 

самозапилення сорту або схрещуванням інбредних ліній з наступними 

беккросуваннями. В останні роки в США із високостійких форм кукурудзи 

виділили хімічні речовини, що називаються флавоноїдами. Від рівня їхнього 
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вмісту залежить стійкість кукурудзи до метелика. Флавоноїди знаходяться в 

зелених частинах рослини. При дослідженні особливостей стійкості був 

помічений тісний зв’язок між стійкістю і концентрацією в тканинах листків 

специфічної речовини вторинного обміну типу бензозолінів (ДИМБОА), яка 

визначає антибіотичний ефект, інгібіруючи розвиток гусениць шкідників. Чим 

вища концентрація бензозолінів, тим менше уражуються лінії і гібриди [276]. 

У продовження цієї думки ряд авторів наголошує, що для обмеження 

чисельності фітофагів на посівах кукурудзи слід підбирати менш привабливі 

для шкідників стійкі сорти та гібриди, за використання яких створюється 

несприятлива екологічна ситуація для нормальної життєдіяльності та 

розмноження стеблового кукурудзяного метелика. Такий захід дає змогу 

регулювати чисельність комах та забезпечувати захист рослин без 

застосування хімічних засобів [14, 15, 177, 235]. 

Оцінку стійкості сортового різноманіття кукурудзи до стеблового 

метелика дав Д. С. Переверзєв на Кубанському стаціонарі [180]. Пізніше 

аналогічні його роботи з іншими вченими було проведено в Лісостепу України 

та окремих районах Карпат. Р. Пайнтер [178] встановив, що стійкість рослин 

до шкідливих комах є комплексним явищем, основу якого складають, як 

мінімум, три складові: привабливість рослин для відкладання яєць самицями 

шкідника, антибіоз кормових рослин і сортова стійкість проти фітофага. 

Виявлено, що на ранньостиглих гібридах кукурудзи чисельність гусені 

стеблового кукурудзяного метелика булла вищою, ніж на пізньостиглих. За 

даними А. Н. Фролова [222-223], А. Н. Фролова, Д. С. Тришкина, 

К. Д. Дятлова, М. А. Чумакова [224], А. Н. Фролова, Ю. М Малыша[225], 

нелінійний характер залежності чисельності гусені від періоду вегетації 

гібриду пояснюється тим, що максимальна загибель фітофага відбувається в 

ранньому віці при їх живленні на листках або всередині листкової піхви, що 

пов’язано з більш інтенсивною антибіотичною дією культури на шкідника в 

цей період. Збіг у часі виходу гусені з яєць із фазою цвітіння кукурудзи 

посилює їх здатність до виживання. При цьому фітофаг починає живитися 

повноцінним кормом (молодими соковитими волотями) і чисельність його на 
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рослинах збільшується. 

А. І. Новиненко [173] зазначає, що неможливо встановити ознаки 

стійкості сортів і гібридів кукурудзи до пошкоджень кукурудзяним 

метеликом. Сильніше пошкоджуються гібриди, у яких фаза викидання волоті 

співпадає з масовим льотом кукурудзяного метелика. 

У 50-х роках відмічалось, що структура тканин рослин-живителів має 

істотне значення в оцінці стійкості сортів і гібридів до стеблового метелика. 

Так M. S. Eller [267, посилання на H. C. Chiang], аналізуючи фактори 

смертності кукурудзяного метелика, відмічає, що гусінь при пошкодженні 

стебла часто не в змозі прогризти провідні пучки). 

Щодо трансгенних рослин, то дослідженнями німецьких вчених не 

виявлено різниці порівняно із сортами кукурудзи класичної селекції за 

загальною заселеністю шкідниками в умовах достатньо високого контролю 

шкідливості Ostrinia nubilalis Hdn. на трансгенній кукурудзі [287]. 

Встановлено також, за даними авторів [222], що лінії з кременистим 

зерном слабше пошкоджуються метеликом, ніж лінії з зубовидним зерном, 

тоді як Д. С. Переверзев, Е. М. Казымова, Г. И Квач [180] вважає, що 

непривабливими для стеблового метелика є гібриди зубовидної кукурудзи, а 

підвиди цукрової кукурудзи найменш стійкі до цього шкідника.  

Взагалі, за літературними даними, стійкість кукурудзи до стеблового 

кукурудзяного метелика визначається вмістом в рослинах токсичних 

речовин, названих факторами стійкості А, В, С; відсутністю деяких 

компонентів живлення в частинах рослин, які поїдає гусінь; нестачею корму; 

морфологічною і анатомічною будовою рослини кукурудзи; її віком і фазою 

розвитку до початку льоту метеликів і яйцекладки, а також погодними 

умовами, в яких вирощується культура [34]. 

Н. В. Гуляк [56] у своїх дослідах виявив, що внесення підвищених норм 

фосфорно-калійних добрив сприяє збільшенню пошкодженості 

кукурудзяним стебловим метеликом рослин гібрида ТОСС-218 до 71,7 %. До 

подібних висновків у своїх дослідженнях прийшли В. Ф. Самерсов, 

С. Л. Горовая [198]. 
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Додатково повідомляється, що чисельність шкідника обмежують 

ефективний контроль бур’янів у посівах культури, підбір оптимального 

попередника, підбір строків сівби, оптимальне та збалансоване використання 

мінеральних добрив, стислі строки збирання кукурудзи на низькому зрізі 

стебла з обов’язковим подрібненням післяжнивних рослинних решток та 

застосування полицевого зяблевого обробітку тощо [181, 182] 

Серед шкідників кукурудзи, що пошкоджують надземну частину рослин, 

у перший період розвитку сходів велику загрозу становить шведська муха 

(Oscinella pusilla) з родини злакових мух (Oscinella) [19, 174]. 

Шведська муха відкладає яйця у фазі одного-двох листків. Личинки 

проникають у стебло, спричиняють відставання рослин у рості, склеювання 

і пошкодження листків, що ускладнює їх розгортання і викривлює. Часто 

рослина у разі пошкодження точки росту може відмирати повністю. 

Небезпека ураження збільшується в умовах тривалого похолодання, що 

сповільнює ріст рослин [19, 213]. 

Розміри втрат урожаю зерна від шкідників можуть досягати 15-20 %. 

Пошкодження шведською мухою сприяють ураженню рослин пухирчастою 

сажкою [174]. 

Зменшення втрат кукурудзи від шведської мухи досягається 

застосуванням усіх агротехнічних заходів, які сприяють підвищенню 

стійкості рослин проти пошкоджень, швидкому росту в перший період 

розвитку сходів, «самоочищенню» їх від личинок. Це вибір оптимальних 

строків сівби, використання добрив і підживлення, досходове та післясходове 

боронування тощо [212]. 

У дослідженнях О. В. Климчука [107, 108], відмічено, що для 

встановлення характеру стійкості самозапилених ліній та простих гібридів 

кукурудзи до шкідників необхідно проводити факторний аналіз. Результати 

такого аналізу свідчать про те, що генотипові особливості селекційного 

матеріалу кукурудзи найбільше впливають на його стійкість до шведської 

мухи та кукурудзяного стеблового метелика. Для ліній вони становили 59,5 

та 59,7%, а для простих гібридів – 65,6 і 64,0%. Слід відзначити, що досить 
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суттєво на стійкість до пошкодження впливала взаємодія генотипу із 

умовами року: для самозапилених ліній вона становила 28,7 і 30,6%, а для 

простих гібридів – 23,7 та 27,1%. 

Отже, аналіз літератури показує, що питаннями дослідження стійкості 

кукурудзи до основних шкідників, займаються в усіх кукурудзосіючих 

країнах. Але, на жаль, більшість вирощуваних гібридів мають недостатньо 

високий рівень стійкості. Головною причиною цього є використання в 

селекції однорідного генетичного матеріалу з вузьким інтервалом стійкіcних 

параметрів. Досить детально вивчені питання патогенезу досліджуваних 

шкідників, біологічні особливості, зв’язок стійкості до основних шкідників з 

окремими морфологічними та біологічними властивостями кукурудзи і 

закономірності успадкування властивостей резистентності. Проте єдиної 

думки, особливо в питаннях генетичних механізмів успадкування стійкості 

до даних шкідників, не існує.  

Тому актуальним для селекції кукурудзи в умовах Правобережного 

Лісостепу України є вивчення імунологічних характеристик самозапилених 

ліній і закономірностей успадкування стійкості до основних хвороб та 

шкідників гібридами F1, розробки принципів підбору батьківських пар для 

створення гібридів з високими рівнями комплексної стійкості до патогенів та 

шкідників. 

 

1.3. Стійкість гібридів кукурудзи до основних хвороб зони 

досліджень 

 

Останніми роками в Україні спостерігається погіршення фітосанітарного 

стану агроценозів, зумовлене впливом екологічних та економічних чинників, 

що призвело до різкого збільшення рівня чисельності та розширення зон 

шкодочинності основних хвороб і шкідників. Концентрація посівних площ 

кукурудзи в спеціалізованих господарствах і в короткоротаційних сівозмінах 

призводить до накопичення у ґрунті збудників хвороб, серед яких на 

особливу увагу заслуговують сажкові хвороби (пухирчаста й летюча). За 
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сильного ступеня ураження ними недобір урожаю зерна в господарствах 

України може становити 15–20 % внаслідок ураження початків, а також через 

приховані втрати, пов’язані із загибеллю окремих паростків, низькорослістю 

рослин і недорозвиненістю початків [27, 42, 149, 175, 201, 244]. Негативний 

вплив шкідників і збудників хвороб зумовлює не лише зниження врожаю 

зерна чи силосної маси, а й погіршення їх якості. 

Більшість збудників хвороб кукурудзи відноситься до факультативних 

патогенів, які уражують тільки ослаблені внаслідок різноманітних причин 

тканини рослин. У зв'язку з цим у кукурудзи особливо яскраво проявляється 

залежність хвороб від умов її вирощування. Тому за низької агротехніки, 

нестачі або надмірної кількості тепла або вологи, нестачі в ґрунті поживних 

речовин та при інших несприятливих факторах сильно ослаблюється її ріст та 

розвиток, що сприяє значному ураженню рослин хворобами. 

Відмічається, що протягом росту та розвитку й при зберіганні, 

кукурудзу уражують численні хвороби. Як вважають Л. І. Бублик, 

Г. І. Васечко, В. П. Васильєв [66], М. Д. Євтушенко, М. П. Лісовий, 

В. К. Пантелєєв, О. М. Слюсаренко [99], також існують деякі віруси, які 

можуть уражати кукурудзу на полі та в сховищах, внаслідок чого істотно 

знижуються технологічні показники якості рослинної продукції. В умовах 

Лісостепу України найбільш поширеними хворобами гібридів кукурудзи і їх 

батьківських форм є пухирчаста сажка (Ustilago zeae), летюча сажка 

(Sorosporium reilianum), стеблові гнилі і фузаріоз качанів (Fusarium 

moniliforme). В Україні ураження кукурудзи пухирчастою сажкою складає в 

середньому 3-6 %, а в окремі роки може досягати 20 % [13]. 

Пухирчаста сажка – домінуюча хвороба кукурудзи в Україні. Збудником 

пухирчастої сажки кукурудзи є базидіальний гриб Ustilago zeae (Beckm) 

Unger. Біологічний цикл розвитку збудника досить добре вивчений [19, 66, 

242]. Хвороба поширена повсюдно, де вирощують кукурудзу. Уражає 

кукурудзу протягом усього вегетаційного періоду. 

В Україні найбільшої шкоди вона завдає у напівпосушливих 

центральних областях степової зони, особливо при вирощуванні 
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сприйнятливих гібридів, уражуючи 10-25 % рослин. За період вегетації 

рослин гриб може утворювати 3-5 генерацій. Кількість таких повторних 

циклів залежить від погодних умов [242]. Гриб уражує усі органи рослини, 

крім коріння: листя, стебла, міжвузля, листові піхви, качани, волоть, 

повітряні корені. Проявляється хвороба у вигляді пухирчастих здуттів різної 

форми і величини – від невеликих до 15 см і більше в діаметрі. Великі 

пухлини і пухлини розміщені над качаном більш шкодочинні, ніж дрібні, чи 

ті, які розвиваються нижче качанів. Однак єдиною причиною значних втрат є 

безплідність качанів, яку викликає сажка [46]. Розвиток здуттів починається з 

блідих, злегка припухлих плям, що швидко збільшуються і за 2-3 тижні 

перетворюються у великі пухлини блідувато-рожевого або зеленувато-

жовтого кольору. У нестиглому стані сажкові здуття складаються з сірувато-

білої, шаруватої маси, вкритої товстою вологою оболонкою. При достиганні 

вміст здуття перетворюється на чорно-оливкове скупчення теліоспор гриба. 

При мікроскопічному аналізі ідентифікуються теліоспори гриба – 

шароподібні, 7-12 мкм в діаметрі, або еліпсоподібні, 8-15х17-10 мкм, з 

жовто-бурою, дрібно шипуватою оболонкою, у масі – оливкового кольору 

[11, 13, 24, 26, 40]. 

Зараження відбувається протягом значного періоду вегетації за 

допомогою теліоспор, які розносяться вітром з пухирів, що лишилися на полі 

з минулого року і руйнуються при обробітку ґрунту. У польових умовах 

рослини кукурудзи найбільш сприйнятливі до хвороби від фази 4-6 листків 

до початку молочної стиглості. Більш раннє ураження зустрічається дуже 

рідко і звичайно закінчується загибеллю проростка; ураження пізніше фази 

молочно-воскової стиглості є незначним [62, 101]. 

Спори, проростаючи, проникають у рослини через ніжний епідерміс. 

Гриб-збудник хвороби здатний уражувати тільки молоді меристематичні 

тканини. Найчастіше він заражає зону стеблового конуса наростання, 

внаслідок чого здуття утворюються на стеблі, листках та волоті, а також 

молодих качанах, що знаходяться в листкових піхвах нижче качанів. 

Меристемні тканини особливо вразливі для збудників сажки, тому качани, 



33 

волоті що містять велику кількість цієї тканини, уражаються частіше інших 

органів [101, 166-167]. 

Перші ознаки первинного ураження хворобою проявляються на 

молодому листі і піхвах, починаючи з фази сходів. У фазу 5-8 пар листків 

уражаються листові піхви та стебла, потім – волоть, на початку цвітіння – 

качани. Маса зрілих теліоспор, що розпилюється з тріщин пухирів, 

спричиняє повторне зараження рослин. Кількість таких повторних циклів 

залежить від погодних умов. За період вегетації рослин гриб може 

утворювати 3-5 генерацій. Гриб дифузно не поширюється по рослині, тому 

кожне утворене здуття є місцем її зараження. Проростають теліоспори за 

наявності краплинної вологи протягом кількох годин. Теліоспори 

знаходяться у ґрунті в незруйнованих сажкових жовнах, рідко – на насінні 

[16, 101]. 

За період вегетації гриб може дати 3-4 генерації. Оптимальна 

температура для проростання теліоспор 23-25 
о
С, мінімальна 12 

о
С. Низька 

вологість ґрунту (40 %) і висока (80 %) сприяє розвитку хвороби [16, 72].  

Сприятливими для розвитку пухирчастої сажки є висока температура і 

періодичні посухи. Нерівномірність опадів підвищує розвиток хвороби, а 

систематичне достатнє зволоження, як і тривалі посухи, обмежують його. Це 

ж підтверджується у дослідженнях [26, 72] якими встановлено, що висока 

температура і умови, коли періоди достатньої вологи чергуються з її 

нестачею, більш сприятливі для розвитку пухирчастої сажки, ніж умови 

систематичного достатнього зволоження. У роки, коли в період вегетації 

дощі випадають нерівномірно, пухирчастої сажки буває дуже багато, а 

тривалі посухи несприятливі для її розвитку. Ураженість рослин завжди 

більша при низькій (40 %, і нижче) або високій (80 % і вище) вологості 

повітря, ніж при оптимальній (60 %). Ураженість качанів кукурудзи 

пухирчастою сажкою впливає на їх довжину, кількість зерен з качана, масу 

зерен з качана, масу 1000 зерен та висоту рослин.  

Відмічається також, що при вирощуванні кукурудзи на зрошенні, 

ймовірність розвитку фітопатогенів, і сажкових хвороб зокрема, 
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підвищується. Це ж стосується і чинника ураженості рослин та інтенсивності 

перебігу циклу розвитку збудника [134]. 

Дослідження А. І. Юрку [256] та ін. [60, 65] показали, що найбільш 

сприятливими умовами для розвитку патогенезу пухирчастої сажки є висока 

температура 19-22
о
С і чергування посушливого періоду з вологим при 

пошкодженні рослин кукурудзи шведськими  мухами, стебловим метеликом і 

механізмами під час обробітку ґрунту – кореляція між ураженням U. zeae і 

пошкодженням стебловим метеликом r = 0,31 0,06.  

Додатково, у своїх дослідженнях, Л. О. Диканєва [65] виявила кореляцію 

між висотою прикріплення качана і ураженням пухирчастою сажкою (r=0,71 

0,05) в рік епіфітотії. У роки менш сприятливі для хвороби зв’язок був не 

такий тісний. 

Встановлено також зв’язок між комбінаційною здатністю і ураженням 

грибом (r=0,26…0,350,09) [30, 52]. Цей же автор передбачає наявність 

залежності ураження рослин від тривалості вегетаційного періоду. Це 

підкреслюється і в ряді інших досліджень за якими чим скоростигліший 

зразок, тим він більше уражається сажкою [82, 195, 206]. 

Нічні роси також сприяють ураженню. Рослини, які розвиваються 

ненормально через несприятливі фактори середовища (ґрунтова та повітряна 

посуха, загущені посіви ), уражаються частіше і сильніше [21]. 

Шкідливість хвороби полягає у значному недоборі урожаю внаслідок 

ураження різних органів рослин, безплідності качанів за умов раннього 

їхнього зараження, а також у загибелі уражених молодих рослин, призводить 

до зниження врожаю, погіршення якості зеленої маси та зменшення у ній 

цукру [65]. Обсяг втрат урожаю напряму залежить від кількості, розміру та 

розташування пухирів на одній рослині. Пухирі великих розмірів 

спричиняють втрати близько 60 % і більше, середньої величини – 25 %, 

невеликі – 10 % [13].  

Відсутність біологічної стійкості до збудників сажкових хвороб у 

гібридів викликає необхідність вивчення іммунності матеріалу для 



35 

вилучення джерел стійкості і впровадження їх у селекційний процес [241]. 

Окремі автори стверджують, що стійкість кукурудзи до сажкових хвороб 

значно залежить від походження. Так, М. І. Вавилов у своїх дослідженнях 

вказав що Мексика та Центральна Америка, є основними центрами введення 

впровадження рослин кукурудзи в культуру за даними Ю. П. Алтухова [4]. 

Завдяки мінливості, пристосованості й високій урожайності, кукурудза 

значно поширилися в країнах Старого Світу. Складний еволюційний процес 

її створення сприяв виникненню різноманіття ознак і формуванню різних 

типів мінливості. У кожній зоні селекція на імунітет проводилася до тих 

хвороб, які найбільш розповсюджені та шкодочинні [239]. 

Стійкість до збудників сажкових хвороб є вкрай складною ознакою, що 

визначається як морфо-біологічними особливостями рослин, так і їх 

генетичною структурою. Ті самі сорти, лінії, гібриди в різних умовах 

відрізняються різним рівнем стійкості [59]. 

Загалом, И. Маннингер [148] стверджує, що існує три форми стійкості 

до пухирчастої сажки:  

1. стійкість до нападу патогену, яка проявляється у скороченні 

сприйнятливих фаз розвитку, та захисній дії певних анатомо-морфологічних 

особливостей рослин. 

2. стійкість до проникнення патогенну в тканини рослини господаря . 

3. стійкість до поширення паразиту в тканинах зараженої рослини, що 

характеризується впливом на патоген фітонцидів, окислювально-відновних 

ферментів, утворенням футлярів навколо гіф патогенів. 

Зараз вважається, що ураження кукурудзи сажкою обмежують: 

тургорний стан тканин, недовготривалість фази сприйнятливості окремих 

органів, стійкість до ушкодження шкідниками, фітонцидність тканин і прояв 

активних фізіологічних реакцій захисного характеру [44, 72, 84, 93, 167]. 

Слід додати, що сприйнятливі тільки молоді тканини, тобто існує вікова та 

органотропна стійкість [92, 164, 165, 167]. 

Э. М. Кобелєва [118] вказує на зв’язок між ступенем укриття качанів 

обгортками і ураженістю їх сажкою. На стійкість рослин за її даними впливає 
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також коефіцієнт кущіння. Існує зв’язок і між ураженістю репродуктивних 

зачатків і щільністю прилягання пазух листка при формуванні качана 

[45, 53].  

Відмічається також, що у кукурудзи механічний імунітет до U. zeae має 

більше значення, ніж фізіологічний. При захворюванні вегетативних органів 

він проявляється контрастніше і має більше значення, ніж при ураженні 

качанів [114, 165]. Так, вивчаючи структурну і фізіологічну стійкість 

самозапилених ліній кукурудзи різної стиглості О. А. Сметанко [204] ті інші 

дослідники [135-137, 144, 157, 170] не виявили стабільності ознаки стійкості 

за роками, що пов’язане на їх думку з неспівпаданням сприйнятливого 

періоду рослини до збудника з умовами, які були сприйнятливі для розвитку 

патогену. 

В окремих областях поширена велика кількість різних біотипів U. zeae, 

наявність яких приводить до того, що один і той самий гібрид може значно 

відрізнятись за стійкістю. Патоген має здатність пристосовуватись до рослин 

різної стійкості. Мінливість збудника свідчить про відсутність у нього 

стабільних рас [101, 167]. Саме тому потрібно випробовувати гібриди в 

різних ґрунтово-кліматичних зонах [169]. 

Досить детально вивчено сам механізм проникнення збудника у 

рослину. Проникаючи в тканину, паразит викликає приток пластичних 

речовин і здатний синтезувати ростові гормони і за їх участю впливати на 

регуляцію транспорту пластичних речовин в тканинах, в результаті чого 

змінюється стійкість рослин [156]. При цьому, роль фітонцидності тканин і її 

зростання в зв’язку з ураженням виявлена в дослідженнях 

Д. Д. Вердеревського [33]. За цих умов, реакція типу надчутливості, яка 

спостерігається при імунітеті проти іржі, має інший характер при захисті від 

U. zeae. За даними И. В. Каратыгина [101], якщо і спостерігається 

некротичний процес, то йому передує незначна проліферація і гіпертрофія 

клітин. Міцелій U. zeae на думку багатьох авторів розвивається локально біля 

місць ураження, тобто пухирчаста сажка є типовим локальним 

захворюванням [40, 165].  
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Отже, стійкість кукурудзи до пухирчастої сажки є досить складною 

ознакою, яка визначається анатомо-морфологічними, фізіолого-біологічними 

і генетичними особливостями рослин. 

Летюча сажка (збудник – гриб Sphacelothe careiliana (Kuhn) G.P. Clinton 

(син. Sorosporium reilianum McAlpinef. Zeae Geschele) поширена в Україні 

значно менше, ніж пухирчаста, зустрічається переважно в регіонах з достатнім 

зволоженням, а саме в Полтавській, Кіровоградській, Черкаській областях та у 

південній частині Київської області. В інших зонах вирощування кукурудзи 

хвороба не має значного поширення. В Лісостеповій зоні України ураження 

кукурудзи цією хворобою становить 2,3-4,4%, але в окремих випадках 

перевищує 10-15% [95]. Крім недобору урожаю, летюча сажка погіршує якість 

фуражного і особливо насіннєвого зерна [37]. Недобір урожаю зерна при 

сильному розвитку хвороби може становити 15-20% внаслідок ураження 

качанів, а також через приховані втрати, пов’язані із загибеллю окремих 

паростків, низькорослістю рослин і недорозвиненістю качанів [201]. 

Підвищена температура ґрунту сприяє поширенню хвороби [210]. 

А. І. Юрку [256] встановив, що для інтенсивного розвитку летючої сажки 

температура повітря повинна бути відносно  високою (16-20 
о
С), а вологість 

ґрунту – низькою в період від сівби до появи сходів кукурудзи. Висока 

температура ґрунту на час сівби стимулює, а опади після посіву 

уповільнюють розвиток збудника хвороби. 

Питаннями вивчення стійкості вихідного матеріалу до летючої сажки 

займались Г. В. Грисенко, Т. П. Кузьмінська, В. Н. Мажара, А. І. Юрку та 

інші [30, 46, 51-53, 72, 73, 133, 210, 231, 250, 254, 255]. Вони встановили, що 

лінії і гібриди сильно відрізняються за реакцією на ураження S. reilianum, а 

також той факт, що стійкість до летючої сажки значно змінюється під 

впливом зовнішніх факторів і патогенності збудника [50, 51, 255]. Пошук 

стійких форм до цієї хвороби на штучному інфекційному фоні проводять в 

багатьох дослідних установах [218, 219, 254].  

Відмічається, що стійкість кукурудзи до S. reiliuanum досить складна 

ознака, характер прояву якої в F1 сильно залежить від генотипного і 
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екологічного середовищ [255, 256]. Виявлено 22 фізіологічні раси збудника 

летючої сажки [255]. Спори гриба зберігають життєздатність в ґрунті до 8 

років і є джерелом зараження [16]. При цьому встановлено, що характер 

взаємодії між S. reilianum і рослинами кукурудзи значною мірою впливає на 

онтогенез партнерів. Значно знижується урожай сухої маси і маси кореневої 

системи. В генеративних органах зараженої рослини накопичується менше 

азоту [250]. 

Вивчення еколого-генетичних аспектів стійкості до летючої сажки [72, 

73] виявило її неспецифічний характер і безперспективність селекції на 

расоспецифічний тип. Встановлено також, що рівень фізіологічної стійкості 

ліній до летючої сажки визначається їх здатністю до перенесення різного 

інфекційного навантаження [49, 91]. 

Летюча сажка характеризується паростковим типом інфекції [101]. 

Відомо, що проростки кукурудзи уражаються летючою сажкою з початку 

проростання насіння до появи сходів. Цей період найбільш сприятливий для 

ураження збудником хвороби. Однак рослини кукурудзи здатні уражуватись 

аж до утворення 3-5 листків [16, 159]. Неможливість механічного 

проникнення міцелію гриба у проросток на пізніх стадіях розвитку рослин 

пояснюється тим, що епідермальна поверхня дозріває та потовщується, 

клітини колеоптиля старіють і відмирають [253]. Відмічається також, що у 

високостійких гібридів кукурудзи до летючої сажки патоген не проникає в 

ксилемні судини, чим і пояснюється відсутність загиблих рослин [231]. 

Фузаріозні стеблові та кореневі гнилі (збудник – гриб Fusarium 

moniliforme J. Sheld та інші види фузаріозу) розповсюджені в усіх регіонах 

вирощування кукурудзи. Дослідженнями російських [41, 47, 94, 171, 221], 

молдавських [24, 150], українських [6, 16, 109, 111, 193, 205] та цілого ряду 

закордонних вчених [259, 262, 271, 275, 277, 282, 284, 298] встановлено, що 

основними збудниками стеблових гнилей є гриби роду Fusarium, переважно 

F. moniliforme, які уражають ще біля 50 видів рослин. Маючи широку 

спеціалізацію, гриб уражає качани, стебла, насіння і проростки. Найбільш 

поширеним способом ураження качанів фузаріозом є проникнення інфекції в 
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середину зерна через пошкоджені покривні тканини. Серед різних видів 

стеблових гнилей кукурудзи, що зустрічаються на території України 

(вугільна, біла, бактеріальна), фузаріозна є найбільш поширеною і 

небезпечною. Особливо шкідлива ця хвороба в центральних областях, у 

південних вона набуває економічно відчутного рівня в окремі роки. Ознаки її 

можуть проявлятися впродовж усього періоду вегетації. Ураження рослин 

відбувається за допомогою спор, які знаходяться в ґрунті та на кукурудзяних 

рештках. Фузаріозні гриби розвиваються в широкому діапазоні температур 

(від +3 до +30°С, оптимум +20...+22°С). 

Процес колонізацій стебел кукурудзи збудниками гнилей відбувається 

двома різними шляхами: по судинно-провідній системі (системно) і через 

вузли (локально). Першим шляхом проникає насіннєва і ґрунтова інфекція, 

другим – аерогенна, переважно після завершення росту стебла, в результаті 

пошкодження рослин шкідниками [17, 19, 20]. Ураження зерен фузаріозом 

відбувається крапельно-повітряною інфекцією, чи внаслідок ушкодження 

шкідниками в період вегетації. Серед комах-переносників основні – совки і 

кукурудзяний метелик. Кукурудза, сприйнятлива до ушкодження стебловим 

метеликом, в роки масового розвитку цього шкідника, сильно уражується і 

фузаріозом [20, 56]. Уражені рослини часто вилягають, переломлюються в 

ураженому місці або в’януть і засихають.  

Фактори, які впливають на розвиток фузаріозу ще не достатньо вивчені. 

За даними В. Н. Борисова [23] найсприятливіші умови для розвитку хвороби 

складаються в помірно зволожених екологічних нішах і тісно пов’язані з 

кількістю опадів в період від цвітіння качанів до початку воскової стиглості. 

Перешкоджає поширенню хвороби дефіцит вологи, чи, навпаки, надмірне 

зволоження з низькими температурами повітря.  

Ураженню кукурудзи фузаріозними кореневими та стебловими гнилями 

сприяє ослаблення рослин внаслідок порушення водного режиму ґрунту, 

загущення посіву та внесення надмірних доз азотних добрив. 

Р. У. Югенхеймер [254] вказує на шість факторів, які впливають на 

поширення стеблових гнилей: погода, кількість зараженого матеріалу, що 



40 

зберігся  з попереднього року, пошкодження листя, викликане хворобами, 

шкідниками чи погодними умовами, які роблять рослину більш 

сприйнятливою, надмірно висока чи незбалансована родючість ґрунту і 

велика густота стояння рослин, відносна стійкість чи сприйнятливість 

гібридів. У роки з недобором суми ефективних температур і достатньою 

кількістю опадів, вегетаційний період затягується і стеблові гнилі 

розвиваються слабо. В результаті урожайні але сприйнятливі до гнилей 

гібриди уражаються слабо і практично не полягають.  

Також встановлено, що розвитку гнилизни сприяють також такі 

агроекологічні умови: стрес, викликаний надлишком вологи або посухою; стрес 

від хвороб листка чи пошкодження кукурудзяним метеликом [94, 96, 100, 137].  

Дослідження останніх десятиріч показали, що стеблові гнилі 

прогресують в умовах беззмінної сівби, дефіциту вологи, а також із 

збільшенням доз азотних добрив, продуктивності гібридів і густоти 

стеблостою їх посіву [47, 161, 162, 208]. Тому фітопатологи поступово 

відійшли від оцінки стійкості рослин на штучному інфекційному фоні і 

прийняли шкалу оцінки ураженості рослин, розвитку хвороби і ламкості на 

провокаційному фоні [135, 170, 259].  

Доведено також, що існує значний зв’язок між тривалістю вегетаційного 

періоду та пошкодженням стебловими гнилями. Оптимальна фаза ураження у 

ранньостиглих форм кукурудзи часто співпадає з найбільш сприятливими 

для розвитку патогену погодніми умовами [97, 202, 206, 221]. 

Морфологічні ознаки кукурудзи також є певною мірою визначальними у 

стійкості до фузаріозних гнилей. Так, особливо уражаються самозапилені 

лінії, зерна яких мають тонку насіннєву оболонку, що часто проявляється в 

розтріскуванні зерен. Качани з рихлою обгорткою теж більше уражаються 

фузаріозом зерна [90, 281, 283]. 

Вирішальну роль при прогнозуванні розвитку стеблових гнилей на 

кукурудзі мають гідротермічні фактори. Високі температури та дефіцит вологи 

у критичний період (2-3 тижні до і 2-3 тижні після викидання волотей) можуть 

значно збільшувати ураження рослин даною хворобою [19, 20]. 
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Шкідливість фузаріозної кореневої і стеблової гнилей виявляється у 

зрідженні посівів, зниженні продуктивності хворих рослин. Вони також 

наносять велику побічну шкоду, викликаючи ламкість стебел, що збільшує 

втрати при збиранні. Збільшення ураженості на кожні 10% супроводжується 

зростанням ламкості на 1-6,4 % [171, 172]. Як наслідок дії стеблових гнилей, 

є прогресуюче наростання полягання дозріваючих рослин, що знижує 

ефективність любої технології вирощування і збільшує вартість одиниці 

продукції внаслідок розриву між величинами біологічно сформованого і 

фактично зібраного урожаю [20, 94, 189, 206]. Велике ураження кукурудзи 

стебловими гнилями призводить до зменшення довжини качанів, їх кількості 

та маси зерна. 

Інтенсивність розвитку гриба на зерні сильно впливає на польову 

схожість насіння. Так, схожість насіння ураженого незначною мірою, 

знижується на 14,2 %, в середній – на 40,1 % в порівнянні із здоровим [175]. 

Період сприйнятливості качанів до фузаріозу дуже розтягнутий, але 

найбільш інтенсивний розвиток гриба спостерігається при уражені в фазі 

формування зерна [20, 165, 170]. Як наслідок, вище наведених чинників, 

втрати урожаю у сприятливі для розвитку стеблових гнилей роки досягають 

15-20 % [98]. Щорічні втрати зерна в США в результаті ураження кукурудзи 

стебловими гнилями складають 10 % і більше [271, 277, 293]. Велика 

шкодочинність хвороби відмічена і в країнах Європи, де недобір урожаю від 

стеблових гнилей щорічно досягає 15-25 % [287]. У Молдавії втрати від 

стеблових гнилей складають 10-15 % [24]. 

Характерною особливістю впливу стеблових гнилей є посилення 

негативного зв’язку між масою зерен і їх кількістю, що розглядається як 

наслідок зростання плодонавантаження [20, 95]. Тому проблема створення 

гібридів кукурудзи з широкою генетичною основою стійкості стоїть дуже 

гостро. Головним завданням у вирішенні цієї проблеми повинна стати 

селекція на стабільні і довготривалі типи стійкості, щоб зникла необхідність 

створювати нові стійкі гібриди тільки для заміни нестійких. На даному етапі 

дуже важливо знайти і використовувати довготривалу стійкість. Успіх у 
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створенні таких сортів та гібридів значною мірою залежить від дослідженості 

вихідного матеріалу [12, 31, 34, 116, 117, 119]. 

Широке розповсюдження гнилей в усіх кукурудзосіючих країнах зробило 

завдання підвищення стійкості до цієї хвороби проблемою світового масштабу. 

У 1976 році був створений підкомітет ФАО по вивченню стійкості кукурудзи до 

стеблових гнилей, в який ввійшли представники науково-дослідних закладів 18 

європейських країн. Ними була розроблена єдина програма досліджень по 

боротьбі з фузаріозними гнилями кукурудзи [150, 184]. 

Здатність F.moniliforme Sheld. та інших видів до вироблення 

фітогормонів, які використовуються рослиною в якості додаткових джерел 

ростових речовин, загальновідомі. До позитивних модифікацій потрібно 

віднести істотне (до 35 %) збільшення числа зав’язей і зерен на качані, до 

негативних – їх зменшення, передчасне відмирання листя, зниження маси 

1000 зерен. Стійкі лінії та гібриди відрізняються тим, що шкодочинний вплив 

хвороби у них компенсується за рахунок кращої репродуктивної здатності 

[42, 89, 206]. 

Стійкість кукурудзи до стеблових гнилей багатофакторна і за даними 

ряду авторів носить полігенний характер [221]. Одним із важливих факторів 

імунітету рослин кукурудзи до стеблових гнилей в ранні фази їх розвитку є 

здатність вузлів стебла затримувати розвиток патогену [48, 86, 136, 155]. При 

цьому, генетично стійкими до хвороб качанів вважаються лінії і гібриди, які 

мають наступні особливості: добре укриття качанів обгортками, високі темпи 

наливу зерна і втрати вологи при дозріванні (рівномірне висихання оболонок 

і ендосперму), швидке висихання обгорток і пониклість качанів [153, 161]. 

В. Н. Борисов встановив, що гібриди більш стійкі до фузаріозу, ніж 

інбредні лінії. Середня ураженість качанів в гібридних комбінаціях була 

майже в 1,5 рази нижча ніж у ліній [23]. 

Відносно успадкування стійкістю до тієї чи іншої хвороби кукурудзи, в 

літературі є різна інформація. Потомство F1 від схрещування стійких 

самозапилених ліній з сприйнятливими звичайно характеризується 

проміжною реакцією успадкування стійкості до пухирчастої сажки [155, 228, 



43 

257]. За даними інших авторів [39] для більшості гібридних комбінацій 

характерне успадкування загальної стійкості по лінії менш уражуваної 

батьківської форми, хоч в ряді випадків відмічені і суттєві відхилення. 

За даними багатьох авторів [122, 194, 200, 203], при схрещуванні ліній 

кукурудзи з контрастною стійкістю до пухирчастої сажки виявлено 

домінування стійкості в першому поколінні. Таку ж закономірність показали 

дослідження успадкування стійкості до стеблових гнилей і летючої сажки 

[69, 191-193]. 

Часто стійкість гібридів перевищувала стійкість будь-якої з батьківських 

форм, що може бути пояснено ефектом гетерозису [59, 205, 217]. 

При цьому, виявлено порівняно більшу стабільність адитивних генних 

ефектів у стійких і дуже сприйнятливих типах кукурудзи, ніж неадитивних. 

Прояв вказаних генних взаємодій в помірно уражуваних гібридів кукурудзи 

менш стабільний, що обумовлено модифікуючим впливом факторів 

навколишнього середовища [20, 171]. 

У своїх дослідженнях О. В. Климчук [107, 108] при вивченні 

особливостей культивування вихідного матеріалу кукурудзи за режиму 

монокультури встановив, що на ураженість самозапилених ліній кукурудзи 

пухирчастою сажкою великий вплив, окрім генотипових особливостей 

(46,9 %), також має взаємодія генотипу з умовами року (33,0 %). У простих 

гібридів основна роль у стійкості до пухирчастої сажки належить 

генотиповим особливостям (74,5 %), а частка взаємодії генотипу з умовами 

року становить лише 14,9 %. 

На стійкість до стеблових гнилей найбільше впливали, за автором, 

генотипові відмінності як самозапилених ліній (54,2 %), так і простих 

гібридів (64,7 %). Значно впливає також взаємодія генотипу з умовами року – 

24,4 % та 27,9 % відповідно. 

Таким чином, дослідження проблематики селекції патогеностійких 

гібридів показують, що успадкування стійкості до летючої сажки, 

пухирчастої сажки, стеблових гнилей і фузаріозу качанів можна пояснити 

дією адитивних та неадитивних факторів, але дія адитивних більш виражена 
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[20, 110, 112, 255]. Важливу роль в успадкуванні стійкості до фузаріозу 

відіграють епістаз, адитивна та домінантна дія генів [106, 253]. Це 

підтверджено у дослідженнях Л. М. Чорнобай та ін. [241], якими визначено 

специфічність генетичного контролю ознаки стійкості до Ustilago zeae 

(Beckm) Unger гібридного матеріалу кукурудзи. Встановлено наявність 

домінантних факторів стійкості до збудника хвороби у ліній – джерел 

стійкості кукурудзи. Ці лінії пропонується використовувати як вихідний 

матеріал з вираженими донорськими властивостями. В результаті 

гібридологічного аналізу визначені джерела стійкості, які в комбінаціях з 

різними сприйнятливими лініями виявляли присутність 2 або 3 незалежних 

домінантних генів стійкості.  

 

Висновок до розділу 1 

 

1. Таким чином, селекція кукурудзи на стійкість до головних, найбільш 

шкодочинних хвороб, є найефективніший та надійний шлях зниження втрат 

урожаю. Успіх добору стійких до певних інфекційних хвороб рослин багато в 

чому визначається системою тестів, які найбільш повно відображають 

природний їх перебіг. Тому, добір стійких форм необхідно проводити в 

умовах як штучної, так і природної інфекцій з відповідними патогенами 

2. Тому актуальним для селекції кукурудзи в умовах Правобережного 

Лісостепу України є вивчення імунологічних характеристик самозапилених 

ліній і закономірностей успадкування стійкості до основних хвороб та 

шкідників гібридами F1, розробки принципів підбору батьківських пар для 

створення гібридів з високими рівнями комплексної стійкості до патогенів та 

шкідників. 

 

В розділі використана робота автора [123]. 
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ, МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Ґрунтово-кліматичні умови проведення досліджень 

 

Дослідження проводились протягом 2005-2007 рр. на дослідній 

ділянці кафедри рослинництва та технологій Вінницького державного 

аграрного університету. 

Грунт – сірий лісовий, крупнопилувато-середньосуглинковий на лесі. 

За результатами останнього комплексного агрохімічного аналізу (2005 

р.), вміст гумусу (за Тюріним) [2] в орному шарі складає 2,4 %. Реакція 

ґрунтового розчину – рН (сольове) становить 5,8; середньозважені – 

гідролітична кислотність – 4,1 мг.-екв. і сума ввібраних основ – 15,3 мг. – 

екв. на 100 г грунту; ступінь насичення основами – 78,9 %; вміст 

доступного для рослин азоту (за Корнфілдом) [180] – 8,8 мг, рухомого 

фосфору і обмінного калію (за Чириковим) [180] – відповідно 21,2 і 9,2 мг 

на 100 г ґрунту. Вимивання колоїдів органічного та мінерального 

походження із орного шару ґрунту та низький вміст гумусу призводить до 

погіршення фізико-хімічних властивостей цих ґрунтів. Потенціал їх 

родючості оцінюється як задовільний. 

На території Вінницького району, де знаходиться зона досліджень, 

клімат помірно теплий. Зима розпочинається в другій–третій декадах 

листопада. Сніговий покрив формується у середньому в третій декаді 

грудня і сходить у третій декаді березня. Висота його в західних і 

південних частинах зони коливається в межах 13-20 см, а у східній 

частині – 26-35 см. Середньомісячна температура повітря в січні і лютому 

змінюється від -4 до -8,0 °С. Для цієї зони характерні тривалі відлиги, під 

час яких температура повітря в окремі роки підвищується до +12  – 

+14 °С. 

Весна триває від 65 до 75 діб. Перехід температури повітря через +5 

°С спостерігається в першій декаді квітня. 
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Літо відзначається високими і стійкими температурами. У липні 

середньомісячна температура повітря змінюється від +10 °С на заході і до 

-20 °С на сході. Абсолютний максимум температур сягає +39-49°С. 

Тривалість вегетаційного періоду складає 150-170 діб. При цьому 

нерідко спостерігаються посушливі періоди і суховії. 

За середньобагаторічними даними, кукурудза в зоні досліджень 

проходить основні фази розвитку в такі календарні дати: сходи 20.05; 3-й 

листок – 26.05; поява волотей – 14.07; цвітіння качанів – 20.07; молочна 

стиглість зерна – 22.08; воскова стиглість зерна – 11.09 [144]. 

2005 р. характеризувався контрастними, аномальними погодними 

умовами (табл. 2.1). Середньодобова температура повітря за вегетаційний 

період становила 16,0°С ( -0,2°С до багаторічної норми), а сума опадів 

306,2 мм (-18,7 мм до багаторічної норми). 

У першій та другій декадах березня стояла по-весняному тепла 

погода, починаючи зі середини другої декади різко похолодало. Холодна, 

переважно значними опадами погода утримувалась до кінця третьої 

декади, після чого дещо потеплішало, але вночі температура повітря була 

від’ємною. 

Останні заморозки в повітрі відмічені 22-27 квітня, на поверхні 

ґрунту 26-27 квітня. 

Характерною особливістю цієї весни була недостатня кількість 

тепла, що обумовило повільний розвиток рослин кукурудзи на 

початкових фазах вегетації за подовження фази сходів на 9 – 19 діб. Сума 

ефективних температур повітря вище 5 °С на кінець квітня становила 40-

60°С. В кінці квітня потеплішало і підвищений температурний режим 

утримувався до першої декади травня. На 10-20 діб раніше 

середньобагаторічних строків відбувся перехід середньодобової 

температури повітря через +14,7°С почалося літо. 

У літні місяці спостерігалась контрастна погода. У червні були різкі 

коливання температур, зливові дощі супроводжувались посиленням вітру, 

грозами, температура повітря виявилась в межах норми – 16,6°С. 
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Таблиця 2.1 

Характеристика метеорологічних умов вегетаційного періоду кукурудзи в роки проведення досліджень  

(за даними Вінницької обласної метеостанції), 2005-2007 рр. 

Місяць  

Середньомісячна  

температура повітря, °С 
Сума опадів, мм Середньомісячна відносна 

вологість повітря, % 

2005 р. 2006 р. 2007 р. 

се
ре

дн
ьо

- 

ба
га

то
рі

чн
а 2005 р. 2006 р. 2007 р. 

се
ре

дн
ьо

- 

ба
га

то
рі

чн
а 

2005 р. 2006 р. 2007 р. 

се
ре

дн
ьо

- 

ба
га

то
рі

чн
а 

мм ГТК мм ГТК мм ГТК 

Квітень 8,9 8,9 8,1 8,6 61,5 2,30
 

49,3 1,85 33,1 1,36 47,9 68 63 71 66 

Травень 14,7 13,5 17,5 15,2 71,7 1,57 59 1,41 19,8 0,36 50,1 70 65 57 69 

Червень 16,6 16,8 19,9 17,7 58,0 1,16 184 3,65 38,5 0,64 93,5 75 80 63 72 

Липень  20,2 18,6 21,5 20,1 36,0 0,57 47 0,82 81,3 1,22 54,7 76 61 73 74 

Серпень  19,0 19,1 20,9 19,6 77,0 1,31 25 0,42 43,1 0,67 48,3 72 63 72 75 

Вересень  16,4 14,7 17,6 16,2 2,0 0,04 54 1,22 34,6 0,66 30,2 75 72 70 77 

В цілому за  

вегетаційний  

період 

16,0 15,3 17,5 16,2 306,2 0,83 418,3 1,13 250,4 0,57 324,7 73 67 68 72 
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Загальна кількість опадів склала 58 мм (табл. 2.1).  

У серпні утримувалась помірно тепла погода, на початку місяця та в 

кінці періоду з рясними дощами. 

Осінні місяці виявилися холоднішими за звичайні. У вересні 

середньомісячна температура повітря сягала 16,4 °С, опадів випало 2 мм. 

Взагалі погодні умови, у 2005 р. були задовільними для росту і 

розвитку кукурудзи. 

Погодні умови 2006 р. мало відрізнялись від багаторічних і були 

сприятливими для росту і розвитку кукурудзи. Сходи з'являлись на 6-12 день 

після сівби. Достатнє зволоження та досить високий температурний режим 

сприяли інтенсивному листкоутворенню, підвищеному розвиткові габітусу 

рослин. За вегетаційний період випало 418,3 мм опадів при сумі активних 

температур 1050 °С, що є близькими до норми. 

Викидання волоті відмічено в першій декаді липня, масове цвітіння 

качанів – у середині липня. Такі погодні умови року зумовили прискорене 

проходження фаз наливу зерна із досягненням молочної та воскової його 

стиглості на 4 – 6 діб раніше за багаторічні строки. 

У 2007 р. на відміну від усіх років досліджень, відрізнявся підвищеним 

температурним режимом та посушливістю. Середньодобова температура 

повітря за вегетаційний період становила 17,5°С (+1,3°С до багаторічної 

норми), а сума опадів 250,4 мм (-74,3 мм до багаторічної норми). Кукурудза 

розвивалась нерівномірно. Спочатку холодна із заморозками погода перших 

двох декад травня затримувала проростання насіння, появу сходів. 

Інтенсивний ріст рослин розпочався в третій декаді травня. Надзвичайно 

жаркі липень і червень із середньодобовою температурою повітря 

відповідно 21,5 °С і 19,9 °С (іноді температура повітря сягала 31-36 °С) 

сприяли швидкій втраті вологи як з ґрунту, так із зернової частини рослин. 

Отже, найбільш сприятливими для росту і розвитку кукурудзи за 

погодними показниками були 2005 та 2006 рр. Вони сприяли стійкості 

кукурудзи до ураження хворобами та шкідниками і інтенсивному росту і 
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розвитку рослин. У 2007 р. спостерігалося значне погіршення кліматичних 

умов, через тривалий посушливий період, який припав на фази цвітіння 

волоті і качанів та формування зерна. 

 

2.2. Матеріали та методика досліджень 

 

За вихідний матеріал для проведення досліджень по темі 

дисертаційної роботи в 2005-2007 pp. згідно з науковими програмами 

досліджень кафедри рослинництва та технологій Вінницького державного 

аграрного університету нами було вивчено 128 самозапилених ліній 

кукурудзи, різних за походженням, тривалістю вегетаційного періоду і 

стійкістю проти хвороб та шкідників і з них для подальших досліджень 

було ввикористано 61 стійких самозапилену лінію (дод. А1, А3). 

Використовували самозапилені лінії лабораторії гетерозису 

Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН, автором ліній ХЛГ яких є 

доктор с.-г. наук, професор О. Л. Зозуля та лінії із колекції ВІР (МА 17; 

МА23 (Франція), CM 5-1-1; CM 24; CM 39; CO 108; CM 7 (Канада) – 

ранньостиглі, УХ 52 (Україна, Харків); PLS 61 (Польща); SV 56 (Іспанія); 

F 2 (Франція) – середньоранні, ВС 5b (Хорватія); KL 17; S 38 (Польща); 

TVA 8022 02 (Словакія); К 212; Р 523; Oh 43; W 401 (США); CO 113; CO 

255 (Канада); УХ 405 (Україна, Харків) – середньостиглі), Національного 

Центру генетичних ресурсів, які відрізнялися за комплексом ознак і  

властивостей, що характеризують їх за стійкістю хвороб та шкідників.  

На основі виділених ліній у 2005 р. методом схрещування під 

ізоляторами було одержано 64 простих гібриди. Оцінка отриманих 

гібридів і самозапилених ліній проводилась протягом 2005-2007 років. 

Схрещування і розмноження проводились під пергаментними ізоляторами. 

Пилок при цьому збирався у пергаментний ізолятор, а потім наносився на 

нитки качана, які попередньо були під поліетиленовим ізолятором. 

Збирання проводилося вручну. 
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Для самозапилених ліній, що значно різняться за датою цвітіння 

качанів і використовувались у прямих і зворотних схрещуваннях 

діалельної схеми, синхронізації цвітіння досягали сівбою їх у різні строки, 

що дозволяє скоротити розбіжність у цвітінні до 3-5 діб. 

В дослідженнях застосовувались польовий і лабораторний методи 

вивчення селекційного матеріалу. В обліках і спостереженнях керувалися 

«Методичними рекомендаціями польового та лабораторного вивчення 

генетичних ресурсів кукурудзи» [58, 152]. 

Сівбу проводили вручну в оптимальні для даної зони строки. Густота 

стояння для гібридів – 50 тисяч рослин на 1 га, для ліній – 60 тисяч рослин 

на 1 га. Кінцеве формування густоти проводили у фазу 3-х листків 

рослини. 

Облікова площа ділянок для самозапилених ліній складала 4,9 м
2
, для 

гібридів – 9,8 м
2
. Повторність в дослідах для самозапилених ліній – 2-4-х 

разова, гібридів – 4-х разова. Розміщення ділянок – методом 

рендомізованих блоків. Стандарти (CM 7, F 7, W 401) розміщувались через 

кожні 20 ділянок зразків робочої колекції. Попередник у досліді для всіх 

варіантів – кукурудза. Причому тривалість культивування кукурудза по 

кукурудзі на час початку оцінок 2005 року складає 10 років, що переводить 

ранг селекційною полігону в систему монокультури та дозволяє для оцінок 

вихідного матеріалу та створених простих гібридних комбінацій 

використовувати природній інфекційний фон. Агротехніка у досліді була 

загальноприйнятою для зони досліджень з ручним контролем густоти та 

забур’яненості варіантів. 

За стандарти для оцінки цінних господарських ознак придатність до 

механізованого вирощування та збирання, використовували кращі 

селекційні лінії відібрали за результатими попередніх оцінок селекційних 

установ України [58, 245]: CM 7 (ранньостигла), F 7 (середньорання), W 

401 (середньостигла). 

Протягом вегетаційного періоду проводили основні спостереження 
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та обліки відповідно до загальноприйнятих методик [68, 152, 153].  

Вегетаційний період та його структура визначались шляхом 

фенологічних спостережень, які проводили окомірно з врахуванням стану 

розвитку рослин на ділянці. Визначались дати наступних фенологічних 

фаз: сівба, поява сходів, викидання волотей, цвітіння волоті, цвітіння 

качанів, молочна, воскова та повної стиглість зерна [68]. Появу сходів 

відмічали при появі на ділянці сходів рослин а повні сходи  75-80 % 

рослин, шляхом їх підрахунку від загальної кількості. Аналогічно вели 

спостереження та обліки по інших фазах. Тривалість вегетаційного періоду 

визначали за кількістю діб від сходів до повної стиглості, а фазу цвітіння 

від сходів до цвітіння качанів. Розподіл вихідного селекційного матеріалу 

відповідно до тривалості вегетаційного періоду проводили з огляду на 

запропоновану B. C. Циковим шкалу [234] (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2  

Класифікація гібридів за ФАО та кількістю днів вегетаційного періоду [234] 

Група стиглості ФАО 
Вегета-

ційний 

період, діб 

 

Кількість 

листків 

Сума температур, °С 

ефективних активних 

Дуже ранньостиглі 100-149 75-89 10-12 750-790 1800-2090 

Ранньостиглі 150-200 90-100 12-14 800-1090 2100-2290 

Середньоранні 201-300 101-115 14-16 1100-1160 2300-2390 

Середньостиглі 301-400 116-120 17-18 1170-1200 2400-2590 

Середньопізні 401-500 121-130 19-20 1210-1290 2600-2790 

Пізньостиглі 501-600 131-140 21-23 1300-1390 2800-3000 

Дуже пізньостиглі понад 600 141-150 понад 23 понад 1400 понад 3000 

 

Селекційний матеріал вивчали за комплексом цінних господарських 

ознак відповідно до типових методик та рекомендацій ряду авторів [54, 68, 

81, 148, 151, 152, 153]. За загальноприйнятими методами оцінювали 

морфологічні ознаки рослин і визначали всі лінійні проміри рослин: 

висоту, довжину окремих міжвузлів стебла, висоту прикріплення качана, 
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кількість листків на рослині та ін., а також структурний аналіз урожаю (по 

10 качанах у кожному повторенні). За загальноприйнятими методиками 

для кукурудзи. Визначались такі ознаки: 

- тривалість вегетаційного періоду, діб; 

- тривалість міжфазних періодів, діб; 

- індекс періоду наливу зерна (ІПНЗ): відношення тривалості періоду 

цвітіння – фізіологічна стиглість зерна до періоду сходи – цвітіння; 

- пошкодження шкідниками та ураження хворобами у фази росту, %; 

- кількість листків на рослині, шт.; 

- кількість жилок на листку, шт.; 

- кількість вузлів на стеблі, шт.; 

- площа прикачанного листка, см
2
; 

- висота рослин, см; 

- висота прикріплення нижнього господарсько-придатного качана, см; 

- стійкість до летючої сажки, (% уражених рослин до загальної їх 

кількості); 

- стійкості до пухирчастої сажки, (% уражених рослин до загальної їх 

кількості); 

- пошкодження шведською мухою, (% ушкоджених рослин до 

загальної їх кількості); 

- пошкодження стебловим кукурудзяним метеликом, (% ушкоджених 

рослин до загальної їх кількості); 

Оцінку ступеня варіювання морфологічних ознак кукурудзи 

проводили за методичними рекомендаціями Ю. Л. Гужовим [152] 

(табл. 2.3). 

Облік кількості листків на рослині на 10 закріплених рослинах в двох 

несуміжних повтореннях. У фазі 5-6 листків надрізали верхівку п’ятого 

листка ножицями, а при утворенні 10-12 листків – надрізали десятий листок. 

Після утворення волотей підраховували загальну кількість листя. Перед 

збиранням урожаю підраховували густоту стояння рослин на ділянках [151]. 
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Таблиця 2.3 

Градація модифікаційної мінливості ознак залежно від значень 

коефіцієнтів варіації (за Ю.Л. Гужовим [152]) 
-  

Рівень модифікаційної мінливості Значення V, % 

Незначний не більше 8,0 
помірно слабкий 8,1-10,0 
нижче середнього 10,1-12,0 
Середній 12,1-18,0 

вище середнього 18,1-20,0 

помірно високий 20,1-24,0 

Високий 24,1-36,0 

дуже високий більше 36,0 

високий (при асиметричному розпориділенні значень ознаки) більше 50,0 

Примітка: * - Коефіцієнт варіації 

 

Структурний аналіз на етапах його формування і в ході збирання 

проводився відповідно до загальних рекомендацій [151, 152] та включав 

облік наступних показників на 10 типових качанах з несуміжних 

повторень: 

-  кількість квіток на качані, шт.; 

- кількість качанів на рослині, шт.; 

- довжина і діаметр качана, см; 

- число рядів зерен, шт.; 

- кількість зерен в ряду, шт.; 

- маса 1000 зерен (модифікація для проб по 250 зерен), г; 

- відсоток виходу зерна з качана, %; 

Додатково обліковувалось забарвлення квіткових лусок, 

консистенція та забарвлення зерна, форма качана. 

Градаційну та бальну оцінку всіх морфологічних та якісних ознак 

кукурудзи вели за Класифікатором-довідником виду Zea mays L [105]. 

Збирання і облік урожаю проводили в один строк у фазу 

фізіологічної стиглості, методом суцільного збирання з відбиранням 

середньої проби з двох несуміжних повторень для визначення виходу 

зерна та збиральної вологості. Усі качани з ділянки зважували, потім 
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вираховували урожай в т/га при14% вологості зерна. Вологість визначали 

вологоміром Dickey – John multigrain model 46233-1223A, вихід зерна – 

методом зважування качанів і зерна.  

Ідентифікація вихідного матеріалу щодо впливу хвороб на ріст, 

розвиток та урожай самозапилених ліній і створених на їх основі гібридів 

кукурудзи вивчали за мінливих погодних умов, характерних для регіонів 

досліджень у варіанті природного інфекційного фону. 

Стійкість ліній та гібридів до пухирчастої та летючої сажки вивчали 

за методиками вказаних у дослідженнях Ф. Є. Немлієнка, Г. В. Грисенка, 

И. Е. Сиденка [169], Н. А. Вилкової, В. Г. Іващенка та ін. [153] з 

врахуванням ряду рекомендацій [54, 148, 105]. Оцінку стійкості до 

стеблових гнилей за методикою Н. Б. Навроцької, Г.В. Грисенка, П. В. 

Інглика [162], П. В. Инглика [96]. Імунологічну характеристику зразків 

кукурудзи робили за результатами трирічних оцінок за максимальним 

відсотком ураження у межах рекомендованих градацій відповідно до 

шкали диференціації на стійкість [152] (табл. 2.4). При цьому, групування 

зразків проводилось за результатами трирічного циклу оцінок по 

максимальному відсотку ураження рослин збудниками хвороб. 

Таблиця 2.4 

Шкала диференціації зразків кукурудзи по стійкості проти хвороб [152] 

Хвороба 

Група стійкості, % ураженості 

високо-

стійкі 
стійкі 

середньо-

сприятливі 
сприятливі 

високо-

сприятливі 

Летюча сажка 0,0 – 10,0 10,1 – 25,0 25,1 – 50,0 > 50 - 

Пухирчаста 

сажка качана і 

рослини 

0,0 – 2,0 2,1 – 10,0 10,1 – 15,0 15,1 – 30,0 > 30 

Гниль стебла 0,0 – 5,0 5,1 – 10,0 10,1 – 25,0 25,1 – 50,0 > 50 

 

Обліки ураження пухирчастою сажкою проводили двічі: після 

повного викидання волоті та на початку воскової стиглості зерна. Обліку 

підлягали всі рослини. Через те що найбільш шкодочинним є ураження 
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качана та верхньої частини стебла, дуже дрібні поодинокі пухлини на 

листках, нижній частині стебла і на волоті ми не враховували, щоб не 

завищувати розраховану шкодочинність. 

Враховуючи різну стійкість вегетативних органів та качанів, при 

оцінці селекційного матеріалу визначали загальне ураження рослин та 

окремо качанів. Також враховували величину сажкових пухлин (до 2 см – 

дрібні, до 5 см – середні, більше 5 см – великі). Вираховували індекс 

ураження (коефіцієнт шкодочинності) за формулою: Кш = (% рослин з 

ураженими качанами х 3 ) + (% рослин з ураженням верхньої частини 

стебла х 2) + (% рослин з ураженим листям і нижньою частиною стебла х 

1) з подачею даних за сумарним ураженням. 

Облік ураженості рослин летючою сажкою проводили в кінці фази 

повної стиглості кукурудзи. Ураження матеріалу визначали у відсотках від 

загальної кількості рослин на ділянці [54]. 

Для визначення домінуючих шкідників кукурудзи, багаторічної 

динаміки чисельності кукурудзяного метелика, шведської мухи, уточнення 

характеру розповсюдження шкідника в зоні проведення досліджень для 

аналізу інтенсивності природного фону були використані дані ПСП відділу 

фітосанітарної діагностики і прогнозів Головної державної інспекції 

захисту рослин у Вінницькій області за 2000-2009 рр. та особистих 

спостережень. 

При оцінці стійкості до пошкодження кукурудзяним метеликом у 

фазу повної стиглості зерна визначали відсоток пошкоджених рослин за 

методикою В. А. Заговора (за наявністю червоточин в стеблі та ніжці 

качана) [81] (табл. 2.5). 

Оцінку ступеня пошкодження кукурудзи шведською мухою проводили 

відповідно до рекомендованих методик, шляхом підрахунку ушкоджених 

рослин цим шкідником у фазі 3-5 листків у відсотках до їх загальної кількості 

[66, 81, 213]. Для обох шкодочинних об’єктів застосовували шкали 
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диференціації за стійкістю (табл. 2.6) [15, 152, 153]. 

Таблиця 2.5 

Шкала ступеня пошкодженості кукурудзи  

стебловим кукурудзяним метеликом [81] 

Бал 
Ступінь 

пошкодження 
Ознака пошкодженості 

0 Відсутня Рослини не пошкоджені 

1 Незначна 
У стеблах 1-2 червоточини на рослину вище качана, 

злами стебел і качанів відсутні 

2 Слабка 
У стеблах 3-5 проточин, качан злегка пошкоджений, 

зламана волоть, зламів стебел немає 

3 Середня 
У стеблах більше 5 червоточин, зламана волоть, 

пошкоджено 1/3 качана 

4 Сильна Характерні ознаки відсутні 

5 Дуже сильна Характерні ознаки відсутні 

 

Додатково стійкість селекційних зразків до шкодочинних об’єктів 

визначали за результатами діагностики типу і характеру пошкоджень після 

дозрівання рослин. Тип реакції стійкості встановлювали відповідно до ряду 

рекомендацій з перерахунком урожайності на вихід кондиційного зерна для 

кожної хвороби та шкідника окремо [81, 213]. 

Таблиця 2.6 

Шкала диференціації зразків кукурудзи по стійкості проти шкідників [15, 152, 153] 

Хвороба 

Група стійкості, % пошкодженості 

висока 

(високостійкі 

та стійкі) 

середня недостатня нестійкі 

Кукурудзяний метелик 0,0 – 15,0 15,1 – 25,0 25,1 – 40,0 >40 

Шведська муха 0,0 – 10,0 10,1 – 25,0 25,1 – 50,0 > 50 

 

Аналіз загальної та специфічної комбінаційної здатності ліній за 

стійкістю до пухирчастої і летючої сажки, в системі повних діалельних 

схрещувань 8 самозапилених ліній кукурудзи виконаний за методикою 3-го 

методу першої моделі Гріффінга в модифікації В. Г. Вольфа, Н. П. Літуна та 
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ін. [36, 138, 139]. Оцінка отриманих гібридів за об’єктами вивчення велась 

протягом двох послідуючих років. Паралельно із цим проводили оцінку 

самозапилених ліній – батьківських форм гібридів. 

Оцінювали прояв ознак стійкості до пухирчастої сажки в F2 проводили 

за допомогою коефіцієнта ступеня домінантності (hp) [79] за формулою (2.1): 

)1.2(1

MPXHPX

MPXFX
h




  

де XF1 – середнє значення ознаки у гібридів; 

XMP – середнє значення ознаки у батьківських форм; 

XHP – значення ознаки у батьківської форми з більшою пошкодженістю 

та ураженістю. 

Показник домінантності (hp) може приймати будь-які значення від – ∞ 

до + ∞. Ми користувалися такою градацією: 

1) hp < -1 – від'ємне наддомінування (від'ємний гетерозис, або депресія); 

2) -1 ≤ hp < -0,5 – від'ємне домінування; 

3) -0,5 ≤ hp ≤ +0,5 – проміжне успадкування; 

4) +0,5 < hp ≤ +1 – позитивне домінування; 

5) hp > +1 – позитивне наддомінування (позитивний гетерозис). 

Параметри екологічної пластичності сортів розраховували за 

методиками S. A. Eberhart, W. A. Russeli G. [266], A. F.Troyer [297] з огляду 

на окремі рекомендації А. В. Кильчевського, Л. В. Хотильової [103] та 

графічної інтерпретації аналізу за В. З. Пакудиним, Л. М. Лопатіна [179]. У 

них екологічна пластичність розглядається як реакція генотипу на зовнішні 

умови і стабільність його ознак у визначеному діапазоні середовищних 

ситуацій. 

Погодні умови з окремими деталізованими їх параметрами в 

середньодобовому та середньомісячному виразі брались по даних зведених 

бюлетенів Вінницької метеостанції. 

Всі математичні і селекційно-генетичні розрахунки та математичну 

обробку даних експериментальних досліджень, з використанням 
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дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізів, здійснено за 

сучасними методиками [36, 138, 139, 214, 227, 232, 270, 285, 292] з 

використанням персонального комп’ютера. 

Біоенергетичну оцінку результатів досліджень проводили за типовою 

методикою [154], а економічну оцінку відповідно до рівня цін на час її 

калькуляції, виходячи з системи витрат на період попереднього 

представлення дисертаційної роботи. 

 

Висновок до розділу 2 

 

1. Найбільш сприятливими для росту і розвитку кукурудзи за 

погодними показниками були 2005 та 2006 рр. Вони сприяли стійкості 

кукурудзи до ураження хворобами та шкідниками і інтенсивному росту і 

розвитку рослин. У 2007 р. спостерігалося значне погіршення кліматичних 

умов, через тривалий посушливий період, який припав на фази цвітіння 

волоті і качанів та формування зерна. 

 

Результати даного розділу опубліковано в роботах [124, 125, 127]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОЦІНКА СТІЙКОСТІ САМОЗАПИЛЕНИХ ЛІНІЙ КУКУРДЗИ ДО 

ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ 

УКРАЇНИ 

 

3.1. Ідентифікація самозапилених ліній кукурудзи за стійкістю до 

шкідників 

 

Як наголошувалось у літературному огляді даної дисертаційної 

роботи шведська муха і кукурудзяний стебловий метелик є одними з 

головних шкодочинних об’єктів виробничих посівів кукурудзи. 

Результатами ентомологічного моніторингу селекційних посівів кукурудзи 

було встановлено, що мінливість кліматичних чинників та загальна 

чисельність шведської мухи дозволяють вести оцінку вихідного 

селекційного матеріалу кукурудзи без застосування штучного заселення за 

умови відсутності будь-якого інсектицидного навантаження у варіантах 

схеми селекційно-генетичного вивчення.  

Використання природного фону оцінки стійкості велось на підставі 

моніторингу чисельності шведської мухи та кукурудзяного стеблового 

метелика на посівах кукурудзи у зоні досліджень службою ПСП відділу 

фітосанітарної діагностики і прогнозів Головної державної інспекції 

захисту рослин у Вінницькій області за 2000-2007 рр. (рис. 3.1). 

Представлені результати підтверджують можливість оцінки вихідного 

селекційного матеріалу на природному фоні, оскільки чисельність як 

кукурудзяного стеблового метелика, так і шведської мухи мала стабільну 

тенденцію до зростання з піковим значенням у 2004-2007 р. (за рахунок 

найбільш сприятливих умов їх розвитку: підвищеної середньодобової 

температури + 17,5 
0
С (108 % до середньобагаторічного) та знижених 

показників водозабезпечення вегетаційного періоду 250,4 мм (-32,8 % до 

середньобагаторічного). Таким чином, виходячи з визначеної чисельності 
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шкідників та рівня їх ЕПШ та опираючись на вимоги застосування 

природного фону для оцінки стійкісних характеристик селекційного 

матеріалу кукурудзи проведена диференціація матеріалу за стійкістю до 

цих шкідників. 
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Рис. 3.1. Динаміка чисельності шкідників кукурудзи у зоні 

Вінницької області 2000-2007 рр., (зо даними ПСП відділу фітосанітарної 

діагностики і прогнозів Головної державної інспекції захисту рослин у 

Вінницькій області).  

* - (ЕПШ для кукурудзяного метелика 1,5 – 2 гусениці на рослину при 

10 % заселеності; шведська муха: 1 – 2 особини при 15 – 18 % заселеності). 

 

Нашими спостереженнями встановлено, що шведська муха 

відкладала яйця у фазі одного-двох листків. Личинки проникали у стебло, 

спричиняли відставання рослин у рості, склеювання і пошкодження 

листків, що ускладнювало їх розгортання і викривлювало. В основному 

спостерігалось склеювання й скручування листків, деформація рослин, із 

розривом листя у вигляді петель, та вкорочення міжвузль головного 

стебла. Не зважаючи на те, що не була порушена цілісність точки росту і 

пошкоджені рослини продовжували вегетувати, однак різниця в  рості та 
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розвитку між непошкодженими екземплярами зберігалась до настання 

повної стиглості, що значно знижувало зернову продуктивність перших. 

Небезпека пошкодженності збільшувалася в умовах тривалого 

похолодання, яке сповільнювало ріст рослин, що було характерно в 

початкові періоди росту для умов 2006 р. Кінцевий облік ступеня і 

характеру пошкодження самозапилених ліній кукурудзи визначали у фазі 

6-8 листочків. Слід відмітити, що також зустрічались рослини, в яких була 

пошкоджена точка росту, внаслідок чого відбувалось відмирання 

головного стебла та посилення кущистості або взагалі повна їх загибель.  

В табллиці 3.1 наведено характеристику вихідного матеріалу кукурудзи 

різних груп стиглості за ступенем пошкодження шведською мухою на 

підставі обліку. Представлені результати вказують на гетерогенність 

вихідного селекційного матеріалу досліджень із загальною амплітудою 

коливання значень пошкодженості самозапилених ліній від 4,1 до 50 % за 

високого та дуже високого рівня варіювання (табл. 2.2). До пошкодження 

шведською мухою високу стійкість (0-10 %)мають наступні самозапилені 

лінії кукурудзи: ранньостиглі – МА 17, ХЛГ 81, ХЛГ 224 (5,4-12,2 %); 

середньоранні – F 502, МА 22, УХК 372, ХЛГ 189 (5,2-10,5 %) та 

середньостиглі – К 212, УХ 405, УХК 409, ХЛГ1278 (4,2-10,2). Для цієї 

групи самозапилених ліній визначено середню пошкодженість 7,8 % за 

розмаху значень за роки обліків 4,2-12,2 %. Лінії з низькою стійкістю від 

25 % до 50 %, як ранньостиглі – F 101, PLS61, CM 7 (St) (22,6-43,1 %); 

середньоранні – CO 91, CO 255, К 210 (23,5-50 %) і середньостиглі – 

AS 77 -4-1, В 37, CO 108, МА 61 А37, S 38, УХК 411, ХЛГ 42, ХЛГ  45 

(17,5-45,5%) – характеризувались недостатньою стійкістю – за середнього 

рівня пошкодження 33,0 %. Необхідно відмітити, що найвищу стійкість за 

період оцінок встановлено для лінії ХЛГ 224 – 6,1 % пошкодження, а 

найвищу у лінії СО 255 – 42,7 %.  

Кращі дані додатку А. 1 засвідчують різну ступінь пошкодження рослин 

самозапилених ліній в роки їх оцінок. Найбільш сприятливий для розвитку 
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шкідника був 2007 р. для більшості ліній, а найменш сприятливі – для умови 

2005 р. Проте, окремі лінії, зокрема, ХЛГ 1128, СМ 7 показаливищі рівні 

пошкоджуваності в 2006 р. а лінії К 210, В 37 – у 2005 р. 

Таблиця 3.1 

Стійкість самозапилених ліній кукурудзи до пошкодження шведською мухою 

(середнє за 2005-2007 pp.)  

Стійкість (за % 

пошкодження) 

Група 

стиглості 
Самозапилені лінії R

*
, % 

V, 

% Х S


x  

Висока,  

0,0 – 10,0 % 

ранньостиглі МА 17, ХЛГ 81, ХЛГ 224 5,4 – 12,2 31,3 7,9  0,82 

середньоранні F 502, МА 22, УХК 372, ХЛГ 189 5,2 – 10,5 20,9 7,9  0,47 

середньостиглі К 212, УХ 405, УХК 409, ХЛГ 1278 4,2 – 10,2 26,4 7,6  0,58 

Середня,  

10,1 – 25 ,0 % 

ранньостиглі FS 200, МА 11, ХЛГ 272, ХЛГ 1128 8,5 – 27,2 30,6 18,5  1,64 

середньоранні 

CM5-1-1, KL13, МА 23С, Oh 43 H.1, 

F7 (St), ХЛГ 163, ХЛГ 293, ХЛГ 294, 

ХЛГ 386,  ХЛГ 489,  ХЛГ 998,  

ХЛГ 1216 

8,5 – 22,8 26,5 14,8  0,93 

середньостиглі 

CO 113, KL 17, S 35, W 401 (St),  

ДК 44-1, ХЛГ 33, ХЛГ 85, ХЛГ 562,  

ХЛГ 1339 

13,8 – 22,9 21,0 17,4  1,21 

Низька 

25,1 – 50,0 % 

ранньостиглі F 101, PLS 61, CM 7 (St) 22,6 – 43,1 21,5 33,9  2,43 

середньоранні CO 91, К 210, CO 255 23,5 – 50,0 28,0 32,0  2,99 

середньостиглі 
AS 77-4-1, В 37, CO 108, MA61A37,  

S 38, УХК 411, ХЛГ42, ХЛГ 45 
17,5 – 45,5 23,4 33,1  1,82 

У середньому для кременистих підвидів 4,1 – 27,2 32,5 17,2  1,26 

У середньому для зубоподібних підвидів 6,8 – 50,0 50,4 22,70  2,16 

Усереднене значення для ранньостиглих ліній 5,2 – 50,0 52,1 19,94  1,63 

Усереднене значення для середньоранніх ліній 5,4 – 43,1 58,2 16,74  2,17 

Усереднене значення для середньостиглих ліній 4,2 – 45,5 48,0 21,68  2,92 

Критерій Фішера для міжгрупового порівняння  

(НІР 05 заг = 4,69) 
Fф 31,30 F05 1,48 

Розподіл дисперсії за чинниками, % (для N = 600) 

Генотипові відмінності Вплив року 
Взаємодія генотипу з 

умовами року 
Залишок 

59,5 5,5 28,7 6,3 

Примітка * – за роки спостережень. 
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Слід також зауважити, що у співставленні самозапилених ліній 

кукурудзи за підвидами зерна – стійкість зубоподібних підвидів в 1,3 рази є 

нижчою, ніж кременистих підвидів. Це, на нашу думку, пов’язано з 

більшою тривалістю вегетації саме для ліній зубоподібного підвиду, 

оскільки подібна тенденція спостерігається при оцінці пошкодженості для 

різних за стиглістю самозапилених ліній у групі вивчення. Простежується 

зниження загальної пошкодженості для середньоранніх самозапилених ліній  

та підвищення цього показника для середньостиглих. На нашу думку, у 

випадку середньостиглих самозапилених ліній це пов’язано з більш 

тривалим і повільним проходженням ранніх етапів вегетації від сходів до 

інтенсивного росту, що сприяє підвищенню чинника сприятливості для 

заселення. У випадку середньоранніх самозапилених ліній зниження 

пошкодженості шведською мухою у порівнянні з ранньостиглими лініями 

можна пояснити прискореним розвитком їх у перші етапи росту і розвитку, 

іноді навіть більш інтенсивні, ніж це характерно для типовим 

ранньостиглих форм та повільним ростом і розвитком у період цвітіння – 

налив зерна, на що вказано у ряді публікацій [145, 202]. Цей чинник знову ж 

таки несприятливо відображується на розвитку шведської мухи саме на 

кукурудзі з такою фенологією. 

Таким чином, вихідний матеріал кукурудзи використаний нами у 

дослідженнях має виражені генотипові відмінності за стійкістю до 

шведської мухи, що відкриває можливість для достовірної його оцінки за 

цим показником у подальшому гібридологічному аналізі з метою створення 

гібридів кукурудзи із заданим ідіотипом по відношенню до шкідників. 

Селекція високопродуктивних гібридів на основі гомозиготних ліній є 

максимально затребуваною у сучасній селекційній практиці. Більшого 

значення набуває покращення інших агрономічних характеристик нових 

гібридів і, зокрема, знаходження шляхів зниження втрат урожаю, пов'язаних 

із ламкістю стебел та ніжок качанів. Однією з розповсюджених причин 

ламкості рослин кукурудзи є пошкодження їх стебловим метеликом [14]. 



64 

Оцінюючи динаміку чисельності кукурудзяного метелика в зоні 

досліджень слід зауважити змінний її характер з піковим значенням (2,5 

гусениць на рослину) у 2004 р. (рис. 3.1). Чисельність шкідника на 

дослідних ділянках була нижчою в межах від 0,5 до 1,5 гусениць на 

рослину. Це, в свою чергу, дозволило провести достовірну оцінку 

самозапилених ліній кукурудзи на стійкість до цього шкідника. 

Результати такого вивчення за період досліджень представлені у 

табл. 3.2 та дод. А. 1. 

В результаті розподілу самозапилених ліній за відсотками 

пошкодження стебловим метеликом спостерігається чітка їх диференціація 

як у межах загальної сукупності, так і в межах групами стиглості.  

Генотипова диференціація вихідного матеріалу за стійкістю до 

кукурудзяного метелика у нашому випадку підтверджується тими ж 

результатами дисперсійного аналізу де на частку генотипових відмін 

припадає 59,7 %  на частку їх взаємодії з річною варіансою – 30,6 %. Це 

твердження також доведено високими значеннями варіювання ознаки у 

межах груп стиглості від 44,2 до 68,4 %. Високу стійкість до кукурудзяного 

метелика встановлено у 21 самозапиленої лінії (42 % від загального їх 

числа), середню – в 20 ліній (40 %), недостатню – 9 ліній (18 %). 

Серед вказаних самозапилених ліній найбільш стійкими відмічено 

лінії ХЛГ 488 – 3,9 % (середнє пошкодження за період оцінок), ХЛГ 189 – 

4,7 %, ХЛГ 562 – 5,1 % (табл. 3.2). 

Найнижчу стійкість до шкідника відмічено у самозапилених ліній 

PLS 61 (30,9), CO 255 (27,3 %), ХЛГ 293 (27,5 %), СО 108 (34,6 %).  

У порівнянні груп стиглостей, найвища стійкість до кукурудзяного 

метелика відмічена у середньоранніх самозапилених ліній 14,8 %, а 

найнижча – в групі ранньостиглих ліній 19,8 %.  
 

До аналогічних висновків прийшов у своїх дослідженнях і О. О. Бахмут 

[15], який встановив, що найбільш сприйнятливими до пошкоджень 

кукурудзяним метеликом є ранньостиглі лінії та гібриди кукурудзи 
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(ФАО 100-199). Так, частка недостатньо стійких і нестійких гібридів та 

сортів кукурудзи в цих групах сягала близько 70-80%.  

Таблиця 3.2  

Диференціація самозапилених ліній кукурудзи за стійкістю до хвороб та 

пошкодження кукурудзяним метеликом (середнє за 2005-2007 pp.) 

Стійкість 

(за % 

пошкодження) 

Група 

стиглості 
Самозапилені лінії R

*
, % V, % Х S



x  

Висока,  

0,0 – 15,0 % 

ранньостиглі 
ХЛГ 81, ХЛГ 224,  

ХЛГ 1128 
5,5 – 14,3 36,0 8,0  0,96 

середньоранні 

CM5-1-1, F502, К 210, KL13, 

УХК 372, ХЛГ 163, ХЛГ 189, 

ХЛГ 294, ХЛГ 386, ХЛГ 489, 

ХЛГ 1216 

1,8 – 17,1 39,8 10,2  0,71 

середньостиглі 

К 212, УХ 405, УХК 409,  

УХК 411, ХЛГ 45,  

ХЛГ 562, ХЛГ 1339 

3,3 – 15,6 35,1 10,1  0,77 

Середня,  

15,1 – 25,0 % 

ранньостиглі 
F 101, FS 200, МА 11,  

ХЛГ 272, CM7 (St) 
18,4 – 25,6 9,5 21,7  0,53 

середньоранні 
CO 91, MA 22, MA 23C,  

ХЛГ 998, F7 (St) 
14,6 – 24,8 15,8 19,7  0,80 

середньостиглі 

AS 77-4-1, В 37, CO 113, 

MA 61 A 37, S 38, ДК 44-1,  

ХЛГ 33, ХЛГ 42,  

ХЛГ 1278, W 401 (St) 

15,6 – 31,1 16,4 20,1  0,60 

Низька 

25,1 – 40,0 % 

ранньостиглі MA 17, PLS 61 26,8 –38,6 14,0 33,0  1,88 

середньоранні 
CO 255, Oh 43 H.t,  

ХЛГ 293 
23,6 – 44,5 22,6 31,7  2,39 

середньостиглі 
CO 108, KL 17,  

S 35, ХЛГ 85 
25,4 – 38,7 15,2 31,0  1,36 

У середньому для кременистих підвидів 3,8 – 32,7 41,6 18,9  1,25 

У середньому для зубоподібних підвидів 5,5 – 44,5 52,6 22,6  1,09 

Усереднене значення для ранньостиглих ліній 5,5 – 38,6 47,6 19,8  1,72 

Усереднене значення для середньоранніх ліній 1,8 – 44,5 68,4 14,8  1,56 

Усереднене значення для середньостиглих ліній 3,3 – 38,7 44,2 18,7  1,05 

Критерій Фішера для міжгрупового порівняння 

(НІР 05 заг = 3,80) 
Fф 26,92 F05 1,48 

Розподіл дисперсії за чинниками, % (для N = 600) 

Генотипові відмінності Вплив року 
Взаємодія генотипу з 

умовами року 
Випадкові чинники 

59,7 4,9 30,6 4,8 

Примітка * – за роки спостережень. 
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Із збільшенням тривалості вегетації прослідковується тенденція до 

зниження пошкодженості рослин кукурудзи фітофагом, тобто 

збільшується частка стійких гібридів. Так, найбільша частка стійких 

гібридів – 40% належить до групи середньопізніх гібридів (ФАО 400 – 

499). Якісне виділення середньоранньої групи самозапилених ліній у 

наших дослідженнях слід пояснити особливостями проходження 

фенологічного розвитку за відповідних погодних умов та їх вплив зокрема 

на інтенсивність заселення. Саме тому їх стійкість є вищою ніж у 

ранньостиглих форм на 5 % та нижчою, порівняно з середньостиглими 

формами на 3,9 %.  

Додатковим чинником такого розподілу в межах груп стиглості є 

домінування серед середньоранніх форм ліній кременистого підвиду, в той 

час як серед ранньостиглих, так і серед середньостиглих форм 

зубоподібного та кременистого підвидів представлені менш вираженим 

диспаритетом. За результатами наших досліджень підвид зерна кукурудзи 

має певний зв’язок з ступенем стійкості вихідного матеріалу кукурудзи. 

Так, для кременистих підвидів середня пошкодженість шкідником 

становила 18,9 %, а для зубоподібних – 22,6 %. 

Висока варіативність пошкодженості шкідником як самозапилених 

ліній, так і простих гібридів кукурудзи (дод. А. 1), особливо в групі 

стійких та високостійких форм 35,1-39,8 % (за коефіцієнтом варіації) ще 

раз підкреслює важливість фенотипічної складової вихідної форми 

кукурудзи та є свідченням залежності пошкодженості від гідротермічних 

чинників вегетації. Так, усереднений рівень пошкодженості для загальної 

сукупності самозапилених ліній у 2005 р. становив 16,981,11 %, а для 

умов 2007 р. – 19,21,43 %. Ми наголошували, що чисельність 

кукурудзяного метелика залежить від ГТК періоду липня [15, 19, 20]. 

Співставивши ГТК липня для років вивчення (табл. 2.1) 2005 та 2007 рр. 

відповідно – 0,57 та 1,22 можна стверджувати, що саме гідротермічний 

режим вегетації кукурудзи є визначальним у формуванні чисельності 
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кукурудзяного метелика, а, отже, у рівні його шкодочинності серед 

основних абіотичних чинників його розвитку. 

 

3.2. Ідентифікація самозапилених ліній кукурудзи за стійкістю до 

основних хвороб 

 

Значним резервом отримання високих і стабільних урожаїв кукурудзи 

є інтегрований захист її від збудників хвороб, який в умовах інтенсифікації 

виробництва стають особливо цінними. В умовах ведення інтенсивного 

землеробства, при порушеннях сформованого балансу мікроорганізмів в 

рослинних агробіоценозах, створюються сприятливі умови для розвитку 

фітопатогенних організмів. 

Для вивчення стійкості вихідного матеріалу до основних хвороб у 

наших дослідженнях застосовувався природній інфекційний фон, з огляду 

на ступінь його прояву в ґрунтово-кліматичній зоні (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2 Динаміка розвитку хвороб кукурудзи безпосередньо у зоні 

досліджень, 2000-2007 рр., (за даними ПСП відділу фітосанітарної 

діагностики і прогнозів Головної державної інспекції захисту рослин у 

Вінницькій області) 
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Представлені на рисунку 3.2 результати свідчать, що в Вінницькій 

області показники урожайності основними хворобами коливались від 0 до 

45 % щороку, і показує переважно середній рівень розвитку хвороби. 

Таким чином, рівень природного інфекційного фону у зоні досліджень є 

достатнім для достовірної оцінки вихідного матеріалу кукурудзи без 

застосування штучного інфікування. 

Характер розвитку ураженості хвороб визначається саме особливістю, 

в першу чергу, ГТК вегетації, оскільки відомо [149], що найбільш 

сприятливими для розвитку хворобами є висока температура і періодичні 

посухи, а також пошкодження рослин шведською мухою, хлібними 

блішками, стебловим кукурудзяним метеликом та іншими комахами, 

механічне травмування частин рослини при обробітку ґрунту. Розвитку 

фузаріозної гнилі стебел та качанів  сприяють часті дощі, поливи, висока 

відносна вологість і висока температура повітря. 

У підтверження цих тверджень ряд дослідників [9, 20, 26, 30] 

відмічають, що стійкість кукурудзи до U. Zeae є досить складною ознакою, 

яка визначається анатомо-морфологічними і фізіолого-біохімічними 

особливостями рослин, які контролюються генетичними факторами в системі 

рослина – господар – патоген – середовище. Багато авторів вказують на 

значну варіабельність імунологічних властивостей ліній та гібридів до 

пухирчастої сажки залежно від року і місця випробування. Більшість 

пояснюють цей факт різницею в умовах навколишнього середовища. А. І. 

Юрку [256] і М. Н. Лазу [137] із 540 вивчених самозапилених ліній кукурудзи 

виділили 125 форм, стійких до пухирчастої сажки, з яких тільки 9,2 % 

характеризувались стабільністю даної ознаки. Варіювання стійкості ліній і 

гібридів за роками вони пояснюють різним розподілом кліматичних факторів 

в період найбільшої сприйнятливості рослин.  

З іншого боку, стабільність стійкості ліній і гібридів до U. zeae також 

сильно залежить від здатності паразита змінювати свою патогенність під 

впливом різних факторів [20]. 
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Представлені твердження знайшли своє підтвердження і у наших 

дослідженнях. Характеристику самозапилених ліній кукурудзи за стійкістю 

до пухирчастої сажки наведено в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Оцінка стійкості самозапилених ліній кукурудзи до ураження пухирчастою 

сажкою (середнє за 2005-2007 pp.) 

Стійкість (за 

% ураження) 

Група 

стиглості 
Самозапилені лінії R

*
, % V, % Х S



x  

Висока,  

0,0 – 10,0 % 

(стійкі) 

ранньостиглі 

FS 200, МА 17, PLS 61, ХЛГ 81, 

ХЛГ 224, ХЛГ 272, ХЛГ 1128,  

CM 7 (St) 

0,8 – 6,2 53,0 3,1  0,33 

середньоранні 

CM5-1-1, CO 91, F 502, K 210,  

KL 13, MA 22, MA 23C, Oh 43H.t, 

ХЛГ 163, ХЛГ 189,  

ХЛГ 294, ХЛГ 386, ХЛГ 489,  

ХЛГ 1216, F 7(St) 

0,2 – 

13,0 
63,0 5,6  0,50 

середньостиглі 

AS 77-4-1, В 37, CO 108, K 212, MA61A37, 

S 35, S 38, ДК 44-1, УХ 405, УХК 409, 

ХЛГ 33, ХЛГ 42, ХЛГ 85, ХЛГ 562,  

ХЛГ 1278, ХЛГ 1339, W401 (St) 

0,0 – 

10,7 
71,1 3,9  0,39 

Середня, 

10,0 – 15,0 % 

(середньостійкі) 

ранньостиглі F 101, MA 11 7,9 – 

13,1 
26,3 11,5  0,77 

середньоранні – – – – 

середньостиглі УХК 411 8,6 – 

13,9 
16,3 10,7  1,63 

Низька 

(сприятливі) 

15,1 – 30,0 % 

ранньостиглі – – – – 

середньоранні 
CO 255, УХК 372,  

ХЛГ 293, ХЛГ 998 

15,2 – 

45,1 
35,5 29,9  3,07 

середньостиглі CO 113,KL17, ХЛГ 45 11,9 – 40,9 36,2 24,2  2,92 

У середньому для кременистих підвидів 0,0 – 

21,6 
48,9 7,20  1,27 

У середньому для зубоподібних підвидів 0,5 – 

45,1 
52,8 8,24  1,06 

Усереднене значення для ранньостиглих ліній 0,8 – 

13,1 
80,3 4,74  0,70 

Усереднене значення для середньоранніх ліній 0,5 – 

45,1 
75,4 10,6  1,61 

Усереднене значення для середньостиглих ліній 0,0 – 

40,9 
89,5 7,09  1,03 

Критерій Фішера для міжгрупового 

порівняння (НІР 05 заг = 2,94) 
Fф 120,7 F05 1,48 

Розподіл дисперсії за чинниками, % (для N = 600) 

Генотипові 

відмінності 
Вплив року 

Взаємодія генотипу з 

умовами року 

Випадкові 

чинники 
65,7 3,9 23,1 7,3 

Примітка * – за роки спостережень. 

 

Результати вивчення стійкості самозапилених ліній до ураження 
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пухирчастою сажкою свідчать про те, що селекційний матеріал в умовах 

природного інфекційного фону, незалежно від групи стиглості, був досить 

стійким до даної хвороби (табл. 3.3).  

Висока та дуже висока стійкість встановлена у 37 самозапилених ліній 

різних груп стиглості, що складає 74 % загального вихідного масиву ліній. 

Стабільно висока стійкість до пухирчастої сажки за % ураження в роки 

досліджень відмічена у ліній ХЛГ 562 (середнє ураження за період оцінки - 

0,0 %), ХЛГ 1339 (0,0 %), ХЛГ 189 (0,4 %), ХЛГ 224 (1,1 %), ХЛГ 163 (1,5 %), 

ХЛГ 1128 (1,6 %), МА 17 (2,8 %), FS 200 (3,2 %). Низька стійкість (недостатня) 

до даної хвороби встановлена у ліній УХК 372 (24,8 %), СО 113 (34,2 %), СО 

255 (41,5 %) (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3 Загальний вигляд самозапиленої лінії СО 255, ураженої 

пухирчастою сажкою, 2007 р., (дослідне поле ВНАУ). 

 

Такий розподіл дисперсії масиву оцінки дає змогу вести пошук стійких 

форм вихідного матеріалу кукурудзи до пухирчастої сажки на підставі 

перевірки його середовищної стійкості. 
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Встановлена в ході оцінок і достовірність різниці стійкості до пухирчастої 

сажки самозапилених ліній залежно від їх підвиду. Так стійкість зубоподібних 

форм майже в 1,2 рази нижча за кременисті. При цьому стабільність показника за 

коефіцієнтом варіації у кременистих у середньому на 4,0 % є вищою. 

За час досліджень спостерігався висхідний тренд до приросту відсотку 

захворювання із подовженням періоду вегетації, який мав максимальний 

коливальний характер: у ранньостиглої групи максимальний відсоток 

ураження складав – 4,7 %, в середньоранньої – 10,6 %, середньостиглої – 7,09 %. 

Пізньостиглі форми за абсолютним максимальним значенням мали 

найбільший відсоток ураження пухирчастою сажкою до 40,9-45,1 %, однак 

середньогруповий показник досліджуваної ознаки залишався на невисокому 

рівні до 10,6 %. Це свідчить про високу результативність добору генотипів на 

стійкість рослини до інфекційних захворювань. 

Ураженню пухирчастою сажкою сприяла висока температура повітря в 

період вегетації рослин кукурудзи, що відзначали абсолютними 

максимальними показниками у 2007 р. Так, у порівнянні з менш сприятливим 

для розвитку хвороби 2005 р. середня ураженість пухирчастою сажкою у 

2007 р. була для ранньостиглої групи самозапилених ліній на 6,5 % вищою, 

для середньоранньої та середньостиглої, на 29,3 та 21,4 % відповідно. 

Високу стійкість самозапилених ліній ранньостиглої групи можна 

пояснити також з позиції інтенсивності ростових процесів. Слід вказати, 

зокрема, на підвищені темпи лінійного росту, інтенсивне проходження етапів 

органогенезу від сходів до цвітіння, швидкі темпи вологовіддачі та зниження 

загальної оводненості рослин, ремонтантність листостеблової маси по 

відношенню до вологості зерна. Все це у підсумку сприяє органо-

морфологічній стійкості до ураження самої рослини та неспівпадання 

оптимального періоду ураження з відповідною фенофазою рослин. До речі, 

аналогічну тенденцію встановлено і для шкідників, які аналізувались у 

попередньому підрозділі з огляду на вплив морфологічних ознак кукурудзи 

на шкідливість кукурудзяного метелика [15] та шведської мухи [125, 174].  

Аналогічно, що й у випадку пухирчастої сажки стійкість самозапилених 
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ліній до летючої сажки мала високий рівень генотипової детермінації 

(генотипові відмінності склали 52,6 % при взаємодії генотипу з умовами року 

– 29,5 %) (табл. 3.5, дод. А. 1).  

Таблиця 3.5 

Оцінка стійкості самозапилених ліній кукурудзи до ураження летючою сажкою 

(середнє за 2005-2007 pp.) 

Стійкість (за 

% ураження) 

Група 

стиглості 
Самозапилені лінії R

*
, % 

V, 

% Х S


x  

Висока,  

0,0 – 10,0 % 

ранньостиглі 
ХЛГ 81, ХЛГ 224, MA 17, 

СМ 7 (St), ХЛГ 272, ХЛГ 1128 
0,0 – 3,7 58,0 1,43  0,44 

середньоранні 

CM5-1-1, CO 91, F 502, K 210, 

MA 22, УКХ 372, ХЛГ 163, 

ХЛГ 189, ХЛГ 293, ХЛГ386, 

ХЛГ 489, ХЛГ 998, ХЛГ 1216 

0,0 – 13,6 73,3 5,31  0,65 

середньостиглі 

CO 108, K 212, УХ 405,  

УХК 409, ХЛГ 42, ХЛГ 45,  

ХЛГ 562, ХЛГ 1278, ХЛГ 1339, 

W 401 St 

0,0 – 8,8 72,4 2,92  0,60 

Стійкі, 

10,0 – 25,0 % 

ранньостиглі MA 11 15,6 – 21,9 17,7 18,3  1,87 

середньоранні 
CO 255, KL 13, MA 23,  

Oh 43 H.t., ХЛГ 294 
15,2 – 26,7 18,6 20,94  1,01 

середньостиглі 
AS 77-4-1, B 37, CO 113, 

MA 61 A 37, S 38, ДК 44-1 
9,1 – 20,9 24,7 14,27  0,83 

Cередня,  

25,1 – 50,0 % 

ранньостиглі F 101, FS 200, PLS 61 26,5 – 45,1 90,4 35,92  8,39 

середньоранні F 7 (St) 32,4 – 54,4 29,1 40,8  6,86 

середньостиглі 
KL 17, S 35, УХК 411, ХЛГ 33, 

ХЛГ 85 
22,8 – 42,5 18,9 31,58  1,54 

У середньому для кременистих підвидів 0,0 – 45,1 81,6 7,73  1,69 

У середньому для зубоподібних підвидів 0,0 – 54,4 87,2 17,73  2,39 

Усереднене значення для ранньостиглих ліній 0,0 – 45,1 84,1 12,70 3,12 

Усереднене значення для середньоранніх ліній 0,0 – 54,4 95,3 11,27 1,42 

Усереднене значення для середньостиглих ліній 0,0 – 42,5 94,2 13,60 2,67 

Критерій Фішера для міжгрупового 

порівняння (НІР 05 заг = 4,05) 
Fф 155,9 F05 1,48 

Розподіл дисперсії за чинниками, % (для N = 600) 

Генотипові 

відмінності 
Вплив року 

Взаємодія генотипу з 

умовами року 

Випадкові 

чинники 

72,6 4,8 19,6 3,0 

Примітка * – за роки спостережень. 

В ході досліджень нами відмічена етапність формування ураження 

летючою сажкою. При ураженні 5% рослини, у качанів утворювалися 

невеликі здуття (до 2 см у діаметрі), переважно на верхній частині. Під час 
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дозрівання роздувалися обгортки качана під масою зрілих теліоспор. Уражені 

качани добре озернені, але кількість зерен у них була меншою ніж у 

неуражених качанів. Маса 1000 зерен у них була на одному рівні із 

неураженими качанами. Як результат, в уражених зразків спостерігалось 

незначне зменшення маси зерна з качана. 

При ураженні 10 % рослини спостерігалося розростання здуттів, а також 

були помітні зміни у порівнянні із здоровим качаном (рис. 3.4). Довжина 

качана менша, порядок розташування рядів зерен зміщений, зерно різної 

величини та менша його кількість, маса 1000 зерен менша, маса зерна з 

качана також менша, тобто розвиток хвороби на 10 % рослинами спричиняв 

зниження урожайності майже на 50 %. 

 

Рис. 3.4 Загальний вигляд самозапиленої лінії F 101 ураженої летючою 

сажкою, 2007 р., дослідне поле ВНАУ. 

 

При враженні 20 % рослини здуття значно розросталося, зерна, що 

утворилися під масою теліоспор дрібні, щуплі. Виповненість качана 

нерівномірна. Маса зерна з качана за такого рівня ураженості була в середньому 

на 75 % меншою, ніж на здорових рослинах. При підвищенні інтенсивності 

ураження до 40 % розмір качана вдвічі менший за здоровий. 



74 

Більшість качанів за такого рівня ураженості взагалі не формують 

повноцінного зерна. Якщо зерна утворюються то вони щуплі, маса 1000 зерен 

дуже мала. Внаслідок такого ураження маса зерна з качана зменшувалась на 95 

%, тобто урожай, практично, не формувався. За більш інтенсивного ураження (60 

% і більше) замість озерненого качана утворювалась суцільна спорова маса. 

Проведена оцінка самозапилених ліній на стійкість до летючої сажки (табл. 

3.5) засвідчила, що лінії з найнижчим відсотком ураження належать до групи 

ранньостиглих та середньоранніх ліній. Серед вказаних ліній 10 ліній мали 

абсолютну стійкість (0,0 % ураження) впродовж всього циклу досліджень, 

зокрема ХЛГ 42, ХЛГ 45, ХЛГ 562, ХЛГ 1278, ХЛГ 224, ХЛГ 272, ХЛГ 489, ХЛГ 

998. ХЛГ 1216, ХЛГ 1339, а ліній з ураженням 5 % – 36 % від загальної кількості 

ліній, які перебували у вивченні. 

Найвищий відсоток ураження пухирчастою сажкою відмічено у 

самозапилених ліній F 7 (40,8 % відсоток ураження за трирічний цикл 

досліджень) та лінії KL 17, S 35, УХК 411, ХЛГ 33, ХЛГ 85 (інтервал ураження 

22,8-42,5 %). 

Аналогічний характер розподілу був у дослідженнях В. Г. Иващенко [20], 

яким встановлено, що стійкість зразків кукурудзи пов’язана також із тривалістю 

вегетаційного періоду: середньоранні і середньостиглі форми із низьким 

закладанням качана, невеликою кількістю репродуктивних рудиментів, 

уражаються меншою мірою. Середньопізні і пізні форми із високим закладанням 

качанів і великою кількістю репродуктивних рудиментів уражуються значніше, 

через те що їх тканини довше зазнають впливу негативних факторів. Ним було 

визначено, що у польових умовах рослини зразків кукурудзи, найбільш 

сприйнятливі до хвороби від фази 4-6 листків до початку молочної стиглості – 

особливо в період розвитку волоті. Більш раннє ураження зустрічається рідко і 

звичайно закінчується загибеллю рослини. Ураження пізніше фази молочно-

воскової стиглості є незначним, або супроводжується незначним ступенем 

розвитку хвороби. 

Такими ж чинниками викликана і різниця в стійкості до летючої сажки у 
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підвидів у наших дослідженнях, оскільки у переважній більшості зубоподібні 

форми належать до пізньостиглих форм. В силу цього різниця в стійкості 

кременистих зразків самозапилених ліній кукурудзи була в 2,3 рази вищою, ніж у 

зубоподібних. 

 

Висновки до розділу 3 

Таким чином, на підставі аналізу результатів досліджень та на основі 

попередніх публікацій [123-127], можна зробити наступні висновки: 

1. Генотипові відмінності стійкості до хвороб та шкідників у самозапилених 

ліній відкривають можливість ефективного добору форм з комплексною 

стійкістю, а використання їх у гібридизації дасть змогу отримувати гібриди стійкі 

до комплексу хвороб та шкідників. 

2. Генотипова детермінація стійкості до шкодочинних об’єктів має високу 

складову за чинником взаємодії генотипу з умовами року, в силу чого, оцінка 

вихідного матеріалу кукурудзи за даним чинником слід проводити щонайменше 

за трирічний цикл. Вагомими абіотичними чинниками до ступеня пошкодження 

кукурудзяним метеликом є середньодобова температура та її інтенсивність у 

період масового заселення рослин. Аналогічна залежність відмічена і для 

шведської мухи. Для розвитку сажкових захворювань оптимум складається за 

високої температури у поєднанні з низькою вологістю повітря та інтенсивним 

зволоженням, що передує початку зараження. 

3. Виділені самозапилені лінії, які мають комплексну стійкість до основних 

шкідників та хвороб, а саме: ХЛГ 81, ХЛГ 224, F 502,К 210, ХЛГ 163, ХЛГ 189, 

ХЛГ 1216, ХЛГ 562, К 212, ХЛГ 1278, УХ 405, ХЛГ 1339. Стійкість їх до 

ураження кукурудзяним метеликом та шведською мухою вкладається в діапазон 

5,5-15 %, а сажковими хворобами – 0,0-5,0 %. Саме ці лінії можна ефективно 

вивчати і використовувати для створення стійких до ентомо- та фітофагів 

гібридів та подальшого селекційного вивчення. 

 

Результати даного розділу опубліковані в роботах [223, 225, 228, 130]. 
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РОЗДІЛ 4 

ДЕТЕРМІНАЦІЯ АБІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ ОЗНАК І 

ВЛАСТИВОСТЕЙ КУКУРУДЗИ У ФОРМУВАННІ ЇЇ СТІЙКОСТІ  

ДО ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО 

ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

4.1. Роль абіотичних чинників у проявів стійкості до хвороб та 

шкідників кукурудзи 

 

Результати літературного огляду та змісту попереднього розділу 

засвідчили, що чисельність шкідників і хвороб кукурудзи знаходиться під 

певним впливом абіотичних чинників довкілля, зокрема, температурного 

режиму та вологозабезпечення у період заселення шкідниками та 

зараження хворобами. Це ж підтверджується даними дисперсійного 

аналізу ушкодження шкідниками та ураження хворобами у дослідження 

самозапилених ліній (див. табл. 3.1-3.4) та їх порівняння з даними простих 

гібридів (табл. 4.1). 

Із отриманих даних видно, що близько третини взаємодії чинників, 

які є визначальними у формування ознак стійкості до шкідників та хвороб 

за критерієм ушкодження та ураження, відноситься до чинника року та 

його взаємодії з генотипом. Причому, на долю середовищно-генотипових 

взаємодій припадає 18,4-30,6 % для різних шкодочинних об’єктів 

вивчення. Прості гібриди кукурудзи в силу ефекту гетерозису та 

підвищення загальної генотипової стійкості і збільшення морфологічних та 

продуктивних елементів –демонструють вищі генотипові відмінності у 

системі факторного аналізу – по відношенню до шведської мухи на 6,1 % 

вищі, кукурудзяного метелика на 4,3 %, пухирчастої сажки на 5,2 %, 

летючої сажки на 6,7 %. 

Найвища роль генотипу у визначені стійкісних характеристик як для 

самозапилених ліній, так і простих гібридів кукурудзи встановлена для 
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сажкових хвороб кукурудзи і, зокрема, для летючої сажки де на частку 

фенотипічних відмінностей припадає більше 70 % взаємодії, зокрема у 

простих гібридів кукурудзи – 79,3 % 

Таблиця 4.1 

Факторний аналіз стійкості вихідного матеріалу кукурудзи до шкідників та 

хвороб, % (2005-2007 рр.) 

Генотипові 

відмінності 
Вплив року 

Взаємодія генотипу з 

умовами року 
Випадкові чинники  

Шведська муха 

Самозапилені лінії (2005-2007рр.) 

59,5 5,5 28,7 6,3 

Прості гібриди (2006-2007рр.) 

65,6 4,5 23,7 6,2 

Кукурудзяний стебловий метелик 

Самозапилені лінії (2005-2007рр.) 

59,7 4,9 30,6 4,8 

Прості гібриди (2006-2007рр.) 

64,0 2,0 27,1 6,9 

Пухирчаста сажка 

Самозапилені лінії (2005-2007рр.) 

65,7 3,9 23,1 7,3 

Прості гібриди (2006-2007рр.) 

70,9 4,5 18,4 6,2 

Летюча сажка 

Самозапилені лінії (2005-2007рр.) 

72,6 4,8 19,6 3,0 

Прості гібриди (2006-2007рр.) 

79,3 5,9 11,0 3,8 
 

Отримані результати дають нам підстави для проведення аналізу 

щодо встановлення деталізації ролі абіотичних чинників у формуванні 

стійкості до шкідників та хвороб. Варіантів такого аналізу є декілька. Від 

простого співставлення ступеня ушкодження та ураженості в системі 

кореляційних залежностей (парні та множинні кореляції) до проведення 

регресійного аналізу з визначенням екологічної стабільності та 

пластичності досліджуваних ознак і в рамках такого аналізу визначення 

кореляційної залежності з індексами річних умов за абіотичними 

параметрами вегетації порівняно із середнім їх значенням для системи 
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вивчаємих генотипів. 

Така методика сьогодні широко використовується для визначення 

селекційної цінності генотипів і базується на визначені параметрів 

екологічної пластичності за S. A. Eberhart, W. A. Russel [266], G. C. Tai 

[296] з огляду на окремі рекомендації А. В. Кильчевського, Л. В. 

Хотильової [103]. У них екологічна пластичність розглядається як реакція 

генотипу на зовнішні умови і стабільність його ознак у визначеному 

діапазоні середовищних ситуацій. 

Вивчено селекційну цінність генотипів було застосовано за всіма 

чинниками ознакового вивчення до самозапилених ліній кукурудзи з 

генеральної сукупності генотипів з розрахунком двох базових критеріїв: 

коефіцієнта регресії зміни показника у реакції на зміни умов року через 

індекс умов – bi та варіанси стабільності Sі
2. Відомо [266, 297], що за 

результатами розрахунків параметрів пластичності (b i) і стабільності (Sі
2
) 

для генотипів виділяють наступні ранги: 1) показники b i< 1, Sі
2
> 0 – мають 

кращі результати в несприятливих умовах, нестабільний; 2) b i< 1, Sі
2
 = 0 – 

мають кращі результати в несприятливих умовах, стабільний; 3) b i = 1, Sі
2
 

= 0 – добре відгукується на поліпшення умов, стабільний; 4) b i = 1, Sі
2
> 0 – 

добре відгукується на поліпшення умов, нестабільний; 5) b i> 1, Sі
2
 = 0 – 

мають кращі результати в сприятливих умовах, стабільний; 6) bi> 1, Sі
2
> 0 

– мають кращі результати в сприятливих умовах відносно стабільний.  

Не слід забувати, що в інтерпретації Ебергарда-Рассела [266] 

екологічно пластичний генотип, у якого коефіцієнт регресії дорівнює 1 і 

відхилення від лінії регресії мінімальне є стабільним. За поєднанням цих 

параметрів з високою врожайністю – такий стабільний генотип вважається 

досить цінним, або унікальним. Генотипи з коефіцієнтом bі>1 відносять до 

високопластичних (відносно середньої групової), а при 1>bі = 0 – до відносно 

низькопластичних. Якщо показник пластичності сорту достовірно не 

відрізняється від одиниці, то такий сорт за реакцією на зміну умов 

середовища прирівнюється до середньої групової екологічної пластичності. 

Оцінка за цими параметрами для ознаки стійкості до шведської мухи 

для всієї сукупності самозапилених ліній представлена на рис. 4.1.  
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Рис. 4.1. Діаграма розподілу коефіцієнта регресії bi  реакції самозапилених ліній на зміну умов середовища та 

варіанси стабільності Sі
2 
для ознаки ―пошкодженість шведською мухою‖, 2005-2007 рр.

Самозапилені лінії 

bi Sі
2
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Представлені дані вказують на істотну диференціацію самозапилених 

ліній за екологічною стабільністю та пластичністю, що з одного боку 

підтверджує результати дисперсійного аналізу за чинниками факторного 

визначення ознаки, а з іншого – відкриває можливість до пошуку 

стабільних генотипів, стійких до зміни абіотичних чинників довкілля та 

встановлення реального впливу саме абіотичних критеріїв на визначеність 

ознаки. 

За оцінкою представлених критеріїв більшість самозапилених ліній 

відноситься до 6 групи за співвідношенням bi> 1, Sі
2
> 0 – мають вищу 

ушкодженість шведською мухою в сприятливих умовах відносно стабільний. За 

виключенням самозапилених ліній ХЛГ 1128, СМ 5-1-1, F 502, K 210, 

KL 13, МА 23 С, УХК 372, Oh 43 H.t., В 37, ДК 44-1, СО 108, S 35, ХЛГ 33, 

ХЛГ 562, ХЛГ 224, ХЛГ 189, ХЛГ 294, ХЛГ 386, К 212, KL 17, ХЛГ 85  (в 

цілому 42 % від загального числа генотипів), які віднесено до першої групи з 

показниками bi< 1, Sі
2
> 0 – мають вищу ушкодженість шведською мухою в 

несприятливих умовах, нестабільний. Причому висока мінливість 

ушкодження за критерієм Sі
2
 встановлена у самозапилених ліній СО 113, 

СМ 7, СО 108, ХЛГ 42, AS 77-4-1 в інтервалі від 12,4 до 83,8 одиниць. 

Таким чином, за сприятливих умов розвитку шкідника більшість 

самозапилених ліній буде проявляти проміжний характер ураження, за 

виключенням ліній першої групи, які можуть демонструвати антиспряжену 

до сприятливості циклу розвитку шкідника тенденцію. 

За усередненим для групи значенням bi = 1, Sі
2
 = 4,65 (з них 46 % мають 

цей критерій на рівні 0,05 – 1,0) вихідний матеріал кукурудзи у дослідженій 

сукупності ліній можна віднести до такого, що добре відгукується на 

поліпшення умов, нестабільний (за критерієм Sі
2
). Такий характер розподілу 

зумовлює необхідність індивідуального пошуку донорів стійкості до 

шведської мухи у системі рекомбіногенезу: оцінки за комбінаційною 

здатністю та генетичного аналізу в системі діалельних схрещувань. 

Можливість успішного генотипового відбору визначається все тим же 

значенням Sі
2
 для дослідженій сукупності ліній. Проте, з огляду на 
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методологію такого групування у відборах, перевагу слід віддавати 

самозапиленим лініям з низьким значенням обох критеріїв bi та Sі
2
 та ліній у 

яких критерій bi менший 0. Зокрема, увагу слід звернути на самозапилені лінії 

МА 22, УХК 409, УХ 405, СМ 5-1-1, F 502 тощо. Проведений аналіз дозволяє 

за використанням індексних значень умов року за параметрами 

гідротермічних показників та загального зволоження періоду вегетації 

провести кореляційне співставлення їх з ступенем ушкодженості рослин в 

роки вивчення, загальні результати якого представлено у табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

Система кореляційних залежностей ушкодження шкідниками та ураження 

хворобами самозапилених ліній та простих гібридів кукурудзи залежно від 

індексних значень умов року за параметрами довкілля, 2005-2007 рр. 

(N для ліній 50, для простих гібридів 86) 

Показник 

ушкодженість, % 

ураженість, % 

Індекс умов року за параметрами
*** 

ГТК 

Середньо-

добової 

температури, 
0
С 

Суми 

опадів, 

мм 

Відносної 

вологості 

повітря, % 

Коефі-

цієнтом 

зволоження 

Шведською 

мухою, %
** 

СЛ -0,473
* 

0,757 -0,444 -0,491 -0,585 

ПГ -0,539 0,711 -0,528 -0,586 -0,621 

Кукурудзяним 

метеликом, % 

СЛ 0,332 0,724 -0,400 0,525 0,538 

ПГ 0,389 0,657 -0,521 0,592 0,602 

Пухирчастою 

сажкою, % 

СЛ -0,606 0,783 -0,480 -0,661 -0,715 

ПГ -0,723 0,796 -0,569 -0,703 -0,757 

Летючою 

сажкою 

СЛ -0,747 0,888 -0,640 -0,505 -0,809 

ПГ -0,759 0,904 -0,697 -0,594 -0,841 

Примітки. * – Значення всіх коефіцієнтів кореляції істотне на 5 % 

рівні значимості; ** – параметри взято за період сходи – 5-6 листок у 

кукурудзи; *** – встановлено відповідно до методики розрахунку індексних 

значень умов року; СЛ, ПГ – відповідно самозапилені лінії та прості гібриди 

кукурудзи [266, 297]. 
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Представлені результати засвідчують, що інтенсивність ураження 

шведською мухою є вищою за підвищення середньодобової температури 

та зниження загального вологозабезпечення періоду росту і розвитку 

кукурудзи особливо за міжфазний період сходи – формування 6-8 листка. 

Тобто суха і жарка погода з помірним режимом відносної вологості (за 

силою встановленої кореляційної залежності) сприятиме інтенсивності 

ушкодження особливо для самозапилених ліній кукурудзи зі значенням b i 

суттєво вищим за одиницю (див. рис. 4.1). Статистичний показник, що 

використовують в статистичних моделях як міра залежності варіації 

залежної змінної від варіації незалежної змінної.  

Причому, залежність для простих гібридів кукурудзи за тіснотою 

зв’язку є вищою, що взагалі є характерним для гетерозисних генотипів 

кукурудзи в системі прояву чутливості до абіотичних чинників довкілля 

[101]. 

В оцінці стійкості до кукурудзяного метелика вихідний матеріал 

кукурудзи показав певні аналогічні закономірності розподілу, ще й 

відносно шведської мухи (рис. 4.2, табл. 4.2). 

Розподіл за пластичністю та стабільністю мав ті ж особливості за 

виключенням усередненого значення для критеріїв що вивчались. Так 

значення Sі
2
-2,7 за вищих їх модульних значень порівняно з оцінками 

стійкості до шведської мухи вказує на вищу специфічність вираженості 

стійкості до ушкодження даним шкідником. Самозапилені лінії мали 

меншу залежність від індексів умов року. Так, лише 19 самозапилених 

ліній (38 % від загальної кількості) мають значення критерію b i більше 

одиниці та більш вирівняну варіансу стабільності і значенням в інтервалі 

0,001 – 21,67. При цьому на самозапилені лінії зі значенням S і
2
 менше 1,0 

припадає 47,5 %. За рахунок цього комбінаторика самозапилених ліній 

кукурудзи в генотипів що досліджувалися має демонструвати нижчі 

значення, ніж у випадку стійкості до шведської мухи, що й знайшло своє 

підтвердження в ході наступного аналізу.  
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Рис. 4.2. Діаграма розподілу коефіцієнта регресії (bi) реакції самозапилених ліній на зміну умов середовища та 

варіанси стабільності Sі
2
для ознаки ―пошкодженість кукурудзяним метеликом‖, 2005-2007 рр.

Самозапилені лінії 

Sі
2
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Стосовно зв’язку ушкодження кукурудзяним метеликом з абіотичними 

чинниками довкілля (табл. 4.2) то слід зауважити що як для самозапилених 

ліній, так і для простих гібридів величина ушкодження з середньою та 

тісною силою зв’язку визначалась з прямо формуючим ефектом 

середньодобовою температурою, ГТК, відносною вологістю повітря та 

коефіцієнтом зволоження (детермінація в інтервалі 15-51 %) та з 

оберненоформуючим ефектом (детермінація на рівні 16-25 %). Така 

залежність цілком відповідає оптимуму розвитку кукурудзяного метелика 

відміченого О. О. Бахмутом [15] для умов Правобережного Лісостепу: 

оптимальна температура в інтервалі 17-30 
0
С, відносна вологість повітря 

на рівні 65-75 % за помірної кількості опадів.  

Таким чином, для умов досліджень ушкодженість шкідником має 

абіотичну направленість, яка пов’язана із динамікою ушкодженості 

шкідником за складання оптимальних абіотичних чинників довкілля з 

огляду на встановлені параметри b i та Sі
2
. 

Стійкість до пухирчастої сажки у самозапилених ліній також досить 

мінливий показник, який визначається абіотичними чинниками довкілля 

(рис. 4.3, табл. 4.2). За характером розподілу b i переважає інтервал 0,1 – 

менше 1,0 – 40 самозапилених ліній (80 % від загальної вибірки) та такої ж 

кількості варіанси стабільності. У підсумку перевищує категорія першої 

групи (показники bi< 1, Sі
2
> 0 – мають кращі результати в несприятливих 

умовах, нестабільний). Такий характер до певної стабільності ураження 

хворобою, навіть у несприятливих умовах року, вказує на більшу її 

генетичну визначеність, що підтверджує результати нашої оцінки у рамках 

факторного аналізу (табл. 4.1) та вказує на підвищення ефективності 

добору генотипів кукурудзи стійких до ураження пухирчастою сажкою. До 

стабільних генотипів за роки оцінок слід віднести такі, що мають 

параметри 0 ≤ bi < 0,5, 0 ≤ Sі
2 

≤ 0,5. Ці параметри найбільш характерні для 

самозапилених ліній МА 11, ХЛГ 224, ХЛГ 189, УХК 409, МА 23 С, СО 

108, KL 17. До стабільних ліній використаних із схеми діалельної сітки 

можна віднести і лінії УХ 405, F 502. 

Слід також зауважити, що серед сукупності самозапилених ліній, 
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Рис. 4.3. Діаграма розподілу коефіцієнта регресії bi  реакції самозапилених ліній на зміну умов середовища та 

варіанси стабільності Sі
2  

для ознаки ―ураженість пухирчастою сажкою‖, 2005-2007 рр.
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лінії ХЛГ 562, ХЛГ 1339 мали за весь період дослідження відсутність 

ураження. Це дає нам всі підстави віднести дані генотипи до абсолютно 

високостійких (імунні). 

Залежність ураженістю пухирчастою сажкою від абіотичних 

чинників (див. табл. 4.2) вказує, що сприятливість розвитку хвороби 

визначається прямоформуючим ефектом середньодобової температури 

(коефіцієнт детермінації усереднений для ліній та простих гібридів – 62,3 

%) та обернено формуючим ефектом з ГТК (44,2 %), суми опадів (27,5 %), 

відносної вологості повітря (46,5 %) та коефіцієнта зволоження (54,1 %).  

Таким чином, розвитку хвороби сприяють висока середньодобова 

температура за періодичного достатнього зволоження. Проте залежності 

середньої сили з сумою опадів та вологістю повітря вказують на 

вимогливість хвороби до рівномірності розподілу чинника за період 

вегетації кукурудзи. Визначені вищі рівні залежності для простих гібридів 

кукурудзи відповідають тим же закономірностям які відмічені нами в ході 

аналізу стійкості до шведської мухи. 

Стійкість до летючої сажки мала подібну силу генетичної 

детермінації, що й у випадку оцінки стійкості до пухирчастої сажки (рис. 

4.4, табл. 4.2). Десять генотипів були високостійкими до захворювання за 

весь період вивчення (20 % від загальної сукупності), а саме: ХЛГ 224, 

ХЛГ 272, ХЛГ 489, ХЛГ 998, ХЛГ 1216, ХЛГ 42, ХЛГ 45, ХЛГ 562, 

ХЛГ 1278, ХЛГ 1339. 

Кількість ліній зі значенням bi< 1,0 припадало 60 % загальної їх 

кількості (40), які піддавались ураженню. За значенням критерію варіанси 

стабільності (Sі
2
)-73 % генотипів (29 самозапилених ліній) мали її значення 

на рівні 0,01-0,47. Такий розподіл підкреслює максимальну генотипові 

визначеність ознаки, підтверджену нами в ході факторного аналізу 

дисперсійної оцінки (табл. 4.1) та разом з високим відсотком абсолютно 

стійких генотипів – відкриває шлях до ефективного добору стійких 

генотипів до даного захворювання. 

Щодо залежностей від абіотичних чинників, то вони аналогічно 

направлені, і на збудника пухирчастої сажки, проте більшої  тісноти. 

Так, пряма залежність встановлена для середньдобової температури 
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Рис. 4.4. Діаграма розподілу коефіцієнта регресії (bi) реакції самозапилених ліній на зміну умов середовища та 

варіанси стабільності (Sі
2) для ознаки ―ураженість летючою сажкою‖, 2005-2007 рр. 

Самозапилені лінії 

Sі
2
 bi 
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(коефіцієнт усередненої детермінації лінії плюс прості гібриди 

дорівнює 80,3 %) та оберненоформуючі з ГТК (56,7 %), сумою опадів (44,7 

%), відносною вологістю повітря (30,2 %), коефіцієнтом зволоження (68,1 

%). 

Такі особливості прояву ураженості як пухирчастої, так і летючої сажок 

підтверджені в ряді досліджень [72, 93]. При цьому наголошується [93], що 

стійкість, зокрема, до хвороб у кукурудзи в межах генотипів може мати 

різну залежність. З іншого боку для селекціонера важливою є оцінка 

стабільності і пластичності найбільш цінних генотипів, які мають 

комплексну стійкість до шкідників та хвороб. З цією метою для подальшого 

аналізу було відібрано 15 самозапилених ліній усереднена стійкість яких до 

енто- та фітопатогенні що досліджувались складає до 12 % (на підставі 

додатку Б. 1). 

Перелік цих генотипів представлений у табл. 4.3. До аналізу додали 

графічну його інтерпретацію за В. З. Пакудиным, Л. М. Лопатиною [179]. 

Таблиця 4.3 

Усереднене значення пошкодженості шкідниками та ураженості хворобами 

для 15 кращих самозапилених ліній, 2005-2007 рр. 

Самозапилена лінія 
Комплексна стійкість (ушкодження % та ураження %  

(Х) ± Sx 

ХЛГ 81 5,7 ± 0,9 

ХЛГ 224 3,4 ± 0,9 

ХЛГ 272 8,6 ± 2,5 

CM 5-1-1 11,1 ± 0,9 

F 502 10,3 ± 0,8 

MA 22 12,0 ± 1,7 

ХЛГ 163 8,6 ± 1,4 

ХЛГ 189 3,4 ± 0,9 

ХЛГ 1216 8,3 ± 1,9 

К 212 5,9 ± 0,3 

УХ 405 9,6 ± 0,8 

УХК 409 9,0 ± 1,0 

ХЛГ 562 4,9 ± 1,8 

ХЛГ 1278 7,2 ± 2,1 

ХЛГ 1339 5,9 ± 2,0 
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За результатами аналізу встановлено генотипові відмінності за 

параметрами bi та Sі
2 

за стійкістю до шведської мухи у системі відібраних 

самозапилених ліній (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Оцінка впливу абіотичних чинників на пошкодженість шведською мухою 

самозапилених ліній кукурудзи за параметрами екологічної пластичності та 

стабільності, 2005-2007 рр. 

Лінія 

Коефіцієнти зв’язку ступеня 

пошкодження з індексами умов 

року за параметрами, ri
* 

Параметри екологічної 

пластичності та стабільності 

се
ре

дн
є 

п
ош

ко
дж

ен
н
я за період вегетації 

bi Sі
2
 V, % ai i ГТК  
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бо
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ї 
те
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ур

и
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м

и
 о
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во
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cт
і 

п
ов

іт
ря

 

ХЛГ81 0,990 -0,691 0,848 -0,576 -0,573 2,39 0,14 18,5 1,38 0,00025 

ХЛГ 224 0,910 -0,868 0,963 -0,784 -0,317 1,32 0,43 18,5 0,32 0,00074 

ХЛГ 272 1,000 -0,566 0,751 -0,436 -0,698 3,75 0,01 26,1 2,74 0,00009 

CM 5-1-1 - 0,852 0,074 -0,316 -0,076 0,963 -0,96 0,42 6,0 -1,95 0,00074 

F 502 -1,000 0,608 -0,785 0,483 0,659 -1,30 0,00 12,2 -2,29 0,00006 

MA 22 0,009 -0,817 0,650 -0,894 0,726 0,01 2,58 11,7 -0,98 0,00440 

ХЛГ 163 0,970 -0,765 0,900 -0,660 -0,482 3,70 1,06 23,0 2,69 0,00187 

ХЛГ 189 0,541 0,366 -0,126 0,501 -0,984 0,96 2,67 19,6 -0,04 0,00454 

ХЛГ 1216 0,998 -0,532 0,724 -0,399 -0,726 2,83 0,04 15,0 1,82 0,00010 

К 212 0,441 0,470 -0,239 0,597 -0,958 0,65 2,14 21,4 -0,34 0,00364 

УХ 405 - 0,277 -0,618 0,406 -0,729 0,892 -0,30 1,35 9,1 -1,30 0,00231 

УХК 409 0,191 0,685 -0,485 0,786 -0,849 0,34 3,64 15,8 -0,66 0,00620 

ХЛГ 562 - 0,787 -0,041 -0,205 -0,190 0,988 -1,05 0,82 7,2 -2,04 0,00144 

ХЛГ 1278 0,985 -0,717 0,866 -0,604 -0,543 2,46 0,23 27,8 1,46 0,00041 

ХЛГ 1339 0,139 0,722 -0,531 0,818 -0,820 0,19 2,29 6,9 -0,80 0,00391 
* 
Істотність ri  на 5 % рівні значимості за значення ≥ 0,514; на 1 % ≥ 0,641 

 

Вказані в таблиці 4.4 15 генотипів за співвідношенням b i та Sі
2
 

розподілились на наступні категорії: сім ліній мають вищий ступінь 

ушкодження та ураження bi< 1, Sі
2
> 0 – в несприятливих умовах, 

(нестабільний): МА 22, ХЛГ 189, К 212, УХ 405, УХК 409, ХЛГ 562, ХЛГ 

1339; показники bi< 1, Sі
2
 = 0 – мають вищий ступінь ушкодження та 



90 

ураження в несприятливих умовах, стабільний: ммає лінія F 502; bi> 1, Sі
2
 = 

0 – проявили вищий ступінь ушкодження та ураження в сприятливих 

умовах, (стабільний): ХЛГ 252, ХЛГ 1216; вищий ступінь ушкодження та 

ураження bi> 1, Sі
2
> 0 – в сприятливих умовах відносно стабільний: 

виявлено у чотирьох ліній ХЛГ 81, ХЛГ 224, ХЛГ 163, ХЛГ 1278. Що 

підтверджено варіювання показників (V, %) за Ю. Л. Гужовим [152] 

(табл. 2.3) помірно слабке та вище середнього і відповідає значенню 

варіанси стабільності. 

Графічна інтерпретація результатів оцінки за пластичністю (аі) та 

стабільністю (і) представлена на рис. 4.5. 

 

Рис. 4.5. Розподіл самозапилених ліній кукурудзи на класи за пластичністю (аі) 

та стабільністю (і) за ознаками стійкості до шведської мухи на 5 % рівні 

значимості, 2005-2007 рр. 

 

На представленому комплексному графікові парабола розділила поле 

на 5 % рівневі значимості на три зони. Самозапилені лінії першої (І) зони 

відносяться до генотипів з високим відкликом на зміну умов вирощування. 

Тобто, такі лінії демонструють вищу ступінь ушкодження та ураження 

спряжено з умовами розвитку фітофага: за сприятливих умов показники 
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взаємодії з шкодочинним об’єктом підвищуються. На противагу їм, лінії, 

координати яких розміщені в другій (ІІ) зоні є більш консервативними за 

реакцією на зміну умов середовища. Екологічна пластичність сортів 

розміщених координатно у третій (ІІІ) зоні знаходиться на рівні середньої 

пластичності, характерної для цього набору самозапилених ліній кукурудзи. 

З позиції селекційної практики за джерела стійкості до шведської мухи 

найбільш доцільно використовувати самозапилені лінії в першу чергу ІІ та 

ІІІ зон. Особливо слід відмітити лінії з високою стабільністю стійкості до 

шкідника – УХК 409, МА 22, ХЛГ 189, ХЛГ 1339, К 212, УХ 405. 

Таблиця 4.5 

Оцінка впливу абіотичних чинників на пошкодженість кукурудзяним 

метеликом самозапилених ліній кукурудзи за параметрами екологічної 

пластичності та стабільності, 2005-2007 рр. 

Лінія 

Коефіцієнти зв’язку ступеня 

пошкодження з індексами умов 

року за параметрами, ri
* 

Параметри екологічної 

пластичності та стабільності 

се
р

ед
н

є 

п
о

ш
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ХЛГ81 0,726 0,672 -0,469 0,775 -0,858 1,39 0,97 15,86 0,39 0,00241 

ХЛГ 224 0,795 -0,623 0,796 -0,499 -0,645 1,37 0,62 14,32 0,37 0,00153 

ХЛГ 272 0,964 -0,288 0,514 -0,142 -0,882 3,32 0,48 8,77 2,32 0,00119 

CM 5-1-1 -1,000 0,003 -0,249 -0,146 0,980 -2,12 0,00 8,54 -3,12 0,00000 

F 502 -0,386 0,931 -0,992 0,865 0,176 -0,77 1,91 7,15 -1,77 0,00473 

MA 22 0,658 -0,767 0,901 -0,662 -0,479 4,22 13,15 16,30 3,22 0,03262 

ХЛГ 163 0,085 0,994 -0,938 0,999 -0,299 0,28 6,22 17,87 -0,72 0,01541 

ХЛГ 189 -0,360 0,941 -0,995 0,879 0,148 -1,56 9,26 49,07 -2,56 0,02298 

ХЛГ 1216 0,861 -0,526 0,719 -0,393 -0,730 3,89 2,99 17,07 2,89 0,00741 

 К 212 0,942 0,317 -0,074 0,455 -0,992 0,64 0,03 5,01 -0,36 0,00007 

УХ 405 0,301 -0,960 0,999 -0,907 -0,086 0,81 3,78 11,09 -0,19 0,00939 

УХК 409 0,517 0,845 -0,687 0,915 -0,690 1,18 2,17 8,57 0,18 0,00538 

ХЛГ 562 -0,701 0,728 -0,874 0,618 0,529 -2,09 2,57 31,13 -3,09 0,00636 

ХЛГ 1278 0,795 -0,623 0,796 -0,499 -0,645 2,05 1,39 7,47 1,06 0,00344 

ХЛГ 1339 0,839 -0,562 0,748 -0,433 -0,700 2,38 1,35 19,61 1,38 0,00335 
* 
Істотність ri  на 5 % рівні значимості за значення ≥ 0,514; на 1 % ≥ 0,641 



92 

Слід також зауважити, що залежність від абіотичних чинників довкілля у 

системі вказаних ліній є генотипововідмінною. Тобто для одних генотипів 

залежність за індексами абіотичних параметрів є додатною, а для окремих 

від’ємною, хоча і переважає характер залежності встановлений для 

шкодочинних об’єктів у вибірці самозапилених ліній (табл. 4.2). На нашу 

думку, це є реальним виразом взаємодії генотипу з абіотичними чинниками і 

визначає середовищну його стійкість. 

Аналогічний аналіз за ознакою ―стійкість до кукурудзяного метелика‖ 

(табл. 4.5, рис. 4.6) виявив подібний розподіл за параметрами bi та Sі
2
. 

Рис. 4.6. Розподіл самозапилених ліній кукурудзи на класи за пластичністю (аі) 

та стабільністю (і) за ознаками стійкості до кукурудзяного метелика на 5 % 

рівні значимості, 2005-2007 рр. 

За співставленням вказаних параметрів з позиції більшої генетичної 

цінності генотипів у лімітному інтервалі 0≤ bi≤0,5 та ≤ Sі
2
bi≤0,5 та розміщення 

їх точок на графіку (рис. 4.6) слід виділити лінії СМ 5-1-1 (-3,12), К 212 (-0,36), 

УХ 405 (0,1), УХК 409 (0,1), високостабільних МА 22, ХЛГ 189 (-2,56). В 

цілому у рекомбіногенезі доцільно використовувати самозапилені лінії ІІ та ІІІ 

зон. З ІІІ зони зокрема лінії наближені до граничної кривої параболічного 

графіка. 

Слід відмітити, що варіювання показника ушкодження кукурудзяним 
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метеликом у межах сукупності що вивчали є меншим ніж у випадку оцінки 

стійкості до шведської мухи і знаходиться на рівні середнього варіювання. 

Подібний характер як і для попереднього шкідника встановлено вплив 

абіотичними чинників. 

Оцінка стабільності та пластичності стійкості до пухирчастої сажки 

представлена в табл. 4.6 та на рис. 4.7. 

Таблиця 4.6 

Оцінка впливу абіотичних чинників на пошкодженість пухирчастою сажкою 

самозапилених ліній кукурудзи за параметрами екологічної пластичності та 

стабільності, 2005-2007 рр. 

Лінія 

Коефіцієнти зв’язку ступеня 

пошкодження з індексами умов 

року за параметрами, ri
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ХЛГ81 0,978 -0,746 0,887 -0,638 -0,506 1,85 0,13 40,96 0,85 0,00070 

ХЛГ 224 0,885 -0,148 0,387 0,001 -0,941 0,36 0,03 24,05 -0,64 0,00016 

ХЛГ 272 0,989 -0,703 0,856 -0,588 -0,560 1,35 0,03 37,03 0,35 0,00018 

CM 5-1-1 0,908 -0,200 0,435 -0,051 -0,922 1,74 0,55 14,03 0,74 0,00297 

F 502 0,493 0,409 -0,172 0,541 -0,975 0,92 2,23 12,76 -0,08 0,01204 

MA 22 0,958 -0,798 0,921 -0,699 -0,435 2,69 0,54 19,62 1,69 0,00294 

ХЛГ 163 0,533 0,366 -0,126 0,501 -0,984 0,38 0,30 30,55 -0,62 0,00163 

ХЛГ 189 -0,625 0,999 -0,979 0,982 -0,156 -0,19 0,05 50,00 -1,19 0,00026 

ХЛГ 1216 0,996 -0,663 0,827 -0,544 -0,604 1,10 0,01 16,39 0,10 0,00005 

 К 212 0,870 -0,912 0,985 -0,841 -0,222 0,94 0,24 12,96 -0,06 0,00129 

УХ 405 0,903 -0,881 0,970 -0,800 -0,291 1,93 0,71 15,27 0,93 0,00386 

УХК 409 0,846 -0,931 0,992 -0,865 -0,176 0,69 0,16 9,98 -0,31 0,00086 

ХЛГ 1278 0,998 -0,641 0,810 -0,519 -0,627 1,26 0,01 25,58 0,26 0,00003 

Критерій 

Фішера 

(F05) 

Параметри Fф Fт * 
Істотність ri  на 5 % рівні 

значимості за значення ≥ 

0,514; на 1 % ≥ 0,641 

Лінія 1423,86 1,82 

Умови року  240,97 2,46 

Лінія х умови року 17,66 1,48 
 

Слід зауважити, що генетична система за критерієм співвідношення b i та 

Sі
2
є більш вирівняною. У цьому ракурсі слід відмітити лінії ХЛГ 224, 

ХЛГ 163, УХК 409, УХ 405 та F 502  які виділились (від 06 до 0,93) за 
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критерієм високої стабільності. 

Більшу генотипову визначеність, як і у випадку загального аналізу всієї 

сукупності самозапилених ліній (n = 50) підкреслює значення варіанси 

стабільності (Sі
2
), яка у ліній ХЛГ 224, ХЛГ 272, ХЛГ 189, ХЛГ 1216, 

ХЛГ 1278 та УХК 409 знаходиться в інтервалі 0,01-0,16. Навпаки для цього 

показника варіювання значення за роки вивчення є високим і змінюється від 

середньої до високої градацій. 

Абіотична реалізація стійкості до пухирчастої сажки так має 

диференційовану фенотипічну обумовленість з прямуванням до 

встановлених раніше кореляційних залежностей (табл. 4.2). Це 

підтверджується даними окремих досліджень [72, 93] відповідно до яких на 

розвиток пухирчастої сажки дуже впливають фактори погодних умов. Висока 

температура і умови, коли періоди достатньої вологи чергуються з її 

нестачею, більш сприятливі для розвитку пухирчастої сажки, ніж умови 

систематичного достатнього зволоження. У роки, коли в період вегетації 

дощі випадають нерівномірно, пухирчастої сажки буває дуже багато, а 

тривалі посухи несприятливі для її розвитку. Ураженість рослин завжди 

більша при низькій (40%, і нижче) чи високій (80% і вище) вологості грунту, 

ніж при оптимальній (60%). 

Рис.4.7. Розподіл самозапилених ліній кукурудзи на класи за пластичністю (аі) 
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та стабільністю (і) за ознаками стійкості до пухирчастої сажки на 5 % рівні 

значимості, 2005-2007 рр. 

 

З а результатами проведених оцінок встановлено селекційну 

цінність для створення стійких до пухирчастої сажки ліній: F 502, МА 22, 

СМ 5-1-1, УХК 409, К 212, ХЛГ 163 розміщенні в ІІ зоні графіка, або ж в 

маргінальних зонах (на межі) двох зон, які можна використовувати для 

створення стійких гібридів. 

Слід зауважити, що самозапилені лінії ХЛГ 562 та ХЛГ 1339, як уже 

наголошувалось раніше, мали нульову ураженість пухирчастою сажкою за 

всі роки випробувань, а тому за змістом аналізу їх було виведено з 

оціночної системи. Ці лінії додатково слід рекомендувати в селекційну 

практику як особливо цінні. 

Цінність виділених нами генотипів підтверджена результатами 

рекомбігенезу їх у системі простих гібридних комбінацій, що 

характеризувались високою стійкістю до хвороби (див. дод. Б. 2): 

ранньостиглі – ХЛГ 81 / ХЛГ 272, ХЛГ 272 / ХЛГ 81, PLS 61 / ХЛГ 562; 

середньоранні – ХЛГ 1278 / ХЛГ 1216, KL 13 / УХК 411, ХЛГ 33 / ХЛГ 163, 

СО 108 / МА 22, УХК 409 / МА 22, CM 5-1-1 / KL 17, УХК 411 / KL 13, 

ХЛГ 1216 / ХЛГ 1278, УХК 409 / F 502, МА 22 / F502, CM 5-1-1 / СО 108, 

УХК409 / CM 5-1-1, F 502 / CO 108, CO 108 / F 502, ХЛГ 1339 / ХЛГ 1128, 

F 502 / МА 22, F 502 / st  CM 5-1-1, УХ 405 / F 502, ХЛГ 1128 / ХЛГ 1339, 

ХЛГ 562 / PLS 61, ХЛГ 294 / ХЛГ 293, УХ 405 / CM 5-1-1 та середньостиглі 

– CO 108 / УХ 405, ДК 44-1 / ХЛГ 42, F 502 / УХК 409, УХ 405 / СО 108, 

УХК 409 / УХ 405, КL17 / УХ 405, УХК 409 / СО 108, СО 113 / AS 77-4-1, 

МА 22 / УХ 405, УХ 405 / УХК 409, CM 5-1-1 / УХ 405, В 37 / МА61А37, 

F 502 / УХ 405. 

Слід відмітити, що якщо в схрещуваннях приймали участь такі лінії, 

як CO 255 та KL 17, то стійкість гібридних комбінацій була низькою. 

Аналогічно і для оцінки стійкості до летючої сажки (табл. 4.7, рис. 4.8) 

з системи було виведено самозапилені лінії ХЛГ 224, ХЛГ 272, ХЛГ 562, 

ХЛГ 278, ХЛГ 1339. У аналізованої генотипової системи самозапилених 
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ліній виділились генотипи з показниками b i> 1, Sі
2
 = 0 – мають кращі 

результати в сприятливих умовах, стабільний: СМ 5-1-1 та близькі до неї 

УХ 405 та ХЛГ 163; з показниками bi< 1, Sі
2
 = 0 – мають кращі результати в 

несприятливих умовах, стабільний ХЛГ 81, ХЛГ 189. До речі лінії ХЛГ 562 

та ХЛГ 1339 слід відмітити як генотипи з комплексною стійкістю до 

пухирчастої та летючої сажок кукурудзи. 

 

Рис. 4.8. Розподіл самозапилених ліній кукурудзи на класи за пластичністю (аі) 

та стабільністю (і) за ознаками стійкості до летючої сажки на 5 % рівні 

значимості, 2005-2007 рр. 

 

За груповим порівнянням результатів регресії та її стабільності та 

графічного розміщення точок ліній в полі пластичності та стабільності слід 

рекомендувати, крім виділених 6 з нульовим ушкодженням, УХК 409, F  502, 

МА 22 (останню за параметрами ординатного положення як високостабільну). 

Висока генетична детермінація генотипів за стійкістю саме до летючої сажки 

(див табл. 4.1) підтверджується графічно за відносно компактним 

розміщенням точок самозапилених ліній в ординатному та абсцизному 

напрямках та наявністю більшої кількості генотипів з абсолютною стійкістю 

за роки вивчення. 
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Таблиця 4.7 

Оцінка впливу впливу абіотичних чинників на пошкодженість летючою 

сажкою самозапилених ліній кукурудзи за параметрами екологічної 

пластичності та стабільності, 2005-2007 рр. 

Лінія 

Коефіцієнти зв’язку ступеня 

пошкодження з індексами умов 

року за параметрами, ri
* 

Параметри екологічної 

пластичності та стабільності 

се
р

ед
н

є 

п
о

ш
к
о
д

ж
ен

н
я
 за період вегетації 

bi Sі
2
 V, % ai i 

ГТК  

се
ре

дн
ьо

-

до
бо

во
ї 

те
м

п
ер

ат
ур

и
 

су
м

и
 о

п
ад

ів
 

ві
дн

ос
н
ої

 

во
ло

го
cт

і 

п
ов

іт
ря

 

ХЛГ 81 0,997 -0,778 0,908 -0,675 -0,464 0,71 0,00 13,62 -0,29 0,00002 

CM 5-1-1 1,000 -0,751 0,890 -0,644 -0,500 1,58 0,00 12,86 0,58 0,00002 

F 502 0,416 0,317 -0,074 0,455 -0,992 0,49 0,86 8,39 -0,51 0,01024 

MA 22 0,944 -0,916 0,986 -0,845 -0,215 2,57 0,61 21,07 1,57 0,00722 

ХЛГ 163 0,983 -0,845 0,950 -0,755 -0,359 2,23 0,13 13,86 1,23 0,00157 

ХЛГ 189 0,983 -0,845 0,950 -0,755 -0,359 0,56 0,01 26,65 -0,44 0,00010 

К 212 0,959 -0,895 0,977 -0,818 -0,263 2,32 0,35 27,40 1,32 0,00421 

УХ 405 0,995 -0,798 0,921 -0,699 -0,435 2,97 0,07 27,24 1,97 0,00085 

УХК 409 0,735 -0,074 0,316 0,076 -0,963 1,57 1,57 16,76 0,57 0,01874 

* 
Істотність ri  на 5 % рівні значимості за значення ≥ 0,514; на 1 % ≥ 0,641 

За роки вивчено погодні умови впливали не лише на стійкісні 

характеристики самозапилених ліній та простих гібридів до шкідників та 

хвороб, але й на ростові процеси самих рослин кукурудзи у розрізі груп їх 

стиглості (табл. 4.8). 

У 2005-2007pp. кількість опадів була вищою 551,6 та 474,9 мм відповідно в 

цілому за вегетаційний період, тому висота рослин та висота прикріплення 

качанів були вищі в 2005 та 2007 рр. Опади у 2005 р. розподілились так: 

залежно від тривалості вегетаційного періоду: ранньостиглі – 381,4; 

середньоранні – 411,7; середньостиглі – 430,6 мм. У 2007 р. протягом вегетації 

ранньостиглих ліній випало – 274,9 мм, середньоранніх – 388,0 мм та 
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середньостиглих – 412,5 мм, відповідно. 

Таблиця 4.8 

Залежність прояву морфологічних ознак самозапилених ліній кукурудзи від 

кількості опадів, 2005-2007 pp. 

 

Лінії 

 

 

 

Висота, см Кількість опадів 

за вегетаційний період, 

мм 
рослин прикріплення качана 

2005 р. 2006 р. 2007 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 

Ранньостиглі 119,8 89,2 116,4 28,5 19,7 26,5 381,4 258,2 274,9 

Середньоранні 122,1 97,5 130,41 35.7 23,7 33,3 411,7 272,3 388,0 

Середньостиглі 140,3 115,7 135,0 39,5 28,9 38,6 430,6 293,4 412,5 

HIP0.05 9,72 9,14 9,09 4.77 3,81 3,73 - - - 

 

Так, у 2005 р. середнє значення висоти рослин у ранньостиглій групі 

становило 119,8 см, у середньоранньої групи – 122,1 см, у середньостиглої –

140,3 см. Середнє значення висоти прикріплення качанів – 28,5; 35,7; 39,5 см, 

відповідно. 

Величина висоти рослин та висоти прикріплення качанів 2007 р. 

наближалися до значень їх у 2005 р. тобто в ранньостиглої групи ці ознаки були 

в 2007 р. в межах – 116,4 та 26,5 см, у середньоранньої – 130,4 та 33,3 см, у 

середньостиглої – 135,0 та 38,6 см, відповідно. 

Таким чином, абіотичні чинники довкілля можуть впливати на стійкісні 

характеристики генотипів кукурудзи як через вплив на особливості розвитку 

шкідника чи збудника хвороби, так і через морфологічні особливості самих 

рослин та темпів їх росту.  

 

4.2. Роль фенологічних та морфологічних чинників кукурудзи у 

стійкості до хвороб та шкідників 

 

В процесі проведення досліджень нами відмічений суттєвий вплив 

тривалості вегетаційного періоду на стійкість до хвороб та шкідників, 

показники лінійних розмірів рослини, висоту закладання качанів, ураження 
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пухирчатою та летючою сажкою і пошкодження кукурудзяним метеликом і 

шведською мухою. Але, у самозапилених ліній та простих гібридів різних 

груп стиглості існують форми, які мають високий рівень прояву даних ознак 

та значну стійкість до ураження пухирчатою та летючою сажкою і 

пошкодження кукурудзяним метеликом і шведською мухою. 

Результати розподілу на групи у розділі 3 засвідчують (див. табл. 3.1-

3.4), що до шведської мухи найвища стійкість встановлена для 

середньоранніх самозапилених ліній (табл. 4.9). Кореляційний зв’язок між 

загальною тривалістю вегетаційного періоду та ушкодженням шкідниками і 

ураженням хворобами був неістотний, але представлені результати 

засвідчують, що характер ушкодження та ураження визначається 

проходженням окремих мікростадій вегетації, зокрема в періоди найбільш 

ймовірного зараження та пікової чисельності шкідника. 

Отримані результати пояснюються особливостями ростових процесів та 

прив’язаних до них циклів розвитку шкідників і хвороб. На початку 

вегетації, розпочинаючи з фази двох листків кукурудзи, на дослідних 

ділянках рослини пошкоджувались шведською мухою, ступінь і характер 

пошкодження якою визначали у фазі 6-8 листків. В основному 

спостерігалось склеювання й скручування листків, деформація рослин, із 

розривом листя у вигляді петель, та вкорочення міжвузль головного стебла. 

Не зважаючи на те, що не була порушена цілісність точки росту і 

пошкоджені рослини продовжували вегетацію, однак різниця в рості та 

розвиткові між непошкодженими екземплярами зберігалась до настання 

повної стиглості, що значно знижувало зернову продуктивність перших. 

Слід відмітити, що також зустрічались рослини, в яких була пошкоджена 

точка росту, внаслідок чого відбувалось відмирання головного стебла та 

посилення кущистості або взагалі повна їх загибель. 

Внаслідок цих особливостей ранньостиглі форми простих гібридів 

кукурудзи мали найвищий відсоток ушкодження шведською мухою, 

відповідно 25,7 % в середньому для вказаної групи стиглості. Для 

самозапилених ліній ранньостиглої групи, у яких період сходи – 5-6 листок, 

ще коротший ніж у простих гібридів, відсоток ураження був нижчим, ніж у 
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простих гібридів. Через ці відмінності у ростових процесах рослин гібридів 

та самозапилених ліній у простих гібридів найбільш ушкоджувала 

шкідником саме ранньостигла група, а в самозапилених ліній – 

середньостигла. 

Таблиця 4.9 

Характер ушкодження шкідниками та ураженості хворобами залежно від 

групи стиглості кукурудзи, % (2005-2007 рр.) 

Група стиглості 
Число генотипів у 

групі 
Ушкодженість 
(ураженість), %  

± Sx
-
 

СЛ ПГ СЛ ПГ СЛ ПГ 
Шведська муха 

Ранньостиглі 10 9 19,9 25,7 3,45 1,63 
Середньоранні 19 46 16,7 23,3 1,90 2,17 
Середньостиглі 21 31 21,7 20,2 1,52 2,92 

Кореляційний зв’язок n=50 n=86   
Тривалість вегетаційного періоду, діб 0,144 0,189   

Індекс періоду наливу зерна -0,209 -0,269   
Кукурудзяний метелик 

Ранньостиглі 10 9 19,8 21,9 3,07 1,72 
Середньоранні 19 46 14,8 20,6 1,07 1,56 
Середньостиглі 21 31 18,7 21,2 1,81 1,05 

Кореляційний зв’язок n=50 n=86   
Тривалість вегетаційного періоду, діб 0,08 0,157   

Індекс періоду наливу зерна 0,317 0,402
* 

  
Пухирчаста сажка 

Ранньостиглі 10 9 4,7 16,3 4,55 0,70 
Середньоранні 19 46 10,6 15,6 1,83 1,61 
Середньостиглі 21 31 7,1 12,2 1,04 1,03 

Кореляційний зв’язок n=50 n=86   
Тривалість вегетаційного періоду, діб 0,04 0,175   

Індекс періоду наливу зерна 0,189 0,224   
Летюча сажка 

Ранньостиглі 10 9 12,7 13,9 2,38 3,12 
Середньоранні 19 46 11,3 13,5 1,35 1,42 
Середньостиглі 21 31 13,6 14,7 1,62 2,67 

Кореляційний зв’язок n=50 n=86   
Тривалість вегетаційного періоду, діб -0,228 -0,354

* 
  

Індекс періоду наливу зерна 0,226 0,321
* 

  

Примітка. СЛ – самозапилені лінії; ПГ – прості гібриди; * – істотно на 5 

% рівні значимості. 

 

Кукурудзяний метелик за результатами наших досліджень також 

найбільше ушкоджував ранньостиглі генотипи кукурудзи – 19,8 % у 

самозапилених ліній (+ 33,8 відносних % за значенням найменш ушкодженої 

групи стиглості), 21,9 % – у простих гібридів кукурудзи (+ 6,3 відносних %). 
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Це пояснюється тим, що в ранньостиглих форм міжвузля відносно швидко 

закінчують ріст, внаслідок чого личинки змушені переміщуватися в середні 

та нижні міжвузля, а також у ніжку качана, до яких продовжується 

надходження поживних речовин. В пізньостиглої кукурудзи ріст верхніх 

міжвузлів закінчується пізніше, тому умови живлення личинок майже до 

кінця їх розвитку оптимальні. Нами також відмічено, що під час 

відкладання яєць самки віддають перевагу найвищим і найкраще 

розвинутим рослинам, які починають входити у фазу викидання волотей.  

Пухирчаста сажка також має певні особливості розвитку з огляду на 

фенологію генотипів. Встановлено, що у польових умовах рослини 

кукурудзи найбільш сприйнятливі до хвороби від фази 4-6 листків до 

початку молочної стиглості. Більш раннє ураження зустрічається дуже рідко 

і звичайно закінчується загибеллю проростка. Ураження пізніше фази 

молочно-воскової стиглості є незначним, або супроводжується слабкою 

ступінню розвитку хвороби [62, 101]. 

Через ці причини у самозапилених ліній середньоранньої та 

середньостиглої груп стиглості для яких характерний більш тривалий 

період від початку цвітіння до формування і наливу зерна, ніж у 

ранньостиглої і для яких тривалість фітопатогенної інвазії підвищується і 

посилюється ступінь ураження пухирчастою сажкою зростає. Для простих 

гібридів кукурудзи ростові процеси яких в умовах гетерозисного організму 

протікають повільніше, а тому спектр їх розвитку фенологічно накладається 

і суміщується з середньоранньою групою у самозапилених ліній, а тому 

ураженість даною хворобою якраз вища для ранньостиглої групи генотипів. 

Це ж наглядно підтверджується деталізацією ураження рослин 

пухирчастою сажкою представленою у табл. 4.10.  

Таблиця 4.10 

Динаміка інфікування самозапилених ліній кукурудзи пухирчастою сажкою 

протягом вегетації, (% ураження різних частин рослини), 2005-2007 рр. 

 

Групи ліній за 

скоростиглістю 

Періоди розвитку рослин  

до 5-6 

листків 

6-12 

листків 

12 листків – 

викидання волоті 

викидання 

волоті – 

дозрівання 
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2005 рік 

Ранньостиглі  0 0 2,2 – 7,9
* 

2,9 – 12,6 

Середньоранні  0 0 0 – 20,8 0,4 – 35,9 

Середньостиглі  0 0 – 2,2 0 – 19,6 0 – 30,5 

2006 рік 

Ранньостиглі  0 0 0 – 8,6 0,9 – 13,1 

Середньоранні  0 0,2 – 1,5 0,3 – 30,9 0,6 – 43,5 

Середньостиглі  0 0 – 1,6 0 – 24,5 0 – 31,2 

2007 рік 

Ранньостиглі  0 0 0,8 – 6,9 1,3 – 12,4 

Середньоранні  0 0,8 – 2,7 1,2 – 34,8 1,6 – 45,1 

Середньостиглі  0 0 – 1,0 0 – 32,9 0 – 40,9 

В середньому за період 2005-2007 рр. 

Ранньостиглі  0 0 1,0 ± 1,1 4,74  0,70 

Середньоранні  0 0,8 ± 0,5 4,8  1,5 10,6  1,61 

Середньостиглі  0 0,8 ± 0,2 3,1 0,9 7,09  1,03 

Примітка: *Розмах значень у межах груп стиглості самозапилених ліній. 

 

Повідомляється [93] також, що імунітет кукурудзи до шведської мухи 

тісно пов’язаний з імунітетом до пухирчастої сажки, тому що пошкоджена 

личинками поверхня листків і волотей тривалий час зберігає сліди від 

нанесених ушкоджень. Навколо кожної рани утворюється сегментований 

ореол із потоншеним епідермісом, куди проникають гіфи зі збудника 

пухирчастої сажки. Це ж підтверджено і результатами наших досліджень. Так, 

кореляція між пошкодженістю самозапилених ліній шведською мухою і 

ураженість пухирчастою сажкою складала 0,306-0,325. Для простих гібридів 

кукурудзи значення цієї залежності знаходилось в інтервалі 0,325-0,366. 

Об’єктом наших досліджень був і комплекс морфологічних параметрів 

рослин щодо визначеності їх впливу на стійкість до шкідників та хвороб. 

Підсумкові результати такої оцінки показані у таблиці 4.11 (зведені 

морфопараметри рослин по стійких формах – у додатку В). 

Результати засвідчують, що зв’язок з морфологічними параметрами 

рослин самозапилених ліній, так і простих гібридів кукурудзи переважно 

слабкої та середньої сили з розмахом значимих коефіцієнтів кореляції на 
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рівні 0,295-0,627. 

Таблиця 4.11 

Вплив морфологічних ознак рослин самозапилених ліній та простих гібридів 

кукурудзи на їх стійкість до шкідників і хвороб, 2005-2007 рр. 

Корелююча ознака 
Самозапилені лінії (n=50) 

Прості гібриди 

(n = 86) 

2005 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 

Довжина 

качана, см 

1 

2 

3 

4 

-0,34* 

0,256 

0,305* 

0,214 

-0,293 

-0,124 

0,254 

0,187 

-0,35* 

0,118 

0,328* 

0,256 

-0,07 

-0,210 

0,406
* 

0,287 

-0,18 

0,189 

0,357
* 

0,327
* 

Діаметр качана, 

см 

1 

2 

3 

4 

-0,090 

0,100 

0,402* 

0,234 

-0,280 

0,200 

0,309 

0,158 

-0,147 

0,160 

0,429* 

0,262 

-0,050 

0,240 

0,357* 

0,301
* 

-0,224 

0,180 

0,234 

0,223 

Кількість 

рядів зерен, шт. 

1 

2 

3 

4 

-0,010 

-0,040 

0,315** 

0,274 

-0,050 

0,050 

0,296 

0,206 

0,010 

-0,108 

0,267 

0,198 

0,040 

-0,120 

0,324* 

0,307
* 

-0,020 

0,090 

0,367* 

0,274 

Кількість 

зерен в ряду, шт. 

1 

2 

3 

4 

-0,203 

0,062 

0,340* 

0,225 

-0,147 

-0,014 

0,309* 

0,326
* 

-0,118 

0,035 

0,401* 

0,319
* 

0,014 

-0,172 

0,320* 

0,278
* 

-0,013 

0,109 

0,375* 

0,401
* 

Висота 

прикріплення 

качана, см 

1 

2 

3 

4 

– 

0,440
* 

0,490* 

0,316
* 

– 

0,380
* 

0,550* 

0,384
* 

– 

0,345
 

0,580* 

0,329
* 

– 

0,409* 

0,528* 

0,403
* 

– 

0,428* 

0,627* 

0,471
* 

Висота рослин,  

см 

1 

2 

3 

4 

-0,412* 

0,329
* 

0,519* 

0,369
* 

-0,309* 

0,389
* 

0,450* 

0,407
* 

-0,348* 

0,409
* 

0,390* 

0,287
* 

-0,406
* 

0,419* 

0,398* 

0,382
* 

-0,370
 

0,452
** 

0,452** 

0,411
** 
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Продовження табл.4.11
 

Корелююча ознака 
Самозапилені лінії (n=50) 

Прості гібриди 

(n = 86) 

2005 р.
 

2006 р.
 

2007 р.
 

2006 р.
 

2007 р.
 

Кількість листків, 

шт. 

1 

2 

3 

4 

-0,382* 

-0,140 

0,309* 

0,452
* 

-0,207 

-0,310* 

0,330* 

0,403
* 

-0,280 

-0,122 

0,350** 

0,371
* 

-0,260 

-0,290 

0,292 

0,304
* 

-0,380* 

-0,305* 

0,209 

0,272 

Кількість жилок 

на листку, шт. 

1 

2 

3 

4 

-0,072 

0,150 

0,360* 

0,412
* 

-0,141 

0,205 

0,452* 

0,504
* 

-0,104 

0,260 

0,345* 

0,421
* 

0,211 

0,207* 

0,370* 

0,429
** 

0,330* 

0,173 

0,296* 

0,392
* 

Площа 

прикачанного 

листка, см
2 

1 

2 

3 

4 

– 

0,320* 

0,410* 

0,281 

– 

0,196 

0,409* 

0,312
* 

– 

0,307* 

0,362* 

0,287 

– 

0,272 

0,440** 

0,383
* 

– 

0,187 

0,514** 

0,405
* 

Примітки: 1. *- істотно на рівні 0,05; ** – істотно на рівні 0,01;1 – шведська 

муха; 2 – кукурудзяний метелик; 3 – пухирчаста сажка; 4 – летюча сажка. 
 

Для сажкових хвороб, враховуючи встановлені прямоформуючі 

залежності між ураженістю хворобами та висотою рослин, висотою 

прикріплення качана, крупністю качана, довжиною качана та його діаметром 

слід відмітити, що ранньостиглі форми із низьким закладанням качана, 

невеликою кількістю репродуктивних рудиментів, уражаються у меншою 

мірою. Середньостиглі форми із високим закладанням качанів і великою 

кількістю репродуктивних рудиментів уражуються значніше, тому що їх 

тканини довше зазнають впливу негативних факторів. Це особливо 

простежується у варіантах дослідження летючої сажки кукурудзи.  

До кукурудзяного метелика найбільш стійкі низько- та середньорослі 

пізньостиглі форми, а витривалість кукурудзи при пошкодженні стебловим 

метеликом здебільшого зумовлюється своєрідним ростом та формуванням 

органів у рослин, а також особливостями їх реакції на пошкодження. Велике 

значення для підвищення витривалості має механічна міцність стебла та 
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ніжки качанів. 

Щодо шведської мухи, то визначені залежності вказують, що форми 

ранньостиглої групи з інтенсивним початковим ростом ушкоджуються 

більше ніж пізньостиглі з повільними темпами початкового росту та 

розтягнутим періодом листкоутворення. 

 

Висновки до розділу 4. 

Таким чином, на підставі матеріалів представлених у даному розділі 

можна зробити наступні висновки: 

1. Формування ознак стійкості кукурудзи до шкідників та хвороб 

перебуває під значним впливом абіотичних чинників довкілля, факторна 

участь яких у формуванні вираженості ознаки становить щонайменше 

третину для стійкості до шведської мухи та кукурудзяного метелика та 

щонайменше 17-20 % для сажкових хвороб; 

2. Оцінка самозапилених ліній за показниками екологічної стабільності та 

пластичності дозволяє досить ефективно розділити вихідний матеріал 

кукурудзи за селекційною цінністю та визначити генотипи, факторна частка 

у формуванні ознак стійкості яких є максимально генетично обумовленою і 

стабільною за роками. 

3. На підставі проведених оцінок на пластичність і стабільність визначено 

що середньодобова температура з коефіцієнтом детермінації 49-80 % є 

прямоформуючою у величині ушкодження та ураженості самозапилених 

ліній та гібридів кукурудзи у плані вивчаємих шкодочинних об’єктів. Інші 

параметри ГТК, сума опадів, відносна вологість повітря, коефіцієнт 

зволоження є обернено формуючими у вираженості ушкодженості та 

ураженості енто- та фітопатогенами з коефіцієнтом детермінації від 29 до 

68,1 %. 

4. Виділено високостабільні (по відношенню до значень параметрів 

абіотичних чинників довкілля) джерела стійкості до шкідників та хвороб. До 

шведської мухи: УХК 409, МА 22, ХЛГ 189, ХЛГ 1339, К 212, УХ 405, СМ 5-1-1, 

К 212, МА 22, ХЛГ 189; кукурудзяного метелика: F 502, МА 22, СМ 5-1-1, 
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УХК 409, К 212, ХЛГ 163; пухирчастої сажки: ХЛГ 562, ХЛГ 1339, F 502, 

МА 22, СМ 5-1-1, УХК 409, К 212, ХЛГ 163; летючої сажки: ХЛГ 224, 

ХЛГ 272, ХЛГ 562, ХЛГ 1278, ХЛГ 1339, УХК 409, F 502, МА 22. 

5. За результатами комплексного кореляційного аналізу встановлено, що 

стійкість до сажкових хвороб кукурудзи є тенденційно вищою у форм з 

нижчим закладенням качана, меншою вираженістю продуктивних 

рудиментів (розміри качана, кількість листків тощо) за умови більш 

скоростиглої форми генотипу. До кукурудзяного метелика найбільш стійкі 

низько- та середньорослі пізньостиглі форми а до шведської мухи – генотипи 

з менш інтенсивним початковим ростом та помірними темпами 

листкоутворення. 

 

Результати даного розділу опубліковано в роботах [126, 129]. 
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РОЗДІЛ 5 

АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ПОЄДНАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА СТІЙКОСТІ 

ДО ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ У ГЕНОТИПІ ВИХІДНОГО 

СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КУКУРУДЗИ У СИСТЕМІ 

ДІАЛЕЛЬНИХ СХРЕЩУВАНЬ 

 

5.1. Діалельний аналіз комбінаційної здатності стійкості до хвороб та 

шкідників 

 

Генетичні аспекти прояву цінних-господарських ознак і властивостей, 

зокрема врожайності зерна та стійкості до шкодочинних організмів, 

більшою мірою можна проаналізувати за допомогою діалельних 

схрещувань. Схрещування самозапилених ліній, які відрізняються за 

величиною показника, що вивчається, забезпечує визначення їх 

комбінаційної здатності, тобто генотипової можливості реалізації ефекту 

гетерозису. 

Аналіз генетичної структури загальної комбінаційної здатності (ЗКЗ) і 

специфічної комбінаційної здатності (СКЗ) передбачає, що при відсутності 

епістазу ЗКЗ обумовлюється адитивним і середньодомінантним типом дії 

генів, тоді як СКЗ – наддомінуванням. При наявності епістазу можна 

очікувати, що обидва види комбінаційної здатності містять епістатичну 

частину: в ЗКЗ входить середній епістатичний ефект, а в СКЗ – 

епістатичний ефект, пов'язаний з окремими гібридними комбінаціями, 

констатують Н. В. Турбін, Л. В. Хотилєва, Л. А. Тарутіна [215].  

За даними тих же авторів, ЗКЗ виражає середню мінливість генотипу в 

гібридних комбінаціях, а СКЗ використовується для характеристики 

окремих комбінацій, коли вони є кращими або гіршими від середнього 

показника батьківських форм. 

Отже, внаслідок співставлення показників значень ЗКЗ і СКЗ, можна 

визначити тип генних взаємодій, які контролюють певні ознаки, що дає 

можливість проведення добору вихідного матеріалу для селекції гібридних 

комбінацій із бажаними властивостями. 
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Для забезпечення істотності генетичного вивчення комбінаційної цінності 

вихідного матеріалу, аналіз комбінаційної здатності повинен включати оцінку 

самозапилених ліній кукурудзи з контрастними показниками. Відповідно до 1-

го методу першої моделі Гріффінга [215], в систему схрещувань входило, за 

результатами оцінки представленої в попередніх розділах, 8 самозапилених 

ліній кукурудзи (F 502, УХ 405, CM 5-1-1, MA 22, УХК 409, CO 255, KL 17, CO 

108), які характеризувались різними показниками врожайності зерна, стійкості 

до шкодочинних організмів та тривалості вегетаційного періоду. 

Дисперсійний аналіз стійкості до шкідників і хвороб гібридних 

комбінацій, в табл. 5.1 показав, що в цій групі є суттєві генотипові відмінності 

за показниками що вивчались. Отримані результати дають змогу провести 

аналіз на ЗКЗ та СКЗ у самозапилених ліній, що використовувались у 

схрещуваннях. 

Таблиця 5.1 

Дисперсійний аналіз гібридів кукурудзи за пошкодженістю шкідниками та 

ураженістю хворобами, 2006-2007 рр. 
 

Рік 
Джерело 

варіювання 
Сума 

квадратів 

Число 
ступенів 
свободи 

Середній 
квадрат 

Критерій F 

фактичний 
табличний 

0,05 0,01 

кукурудзяний метелик 

2006 
2007 

Загальна 
13140,59 
13797,33 

255  
255 

– – – – 

2006 
2007 

Гібриди 
12762,51 
12807,01 

63  
63 

202,57 
203,28 

103,35 
39,47 

1,38  
1,38 

1,48  
1,48 

2006 
2007 

Повторення 
6,22  
16,75 

3  
3 

2,07  
5,58 

1,05  
1,08 

2,65  
2,65 

2,70  
2,70 

2006 
2007 

Випадкові 
відхилення 

371,86 
973,57 

189  
189 

1,96 
5,15 

– – – 

шведська муха 

2006 
2007 

Загальна 
22055,14 
24673,90 

255  
255 

– – – – 

2006 
2007 

Гібриди 
21506,98 
23825,96 

63  
63 

341,38 
378,18 

120,33 
85,56 

1,38  
1,38 

1,48  
1,48 

2006 
2007 

Повторення 
11,92 
11,60 

3  
3 

3,97  
3,86 

1,40  
0,87 

2,65  
2,65 

2,70  
2,70 

2006 
2007 

Випадкові 
відхилення 

536,24 
836,34 

189  
189 

2,84  
4,42 

– – – 
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Продовж. табл. 5.1 

Рік 
Джерело 

варіювання 
Сума 

квадратів 

Число 
ступенів 
свободи 

Середній 
квадрат 

Критерій F 

фактичний 
табличний 

0,05 0,01 

пухирчаста сажка 

2006 
2007 

Загальна 
8736,87 
20369,70 

255 
255 

– – – – 

2006 
2007 

Гібриди 
8198,24 
19643,90 

63  
63 

130,13 
311,80 

45,82  
82,26 

1,38  
1,38 

1,48  
1,48 

2006 
2007 

Повторення 2,38 8,59 
3  
3 

0,79  
2,86 

0,27  
0,75 

2,65 
2,65 

2,70  
2,70 

2006 
2007 

Випадкові 
відхилення 

536,25 
717,22 

189  
189 

2,84  
3,79 

– – – 

Летюча сажка 

2006 
2007 

Загальна 
5028,74 
5007,55 

255  
255 

– – – – 

2006 
2007 

Гібриди 
4674,19 
4589,95 

63  
63 

73,19 
72,85 

39,88  
33,47 

1,38  
1,38 

1,48  
1,48 

2006 
2007 

Повторення 
7,65  
6,26 

3  
3 

2,55  
2,08 

1,38  
0,95 

2,65  
2,65 

2,70  
2,70 

2006 
2007 

Випадкові 
відхилення  

346,90 
411,34 

189  
189 

1,84  
2,18 

– – – 

 

Аналіз значення середніх квадратів загальної і специфічної 

комбінаційної здатності для хвороб гібридних комбінацій, показав, що в 

цій групі є суттєві генотипові відмінності за показниками що 

досліджувались. Отримані результати дають змогу провести аналіз на ЗКЗ 

та СКЗ в самозапилених ліній, що використовувались у схрещуваннях 

(табл. 5.2). 

Значення середніх квадратів загальної і специфічної комбінаційної 

здатності за стійкістю до шкодочинних організмів, які були враховані 

згідно з методикою визначення ЗКЗ і СКЗ в кукурудзи [215]. 

Таким чином, загальна генотипова мінливість була розділена на 

компоненти, які обумовлені загальною та специфічною комбінаційною 

здатністю, а також реципрокними ефектами. 
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Таблиця 5.2 

Діалельний аналіз самозапилених ліній кукурудзи за пошкодженістю 

шкідниками та ураженістю хворобами, 2006-2007 рр.  

Рік 
Джерело 

варіювання 

Сума 

квадратів 

Число 

ступенів 

свободи 

Середній 

квадрат 

Критерій F 

фактичний 
табличний 

0,05 0,01 

Кукурудзяний метелик 

2006 

2007 
ЗКЗ 

2778,95 

2809,44 

7 

7 

396,99 

401,34 

807,10 

311,65 

2,07 

2,07 

2,82 

2,82 

2006 

2007 
СКЗ 

208,82 

204,19 

28 

28 

7,45 

7,29 

15,16 

5,66 

1,56 

1,56 

1,98 

1,98 

2006 

2007 

Реципрокні 

різниці 

202,86 

188,12 

28 

28 

7,24 

6,71 

14,72 

5,21 

1,56 

1,56 

1,98 

1,98 

Шведська муха 

2006 

2007 
ЗКЗ 

4432,77 

4806,79 

7 

7 

633,25 

686,68 

892,77 

620,72 

2,07 

2,07 

2,82 

2,82 

2006 

2007 
СКЗ 

333,85 

347,12 

28 

28 

11,92 

12,39 

16,80 

11,20 

1,56 

1,56 

1,98 

1,98 

2006 

2007 

Реципрокні 

різниці 

610,12 

802,58 

28 

28 

21,79 

28,66 

30,72 

25,91 

1,56 

1,56 

1,98 

1,98 

Пухирчаста сажка 

2006 

2007 
ЗКЗ 

1584,38 

4008,12 

7 

7 

226,33 

572,58 

319,08 

603,54 

2,07 

2,07 

2,82 

2,82 

2006 

2007 
СКЗ 

222,54 

449,52 

28 

28 

7,94 

16,05 

11,20 

16,92 

1,56 

1,56 

1,98 

1,98 

2006 

2007 

Реципрокні 

різниці 

242,64 

453,34 

28 

28 

8,66 

16,19 

12,21 

17,06 

1,56 

1,56 

1,98 

1,98 

Летюча сажка 

2006 

2007 
ЗКЗ 

749,94 

685,11 

7 

7 

107,13 

97,87 

233,47 

5,58 

2,07 

2,07 

2,82 

2,82 

2006 

2007 
СКЗ 

71,73 

84,77 

28 

28 

2,56 

3,03 

179,87 

5,56 

1,56 

1,56 

1,98 

1,98 

2006 

2007 

Реципрокні 

різниці 

346,87 

377,61 

28 

28 

12,38 

13,48 

26,99 

24,78 

1,56 

1,56 

1,98 

1,98 
 

За результатами досліджень І. П. Чучмія [246], стійкість до 

пошкодження кукурудзяним метеликом, ураження пухирчастою сажкою і 

летючою сажкою успадковується полігенно при адитивній і неадитивній дії 
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генів, що підтверджується отриманими нами даними (в табл. 5.5). 

Достовірність реципрокного ефекту за всіма властивостями що 

досліджуються, вказує на необхідність реципрокного аналізу підбору 

батьківських форм для гібридизації. 

Нами встановлено [125-127], що лінії з додатним значенням ознаки ЗКЗ 

характеризуються низькою стійкістю до ураження хворобами і 

пошкодженістю шкідниками, а лінії з від’ємним значенням – високою 

стійкістю. 

Значення ефектів загальної і варіанс специфічної комбінаційної 

здатності за показниками, що вивчалися, наведено в табл. 5.3. та 5.4. 

Слід зазначити, що стабільність стійкості до пошкодження як 

шкідниками, так і до ураження  хворобами (за величиною різниці в рангах) у 

окремих самозапилених ліній хоч і наявна, проте дещо мінлива. Це вказує на 

різний ефект вираження хворобами та пошкодження шкідниками 

батьківських форм і гібридного потомства, залежно від зміни погодних умов 

за роки досліджень. 

Взагалі генотип-середовищна взаємодія з позиції реалізації ознак 

стійкості до шкідників і хвороб є найбільш вразливою стороною 

достовірності пошуку самозапилених ліній як донорів стійкості до хвороб та 

шкідників, оскільки фітофаги та фітопатогени мають тісний зв'язок як з 

гідротермічними умовами довкілля, так і з особливостями фенологічного 

розвитку самих ліній та гібридів кукурудзи, що вже було доведено у 4 розділі 

дисертаційної роботи. 

Саме тому актуальним завданням у селекційній практиці з позиції 

створення стійких до шкідників та хвороб гібридів є максимальне 

відокремлення властивостей самого генотипу від його реакції на зміну умов 

вирощування для виділення стійких та адаптованих донорів такої стійкості. 

Аналізуючи дані табл. 5.3 слід відмітити, що кращу комбінаційну 

здатність за стійкістю до пошкодження кукурудзяним метеликом, 

встановлено у ліній F502, CM 5-1-1, УХ 405 та УХК 409, які відзначались 

від'ємними значеннями ефектів ЗКЗ. 

Самозапилені лінії CO 108, KL 17, CO 255 і MA 22 характеризувались 

високими додатними значеннями ефектів ЗКЗ, тому стійкість до  
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1
1
2
 

Таблиця 5.3 

Оцінка ефектів загальної (gi) і варіант специфічної (σ
2
si) комбінаційної здатності самозапилених ліній за пошкодженістю 

шкідниками, 2006-2007 рр. 

С
ам

о
за

п
и

л
ен

і 

л
ін

ії
 

ЗКЗ СКЗ 

2006 p. 2007 p. 2006 p. 2007 p. 

Кукурудзяний 

метелик 

Шведська 

муха 

Кукурудзяний 

метелик 

Шведська 

муха 

Кукурудзяний 

метелик 

Шведська 

муха 

Кукурудзяний 

метелик 

Шведська 

муха 

gi ранг gi ранг gi ранг gi ранг σ
2
si ранг σ

2
si ранг σ

2
si ранг σ

2
si ранг 

F502 -4,682 1 -3,869 4 -3,949 3 -5,023 1 4,703 2 3,956 5 5,771 1 2,694 7 

УХ 405 -4,139 3 -1,525 5 -4,734 1 -1,620 5 2,673 6 1,639 8 1,056 6 0,463 8 

CM 5-1-1 -4,516 2 0,056 6 -4,623 2 -0,175 6 2,225 7 2,479 7 0,120 8 3,839 4 

MA 22 1,964 5 -4,281 2 1,968 6 -3,272 4 1,165 8 4,361 4 0,712 7 3,004 6 

УХК409 -3,836 4 -4,075 3 -3,571 4 -4,117 3 4,816 1 5,591 2 4,512 2 4,728 2 

CO 255 2,048 6 13,259 8 1,774 5 14,07 8 3,497 4 16,436 1 3,334 3 18,901 1 

KL17 5,023 7 -4,728 1 4,310 7 -4,773 2 3,175 5 5,397 3 2,627 4 4,668 3 

CO 108 8,139 8 5,163 7 8,824 8 4,911 7 4,204 3 2,970 6 2,207 5 3,707 5 

HIP0,05 0,32  0,38  0,52  0,48          

HIP0,01 0,42  0,51  0,68  0,63          

σ
2
si         3,31  5,35  2,54  5,25  
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пошкодження кукурудзяним стебловим метеликом простих гібридів, 

отриманих за участю даних ліній, була низькою. 

Лінії CM 5-1-1 та УХ 405, що відзначались від'ємними значеннями 

ефектів ЗКЗ та незначною варіансою СКЗ за стійкістю до пошкодження 

даним шкідником, найбільш  доцільно  використовувати  для створення  

гібридів з високою стійкістю до кукурудзяного метелика. 

Встановлено високі значення СКЗ за пошкодженістю кукурудзяним 

метеликом у самозапилених ліній F 502 та УХК 409. Використання цих ліній 

в схрещуваннях забезпечує отримання гібридних комбінацій як з високою, 

так із низькою стійкістю. 

Що стосується стійкості до пошкодження шведською мухою, необхідно 

відмітити лінії KL  17, МА 22, УХК 409, F 502 та УХ 405, які 

характеризувалися високою комбінаційною здатністю за даним показником. 

В свою чергу, самозапилені лінії CO 255, CO 108 й CM 5-1-1 за роки 

досліджень мали низькі показники ЗКЗ. 

Лінії МА 22, F 502 і УХ 405, що відрізнялись від’ємними значеннями 

ефектів ЗКЗ та незначною варіансою СКЗ за стійкістю до пошкодження 

шведською мухою, найбільш доцільно використовувати для створення 

гібридів з високою стійкістю до цього шкідника. Самозапилені лінії з 

високими від'ємними значеннями ЗКЗ – KL 17 та УХК 409 мали високу 

варіансу СКЗ. Саме тому, в схрещуваннях з їх участю, визначальним 

фактором у формуванні стійкості до шведської мухи, поряд із високими 

значеннями ЗКЗ, є також специфічний комбінаційний її прояв, тобто більша 

або менша її величина в окремих гібридних комбінаціях. 

За комбінаційною здатністю кращою стійкістю до ураження 

пухирчастою сажкою, відповідно до наших досліджень, відзначались лінії 

УХК 409, СО 108, МА 22 та F 502, які мали від'ємні значення ефектів ЗКЗ за 

роки досліджень (табл. 5.4). 

Самозапилена лінія СО 255 характеризувалась додатними значеннями 

ефектів ЗКЗ, тому стійкість до ураження пухирчастою сажкою в гібридів, 

отриманих за участю даної лінії, була низькою. 

Лінії УХК 409 і CO 108 характеризуютьсяі від'ємними значеннями ефектів 
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Таблиця 5.4 

Оцінка ефектів загальної (gi) і варіанс специфічної (σ
2
si) комбінаційної здатності  

самозапилених ліній за ураженістю хворобами, 2006-2007 рр.  

С
ам

о
за

п
и

л
ен

і 

л
ін

ії
 

ЗКЗ СКЗ 

2006 p. 2007 р. 2006 p. 2007 p. 

Пухирчаста 
сажка 

Летюча 

сажка 
Пухирчаста 

сажка 

Летюча 

сажка 

Пухирчаста 

сажка 

Летюча 
сажка 

Пухирчаста 
сажка 

Летюча 

сажка 

gi ранг gi ранг gi ранг gi ранг σ
2
si ранг σ

2
si ранг σ

2
si ранг σ

2
si ранг 

F502 -0,888 4 -0,522 6 -1,218 5 -0,416 6 3,817 4 0,614 5 10,460 2 0,987 5 

УХ 405 0,059 7 -0,560 5 -0,903 7 -0,904 4 1,576 7 0,496 7 3,029 7 0,547 6 

CM 5-1-1 -0,213 6 -1,739 2 -1,042 6 -1,744 1 1,222 8 0,005 8 1,568 8 0,010 8 

MA 22 -1,418 3 -0,577 4 -2,396 2 -0,660 5 4,328 2 1,551 1 5,833 4 1,868 1 

УХК409 -4,227 1 -1,077 3 -5,445 1 -1,477 2 3,685 5 1,199 4 3,524 6 1,569 3 

CO 255 8,679 8 0,704 7 14,350 8 0,717 7 5,806 1 1,348 2 20,941 1 1,822 2 

KL17 -0,288 5 6,018 8 -1,682 3 5,820 8 2,626 6 1,278 3 5,433 5 1,075 4 

CO 108 -1,702 2 -2,247 1 -1,670 4 -1,336 3 3,866 3 0,609 6 6,911 3 0,501 7 

HIP0,05 0,39  0,31  0,45  0,34          

HIP0,01 0,51  0,40  0,59  0,45          

σ
2
si         3,36  0,88  7,21  1,04  



115 

ЗКЗ та незначною варіансою СКЗ за стійкістю до ураження пухирчастою 

сажкою, тому їх доцільно використовувати при створенні стійких до цієї 

хвороби гібридів. 

За стійкістю до ураження летючою сажкою, за результатами наших 

досліджень, виділилися самозапилені лінії з високими від'ємними 

значеннями ефектів ЗКЗ – CM 5-1-1, CO 108, УХК 409, MA22, F 502 та УХ 

405. 

Самозапилені лінії CO 255 й KL 17 характеризувались позитивними 

значеннями ефектів ЗКЗ, тому стійкість до ураження летючою сажкою в 

гібридів, отриманих за участю даних ліній, була середньою. 

Лінії CM 5-1-1, CO108, F 502 і УХ 405 відзначалися від'ємними 

значеннями ефектів ЗКЗ та незначною варіансою СКЗ за стійкістю до 

ураження летючою сажкою, що забезпечує їх використання при створенні 

стійких до цієї хвороби гібридів. 

Отже, протягом років досліджень за комплексною стійкістю до 

пошкодження шкідниками та ураженості хворобами виділилися 

самозапилені лінії УХ 405, F 502 та УХК 409, які відзначалися високими 

ефектами ЗКЗ до патогенів, що вивчалися. 

За стійкістю до кукурудзяного метелика і летючою сажкою слід також 

відзначити самозапилену лінію CM 5-1-1, а за стійкістю до шведської 

мухи, пухирчастої і летючою сажки – лінію МА 22. 

Таким чином, незважаючи на суттєві втрати врожайності зерна від 

негативної дії шкодочинних організмів, все ж таки частка генотипової 

обумовленості зернової продуктивності для кожної конкретної селекційної 

форми не виходила за межі параметрів розмаху значень селекційних 

зразків за роки досліджень. 

Слід ще раз звернути увагу на важливість впливу специфічної 

комбінаційної здатності на прояв зернової продуктивності селекційного 

матеріалу, що вивчався, адже роль її у вираженості цієї властивості є 

значною й перевищує для всіх зразків варіансу ЗКЗ. 
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Таким чином, вивчення комбінаційної здатності вихідного матеріалу 

кукурудзи за стійкістю до хвороб і шкідників, дозволило ідентифікувати 

селекційні зразки, які оптимально поєднують в собі перераховані ознаки, 

необхідні для практичної селекції. 

За результатами порівняння отриманих значень ефектів ЗКЗ 

самозапилених ліній за стійкістю до пошкодження шкідниками та 

ураженністю хворобами із значеннями ефектів ЗКЗ за врожайністю зерна, 

доцільно відмітити такі самозапилені лінії, як УХ 405, F 502 та CM 5-1-1. 

Ці лінії поєднують від'ємні значення ефектів ЗКЗ за пошкодженістю 

шкідниками та ураженістю хворобами із високими позитивними ефектами 

ЗКЗ за зерновою продуктивністю в умовах монокультури. 

Лінія УХК 409, незважаючи на наявність від'ємних значень ефектів 

загальної комбінаційної здатності за продуктивністю, все ж таки є цінною 

в якості стійкої форми до хвороб і шкідників, цю лінію можна 

використовувати при насичуючих схрещуваннях, для передачі цінних 

характеристик стійкості до патогенів різним продуктивним зразкам.  

 

5.2. Аналіз реципрокних гібридів кукурудзи за стійкістю до 

шкідників і хвороб 

 

Наявність реципрокних різниць як для зернової продуктивності (див. 

табл. 5.2), так і для стійкості селекційного матеріалу до пошкодження 

шкідниками та ураження хворобами, вказує на необхідність проведення 

реципрокного аналізу. Мета якого полягає у виясненні об'єктивних значень 

істотних різниць від прямих та зворотних схрещувань, а також 

встановлення закономірностей підбору батьківських компонентів для 

проведення гібридизації. 

Дисперсійний аналіз реципрокних гібридів за стійкістю до 

пошкодження шкідниками представлено в додатку Д. 1, а результати 

реципрокного аналізу за пошкодженістю шкідниками наведені в табл. 5.5 
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та 5.6. Аналізуючи отримані дані, слід зауважити, що істотна різниця за 

пошкодженістю кукурудзяним стебловим метеликом між гібридами від 

прямого й зворотнього схрещування спостерігалась у 14 пар гібридів з 28 в 

2006 р., що становить 50,0 %, та в 10 пар гібридів або 35,7 %  – в 2005 p. 

Відхилення в сторону материнської форми у 2006 р. спостерігалось у 5 

пар гібридів, що становило 35,7 %, та в 4 пар або 40,0 % – у 2007 р. 

Відхилення в сторону батьківської форми спостерігалося в 9 пар гібридів, 

що становило 64,3 %, та в 6 пар або 60 %, відповідно за роки досліджень.  

Таблиця 5.5 

Аналіз реципрокних гібридів кукурудзи за пошкодженістю шкідниками, 

2006-2007 рр. 
 

Показник 

2006 р. 2007 р. 

Кількість пар Кількість пар 

шт. % шт. % 

Кукурудзяний метелик 

Достовірні реципрокні 

відмінності 
14 50,0 10 35,7 

3 них: 

- відхилення в сторону 

материнської форми 

5 35,7 4 40,0 

- відхилення в сторону 

батьківської форми 
9 64,3 6 60,0 

Шведська муха 

Достовірні реципрокні 

відмінності 
16 57,1 19 67,9 

3 них: 

- відхилення в сторону 

материнської форми 

4 25,0 3 15,8 

- відхилення в сторону 

батьківської форми 
12 75,0 16 84,2 

 

Таким чином, стосовно напрямків схрещування з метою створення 

стійких до кукурудзяного метелика та шведської мухи гібридів перевагу 

слід віддавати стійкому батьківському компоненту, оскільки реципрокна 

направленість аналізу якраз має вираженість за батьківської компонентом. 

Проте висока частка і материнського компоненту, зокрема, щодо стійкості 
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до кукурудзяного метелика дає нам підстави наголосити, що для створення 

високостійких форм кукурудзи до кукурудзяного метелика найвищу 

ефективність даватиме варіант гібридизації: стійка форма на стійку. У 

випадку шведської мухи батьківську стійку форму можна ефективно 

використовувати за донор стійкості у різних варіантах гібридизації. Це 

наглядно підтверджують дані (див. табл. 5.6). 

Так, відмічено, що в простих гібридів кукурудзи УХ 405 х МА 22 та 

CM 5-1-1 х МА 22, де за батьківської форму виступає самозапилена лінія 

МА 22, спостерігається збільшення стійкості до пошкодження 

кукурудзяним метеликом. Це ж саме простежується, коли вона виступає в 

якості материнської форми в гібридній комбінації – МА 22 х СО 108. 

Відхилення в сторону материнської форми, із підвищенням стійкості 

до пошкодженості кукурудзяним метеликом, спостерігається в простих 

гібридів УХК 409 х CO 255, УХ 405 х СО 255 та СО 108 х СО 255. 

У гібридів CM 5-1-1 х МА 22, CM 5-1-1 х CO 255, CM 5-1-1 х KL 17, 

де за материнську форми використовується самозапилена лінія CM5-1-1, 

вистерігається зменшення стійкості до пошкодження кукурудзяним 

метеликом, хоча констатувати факт однозначності поводження цієї лінії 

неможливо, адже, якщо дана лінія використовується в якості батьківської 

форми, то підвищується стійкість до пошкодження цим шкідником. 

Необхідно зазначити, що за роки досліджень підвищення стійкості до 

пошкодження даним шкідником було наявним як у прямих, так і 

реципрокних гібридів. Самозапилені лінії УХ 405 та CM 5-1-1 

характеризувались від’ємними значення ефектів ЗКЗ за пошкодженістю 

кукурудзяним метеликом та низькою варіансою СКЗ, напротивагу лініям F 

502 та УХК 409, які мають високу варіансу СКЗ та  від’ємні значення  

ефектів ЗКЗ. Ось чому в гібридних комбінаціях за участю цих ліній, 

визначальним фактором у формуванні стійкості до кукурудзяного 

метелика, поряд із високими значеннями ЗКЗ, є і спецефічний 

комбінаційний її прояв, тобто вища або менша її величина в окремих
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Таблиця 5.6 

Пошкодженість шкідниками реципрокних гібридів кукурудзи, 2006-2007 рр. % 

Прості гібриди 

Кукурудзяний метелик Шведська муха 

2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 

АхВ ВхА А-В АхВ ВхА А-В АхВ ВхА А-В АхВ ВхА А-В 

F 502 х УХ 405 8,00 7,25 0,75 8,53 7,90 0,63 7,83 9,03 -1,20 8,63 7,40 1,23 

F502 х CM 5-1-1 11,80 13,53 -1,73 12,40 15,00 -2,60 9,20 15,95 -6,75* 9,28 13,38 -4,10* 

F 502 х MA 22 17,90 21,50 -3,60* 17,90 22,63 -4,73* 9,05 7,58 1,47 11,80 7,28 4,52* 

F 502 х УХК 409 11,75 11,80 -0,05 13,20 12,63 0,57 11,70 8,88 2,82* 12,98 7,33 5,65* 

F502 х CO 255 21,48 20,85 0,63 26,90 22,35 4,55* 36,43 36,65 -0,22 38,98 32,28 15,7* 

F502 x KL 17 23,35 27,73 -4,38* 24,88 27,65 -2,77 12,70 7,48 5,22* 12,95 6,78 6,17* 

F502 х CO 108 27,83 24,00 3,83* 28,85 27,60 1,25 32,15 23,63 8,52* 34,90 21,98 12,92* 

УХ 405 x CM 5-1-1 12,58 12,83 -0,25 13,48 13,73 -0,25 11,30 15,28 -3,98* 11,05 16,23 -5,18* 

УХ 405 x MA 22 19,68 14,73 4,95* 19,60 13,95 5,65* 11,13 8,23 2,90* 13,65 10,08 3,57* 

УХ 405 x УХК 409 9,30 9,38 -0,08 9,93 9,78 0,15 19,03 17,15 1,88 20,53 17,33 3,20* 

УХ 405 х CO 255 13,23 16,50 -3,27* 14,35 17,50 -3,15* 39,43 39,80 -0,37 42,85 36,88 5,97* 

УХ 405 x KL 17 24,48 23,75 0,73 23,90 22,68 1,22 17,60 17,08 0,52 18,45 17,33 1,12 

УХ 405 x CO 108 27,45 27,65 -0,20 27,58 27,63 0,05 35,53 18,75 16,78* 83 19,75 16,08* 

CM 5-1-1 x MA 22 16,05 12,30 3,75* 16,53 14,40 2,13 14,78 9,63 5,15* 16,80 10,18 6,62* 



120 
1
2
0
 

Продовж. табл. 5.6 

Прості гібриди 

Кукурудзяний метелик Шведська муха 

2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 

АхВ ВхА А-В АхВ ВхА А-В АхВ ВхА А-В АхВ ВхА А-В 

CM 5-1-1 х УХК 

409 

13,20 14,23 -1,03 13,75 14,80 -1,05 21,95 21,23 0,72 22,20 21,10 1,10 

CM 5-1-1 x CO 255 24,03 20,98 3,05* 24,70 19,83 4,87* 38,45 36,15 2,30 50,58 35,05 15,53* 

CM 5-1-1 x KL 17 25,28 18,90 6,38* 27,00 19,10 7,90* 26,90 17,63 9,27* 25,85 16,83 9,02* 

CM 5-1-1 x CO 108 27,23 29,05 -1,82 24,85 31,33 -6,48* 36,78 20,83 15,95* 37,25 20,38 16,87* 

MA 22 x УХК 409 24,70 16,98 7,72* 25,83 17,80 8,03* 8,03 13,15 -5,12* 9,03 15,35 -6,32* 

MA 22 x CO 255 33,03 24,78 8,25* 26,43 25,00 1,43 33,25 39,78 -6,53* 37,58 37,68 -0,10 

MA 22 x KL 17 31,18 31,68 -0,50 30,23 31,35 -1,12 15,45 13,63 1,82 17,50 15,55 1,95 

MA 22 x CO 108 23,43 25,43 -2,00* 26,83 28,83 -2,00 32,83 19,75 13,08* 33,48 22,05 11,43* 

УХК 409 x CO 255 13,58 20,18 -6,60* 14,28 21,60 -7,32* 36,55 37,98 -1,43 39,45 37,90 1,55 

УХК409 x KL 17 25,10 24,60 0,50 25,25 25,15 0,10 12,03 12,93 -0,90 13,20 13,55 -0,35 

УХК409 x CO 108 32,78 27,23 5,55* 32,95 31,68 1,27 32,30 24,70 7,60* 32,65 25,08 7,57* 

CO 255 x KL 17 31,33 31,13 0,20 32,80 31,13 0,67 35,33 35,65 -0,32 38,03 38,10 -0,07 

CO 255 x CO 108 30,80 24,33 6,47* 29,30 26,23 3,07* 41,98 38,48 3,50* 40,90 41,78 -0,88 

KL17 x CO 108 35,75 37,25 -1,50 36,23 35,78 0,45 31,03 22,68 8,35* 30,98 23,78 7,20* 

HIP 0,05  1,90  3,04  2,40  3,01 

Примітка: * – істотно на рівні 0,05. 
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гібридних комбінаціях. Тому, це необхідно враховувати при створенні гібридів 

кукурудзи, особливо простих міжлінійних. 

Таким чином, підвищення стійкості до пошкодження з кукурудзяним 

метеликом спостерігається в гібридів, де обидві батьківські форми 

характеризуються високими від’ємними значення ефектів загальної 

комбінаційної здатності за пошкодженістю даним шкідником. 

Внаслідок цього, було виділено ряд гібридів, які мали нижчий відсоток 

пошкодження кукурудзяним метеликом порівняно з обома батьківськими 

формами, що вказує на можливість покращання цієї ознаки в гібридному 

потомстві та про можливість ведення селекції в цьому напрямку. 

Що стосується істотності різниці за пошкодженістю шведською мухою 

між гібридами від прямого і зворотнього схрещування, то вона спостерігалась 

у 16 пар гібридів у 2006 p., (57,1%), та в 19 пар (67,9%) – у 2005 р. (див. табл. 

5.5). Відхилення в сторону материнської форми спостерігалося в 4 та 3 пар 

гібридів (або в 25 та 15,8%), відповідно за роки досліджень. Відхилення в 

сторону чоловічої форми відмічено у 12 пар або 75,0% гібридів у 2004 р. та в 

16 пар (84,2%) – у 2005 p. 

Гібридні комбінації МА 22 х УХ 405, МА 22 х УХК 409, МА 22 х СМ 5-1-1, 

за материнську форму використовувалась самозапилена лінія МА 22, та МА 22 

х F 502, УХК 409 х F 502, KL 17 х F 502, СО 108 х F 502, а в якості 

батьківської форми виступала лінія F 502, відзначались підвищеною стійкістю 

до пошкодження шведською мухою (див. табл. 5.6). 

Підвищення стійкості простих гібридів кукурудзи СО 108 х F 502, СО 108 х 

УХ 405, СО 108 х CM 5-1-1, CO 108 х МА 22, CO 108 х УХК 409, CO 108 х KL 17 

до пошкодження даним шкідником відмічено також у випадку, коли 

материнською формою була самозапилена лінія СО 108. Проте, необхідно 

зазначити, що дана лінія мала низький ефект ЗКЗ за стійкістю до пошкодження. 

Таким чином, саме наявність в гібридних комбінаціях ліній F 502, УХ 405, 

CM 5-1-1, МА 22, УХК 409 та KL 17, у яких були високі значення ефектів ЗКЗ за 

стійкістю до пошкодження шведською мухою, привносить значний відсоток 
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відхилення стійкості за батьківськими формами. 

На основі одержаних результатів досліджень можна констатувати факт, що 

для отримання стійких до шведської мухи гібридів кукурудзи, необхідно 

підбирати обидві батьківські форми з високими ефектами ЗКЗ за стійкістю на 

фоні низьких значень варіанси СКЗ. 

Наявність простих гібридів із вищою стійкістю до пошкодження шведською 

мухою вказує на збільшення стійкості гібридного потомства, порівняно з їх 

батьківськими формами. 

Встановлено, що стійкість селекційного матеріалу кукурудзи до даних 

шкідників залежить від конкретних умов року. 

Отже, за стійкістю до пошкодження кукурудзяним стебловим метеликом і 

шведською мухою спостерігається значна різниця між гібридами від прямого та 

зворотнього схрещування, що вимагає об'єктивного підходу для вирішення 

питання підвищення стійкості гібридного матеріалу, шляхом вдалого підбору 

батьківських форм. 

Дисперсійний аналіз реципрокних гібридів за стійкістю до ураження 

хворобами представлено в додатку Д. 2, а результати реципрокного аналізу 

наведено в табл. 5.7.  

Таблиця 5.7 

Аналіз реципрокних гібридів кукурудзи за ураженістю хворобами, 2006-2007 рр. 

Показник 

2006 р. 2007 р. 
Кількість пар Кількість пар 

шт. % шт. % 

пухирчаста сажка 

Достовірні реципрокні 
відмінності 

12 42,9 15 53,6 

З них: 
- відхилення в сторону 

материнської форми 

5 41,7 8 53,3 

- відхилення в сторону 
батьківської форми 

7 58,3 7 46,7 

летюча сажка 

Достовірні реципрокні 
відмінності 

19 67,8 21 75,0 
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З них: 
- відхилення в сторону 

материнської форми 

11 57,9 12 57,1 

- відхилення в сторону 
батьківської форми 

8 42,1 9 42,9 

 

Отримані дані засвідчують майже паритетний розподіл реципрокних 

відмінностей за батьківської та материнською формою як щодо пухирчастої, 

так і щодо летючої сажки з переважанням на 3,3 % (для пухирчастої сажки) та 

14,2 % (для летючої сажки). Така різниця дає нам підстави рекомендувати для 

підвищення істотності отримання стійких до даних хвороб гібридів кукурудзи 

за материнську компоненту брати стійку форму у різнонаправлених варіантах 

схрещування. 

Аналіз реципрокних гібридів кукурудзи за ураженістю хворобами (табл. 

5.8), свідчить про те, що в гібридних комбінацій УХК 409 х МА 22, KL 17 х 

МА 22, СО 108 х МА 22, УХ 405 х МА 22, де за батьківської форму виступає 

самозапилена лінія МА 22, спостерігається підвищення стійкості до 

ураження пухирчастою сажкою. 

Використання лінії CM 5-1-1 в якості материнської форми також 

сприяло підвищенню стійкості до ураження даною хворобою отриманих 

простих гібридів CM 5-1-1 х KL 17 і CM 5-1-1 х CO 108. 

Гібриди, які мають у своєму складі самозапилену лінію УХ 405 в якості 

батьківської форми, теж характеризувалися високою стійкістю до ураження 

пухирчастою сажкою: УХК 409 х УХ 405, KL 17 х УХ 405, CM 5-1-1 х 

УХ 405, CO 108 х УХ 405, МА 22 х УХ 405. 

Таким чином, використання в схрещуваннях хоча б однієї з 

батьківських форм, що має високі ефекти ЗКЗ за стійкістю до ураження 

пухирчастою сажкою, забезпечує підвищення стійкості в гібридних 

комбінаціях, незалежно від типу схрещування. Включення ж обох 

батьківських форм з високими ефектами ЗКЗ за стійкістю до даної хвороби 

забезпечує високу стійкість гібридного потомства із наддомінуванням. 

Отже, на основі результатів наших досліджень можна стверджувати,  
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Таблиця 5.8 

Ураженість пухирчастою та летючою сажкою реципрокних гібридів кукурудзи, 2006-2007 рр., %  

Прості гібриди 

Пухирчаста сажка Летюча сажка 

  сажка 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 

АхВ ВхА А-В АхВ ВхА А-В АхВ ВхА А-В АхВ ВхА А-В 

F 502 х УХ 405 5,45 4,25 1,20 5,55 4,30 1,25 5,40 3,98 1,42 5,93 3,50 2,43* 

F 502 х CM 5-1-1 9,23 14,75 -5,52* 9,68 14,45 -4,77* 3,18 6,85 -3,67* 4,05 6,88 -2,83* 

F 502 х МА 22 7,10 8,98 -1,88 7,05 9,68 -2,63 13,65 6,08 7,57* 14,35 5,93 8,42* 

F 502 х УХК 409 4,90 4,95 -0,05 5,28 5,35 -0,07 8,83 13,33 -4,50* 9,03 13,83 -4,80* 

F 502 х CO 255 34,35 32,85 1,50 43,20 43,43 -0,23 20,90 19,73 1,17 21,38 19,43 1,95 

F 502 x KL 17 24,75 22,80 1,95 25,15 23,13 2,02 25,95 26,35 -0,40 26,23 26,65 -0,42 

F 502 х CO 108 2,20 1,05 1,15 4,08 10,55 -6,47* 7,85 8,45 -0,60 9,88 9,65 0,23 

УХ 405 x CM 5-1-1 9,23 7,50 1,73 9,70 8,20 1,50 6,90 6,05 0,85 6,85 6,18 0,67 

УХ 405 x MA 22 10,13 8,38 1,75 10,55 7,80 2,75 13,45 6,55 6,90* 13,95 6,68 7,27* 

УХ 405 x УХК 409 7,60 3,60 4,00* 7,63 4,00 3,63* 9,95 12,30 -2,35* 9,15 12,33 -3,18* 

УХ 405 х CO 255 32,15 33,58 -1,43 39,33 43,75 -4,42* 23,63 21,80 1,83 23,95 21,85 2,10 

УХ 405 x KL 17 12,90 9,28 3,62* 13,65 9,38 4,27* 23,85 30,93 -7,08* 24,33 30,65 -6,32* 

УХ 405 х СО 108 8,40 7,38 1,02 9,58 9,30 0,28 3,43 5,00 -1,57 4,45 5,45 -1,00 
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Продовж. табл. 5.8 

 

Прості гібриди 

Пухирчаста сажка Летюча сажка 

  сажка 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 

АхВ ВхА А-В АхВ ВхА А-В АхВ ВхА А-В АхВ ВхА А-В 

СМ 5-1-1 х МА 22 16,20 14,35 1,85 16,20 14,10 2,10 12,95 5,00 7,95* 12,10 5,55 6,55* 

СМ 5-1-1 х УХК 409 14,78 8,83 5,95* 14,60 9,08 5,52* 7,30 9,70 -2,40* 6,60 9,70 -3,10* 

СМ 5-1-1 х СО 255 30,28 31,30 -1,02 40,73 41,10 -0,37 19,00 19,63 -0,63 19,85 19,55 0,30 

СМ 5-1-1 х KL 17 9,48 18,08 -8,60* 9,53 19,95 -10,42* 9,35 17,13 -7,78* 9,93 17,35 -7,42* 

СМ 5-1-1 х СО 108 7,18 11,45 -4,27* 8,45 12,88 -4,43* 5,48 7,98 -2,50* 7,00 9,20 -2,20* 

МА 22 х УХК 409 14,28 5,05 9,23* 14,43 6,08 8,35* 13,45 18,95 -5,50* 12,73 17,68 -4,95* 

МА 22 х СО 255 32,78 33,10 -0,32 40,78 43,55 -2,77 20,75 24,25 -3,50* 21,55 24,70 -3,15* 

MA 22 x KL 17 19,20 13,98 5,22* 19,45 14,58 4,87* 20,85 29,03 -8,18* 20,65 29,75 -9,10* 

МА 22 х СО 108 9,93 8,10 1,83 11,40 9,73 1,67 13,35 24,28 -10,93* 14,83 25,00 -10,17* 

УХК 409 х СО 255 28,65 30,68 -2,03 38,95 33,30 5,65* 23,50 20,25 3,25* 23,95 21,08 2,87* 

УХК 409 х KL 17 18,98 19,73 -0,75 19,10 20,08 -0,98 27,85 24,28 3,57* 28,23 22,98 5,25* 

УХК 409 х СО 108 6,28 12,10 -5,82* 7,50 13,08 -5,58* 18,93 14,28 4,65* 21,08 15,23 5,85* 

СО 255 х KL 17 21,83 34,08 -12,25* 21,83 43,28 -21,45* 30,03 31,00 -0,97 29,05 32,13 -3,08* 

СО 255 х СО 108 29,85 26,68 3,17* 30,80 38,30 -7,50* 22,18 17,65 4,53* 23,68 18,33 5,35* 

KL 17 х СО 108 23,45 19,15 4,30* 24,43 21,28 3,15* 30,80 22,08 8,72* 32,58 21,98 10,60* 

HIP 0,05  2,44  2,78  1,94  2,14 

Примітка: * - Істотно на рівні значимості 0,05. 
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що прості гібриди кукурудзи, внаслідок ефекту гетерозису, уражуються 

пухирчастою сажкою менше, ніж їх батьківські форми, що забезпечує 

ефективний напрямок селекції за цим показником. 

У гібридів CM 5-1-1 х KL17, CM 5-1-1 х CO108, CM 5-1-1 х УХ 405 (табл. 5.8), 

де материнською формою виступала самозапилена лінія CM 5-1-1, спостерігалась 

висока стійкість до ураження летючою сажкою. Також відмічається підвищення 

стійкості до даної хвороби в гібридних комбінацій МА 22 х F 502, МА 22 х УХ 405, 

МА 22 х УХК 409, МА 22 х KL 17, МА 22 х CM 5-1-1, МА 22 х CO 255 та МА 22 х 

CO 108, де за материнську форму була лінія МА 22. 

Лінія УХК 409 характеризувалась тим, що в якості батьківської форми 

надавала підвищеної стійкості до ураження летючою сажкою простим гібридам 

CO 255 х УХК 409, KL 17 х УХК 409 та CO 108 х УХК 409. 

Слід відмітити, що стійкість гібридів до летючої сажки залежала від 

кількості стійких батьківських форм і чим більша кількість представників 

останніх, тим стійкішим до даної хвороби буде майбутній гібрид. 

 

5.3. Генетичний аналіз стійкості простих гібридів кукурудзи до хвороб 

та шкідників 

 

Генетичний аналіз в наших дослідженнях включав оцінку ступеня домінування 

за представлену в методиці П. П. Литуна, Н. В. Проскуриина F. Petr, K. Frey [139] у 

відповідності до формули (2.1), та повний генетичний аналіз Джинкса – Хеймана 

[138, 270, 292]. 

Згруповані дані за ефектами домінування (табл. 5.9), визначені на основі 

результатів отриманих даних (додатки Б.1 – Б. 2) показують, що за стійкістю до 

хвороб та шкідників серед комбінацій для даної групи ліній, відмічається 

різнорідний їх характер. 

Так відносно шведської мухи на додатне наддомінування припадає 32,56 %, на 

проміжне успадкування – 24,42 %, а на від’ємне наддомінування – 22,09 %. У 
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Таблиця 5.9 

Особливості домінування стійкісних характеристик відносно хвороб та шкідників у простих гібридів кукурудзи, 

(у середньому за 2006-2007 рр.) 

Характер домінування 

Пошкодженість  Ураженість 

шведською мухою 
кукурудзяним 

метеликом 
пухирчаста сажка летюча сажка 

абсолютне в % абсолютне в % абсолютне в % абсолютне в % 

Відсутність (hр = 0) 1 1,16 0 0,00 0 0,00 2 2,33 

hp < -1 – від'ємне над 

домінування (над домінування 

стійкості) 

23 26,70 20 23,3 30 34,88 31 36,05 

-1 ≤ hp < -0,5 – від'ємне 

домінування 
7 8,14 7 8,1 7 8,14 3 3,49 

-0,5 ≤ hp ≤ +0,5 – проміжне 

успадкування 
23 26,70 33 38,4 13 15,12 16 18,60 

+0,5 < hp ≤ +1 – позитивне 

домінування 
11 12,80 12 13,9 13 15,12 10 11,63 

hp > +1 – позитивне 

наддомінування 

(наддомінування 

сприйнятливості) 

22 25,60 14 16,3 23 26,74 24 27,91 
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випадку кукурудзяний метелик у досліджуваній сукупності простих гібридів 

кукурудзи переважає проміжне успадкування. Для летючої сажки – від’ємне 

наддомінування, а для пухирчастої сажки – додатне наддомінування, відповідно. 

Таким чином, прості гібриди кукурудзи, утворені в системі повної схеми 

діалельних схрещувань 8 самозапилених ліній кукурудзи, мають чітку 

диференціацію за ознаками які важливі для формування стійкості до 

шкідників та хвороб що вивчались. При цьому цей розподіл є неоднозначним 

у розрізі об’єктів вивчення.  

Так, третя частина (34,84 %) простих гібридів кукурудзи має меншу 

пошкодженість (а, отже, і вищу стійкість) шведською мухою за сумою 

від’ємних наддомінування та домінування. Відносно кукурудзяного метелика 

ця ж частина складає 31,4 %, а для пухирчастої та летючої сажок – 33,72 і 

39,54 %, відповідно. 

Слід зауважити також загальну чисельність у системі простих гібридів 

генотипів з більшою пошкодженістю шкідниками та ураженістю хворобами. 

Так, відносно шведської мухи таких генотипів – 41,14%, до кукурудзяного 

метелика – 33,21 %, пухирчастої сажки – 41,86 %, летючої сажки – 39,54 % 

відповідно. 

Високий відсоток проміжного успадкування (від 16,28 до 39,53 %) 

генотипів що вивчались, повторно підкреслює суттєву частку генотип-

середовищної взаємодії у формуванні стійкісних характеристик кукурудзи до 

шкодочинних об’єктів. 

Вказані вище висновки підтверджуються і в результатах оцінки 

закономірності успадкування стійкості в гібридах першого покоління у 

розрізі генотипових напрямків схрещування самозапилених ліній на підставі 

їх попередньої ідентифікації (див. розділ 3). Результати такого аналізу 

стосовно шведської мухи (рис. 5.1) засвідчили відсутність чіткої 

закономірності щодо успадкування стійкості до цього шкідника. 

При аналізі стійкості гібридів, отриманих шляхом схрещування стійких і 
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нестійких ліній, характер успадкування в більшості випадків був зміщений в 

сторону різних варіантів успадкування сприйнятливості з мінімальним 

числом гібридних комбінацій з наддомінуванням стійкості. При схрещуванні 

стійких ліній між собою отримано 57 % стійких гібридів, а при схрещуванні 

стійких та середньостійких форм у різних поєднаннях за напрямком 

схрещування отримано 30 стійких гібридних комбінації, що складає більше 

35 % від загального числа простих гібридів в дослідженнях. Максимальне 

ураження шведською мухою відмічене при схрещуванні стійких ліній з 

нестійкими, особливо у варіанті «низькостійкі на стійкі» – 83,3 % гібридних 

комбінацій з успадкуванням сприйнятливості до шкідника від загального 

числа гібридних комбінацій у групі. 

 

Рис. 5.1  Успадкування польової стійкості до шведської мухи гібридами F1 

(середнє за 2006-2007 рр.) (hp< -1 – наддомінування стійкості; -0,5<hp<-1 – 

неповне домінування стійкості; hp<-0,5 – часткове домінування стійкості; 0 – 

проміжний тип успадкування; +0,5<hp<+1 – неповне домінування 

сприйнятливості; hp<-0,5 – часткове домінування сприйнятливості; hp>+1 – 

наддомінування сприйнятливості, С – стійка, СС – середньостійка, Н – нестійка). 

 

Таким чином, формування стійкості до шведської мухи у кукурудзи має 

полігенний характер детермінації, проте використання у схрещуваннях попередньо 

Число 

гібридних 

комбінацій 

угрупі 



130 

ідентифікованих стійких до шкідника самозапилених ліній дозволяє значно 

підвищити ймовірність отримання стійкого гібрида. Це ще раз підтверджує 

можливість підбору самозапилених ліній кукурудзи як донорів стійкості. 

Аналогічний характер встановлено і в особливостях аналізу стійкості до 

кукурудзяного метелика в розрізі напрямків схрещувань (рис. 5.2). 

Відмічено, що на частку повного наддомінування стійкості до цього 

шкідника у простих гібридів кукурудзи припадає 23,3 % (20 простих гібридів), 

з них на варіант схрещувань «стійкі на стійкі» – 10 гібридних комбінацій (50 

% загального числа стійких гібридів отриманих у схрещуваннях). 

Максимальна кількість сприйнятливих до шкідника гібридів встановлена у 

варіантах схрещувань з нестійким батьківським компонентом, а переважання 

стійких та відносно стійких гібридів до цього шкідника – у варіантах 

схрещувань з наявністю стійкого батьківського компоненту. 

 

Рис. 5.2 Успадкування польової стійкості до кукурудзяного метелика 

гібридами F1 (середнє за 2006-2007 рр.) (тут і надалі: hp< -1 – наддомінування 

стійкості; -0,5<hp<-1 – неповне домінування стійкості; hp<-0,5 – часткове 

домінування стійкості; 0 – проміжний тип успадкування; +0,5<hp<+1– неповне 

домінування сприйнятливості; hp<-0,5 – часткове домінування 

сприйнятливості; hp>+1 – наддомінування сприйнятливості, С – стійка, СС –  

Число 

гібридних 

комбінацій 

угрупі 
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середньостійка, Н – нестійка). 

 

Такий характер успадкування також підтверджує полігенний характер 

формування ознаки та можливість селекційного шляху створення стійкого 

гібридного матеріалу на основі правильно підібраних батьківських 

компонентів. 

За реакцією гібридів F1 до пухирчастої сажки у розрізі генотипових 

напрямків схрещувань (рис. 5.3) ступінь домінантності варіює від мінус до 

плюс нескінченності, тобто спостерігались випадки негативного 

наддомінування (від’ємний гетерозис), негативного домінування, проміжний 

прояв стійкості, позитивне домінування і позитивне наддомінування 

(позитивний гетерозис) стійкості до патогену. Максимальне число стійких 

генотипів встановлено за участі в схрещувань обох стійких батьківських форм 

– 62,5 % від загальної кількості отриманих у градації гібридних комбінацій з 

наддомінуванням стійкості до патогенна.  

 

Рис. 5.3 Успадкування польової стійкості до пухирчастої сажки 

гібридами F1 (середнє за 2006-2007 рр.). 

 

Найвищий рівень сприйнятливості встановлено у варіантах схрещувань 
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де присутні батьківські компоненти з низьким рівнем стійкості – 79,4 % від 

загального числа отриманих гібридних комбінацій  

Отже, оцінка стійкості до пухирчастої сажки простих гібридів першого 

покоління за ступенем домінантності показала переважно наддомінуючий тип 

успадкування як за позитивним, так і негативним значенням при схрещуванні 

стійких ліній і прояв різних типів домінування в усіх інших комбінаціях 

схрещування. Такий тип успадкування характерний для полігенного контролю 

стійкості. Це ще раз підтверджує, що стійкість до пухирчастої сажки носить 

полігенний характер, а створення стійких гібридів до пухирчастої сажки 

вимагає ретельного добору батьківських компонентів. 

Ступінь домінування ознаки стійкості до летючої сажки (рис. 5.4) був 

цілком подібним до оцінки цього показника щодо пухирчастої сажки. 

Попередня ідентифікація вихідного матеріалу, який приймав участь у 

схрещуваннях, показала відсутність самозапилених ліній з низькою стійкістю 

до захворювання, а тому у системі гібридизації приймали участь форми 

високостійкі (ВС), стійкі (С) та середньостійкі (СС). 

 

Рис. 5.4 Успадкування польової стійкості до летючої сажки гібридами F1 

(середнє за 2006-2007 рр.). 
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Максимальне число простих, гібридів стійких до цієї хвороби, встановлено 

у варіантах срещувань «високостійкі на високостійкі» де на частку 

наддоміування стійкості припадає 24,4 % від загальної кількості отриманих 

гібридів. Слід зауважити, що для цієї градації комбінацій простих гібридів 

встановлена і максимальна частка наддомінування сприйнятливості – 15,1 %. 

Отже, отримані результати засвідчують, що генотипова система 

формування ознак стійкості до хвороб та шкідників у кукурудзи має 

гетерогенну природу, та полігенний контроль стійкості, що ускладнює чисто 

селекційний напрямок створення стійких гібридів до хвороб та шкідників. 

Це ж підтверджується результатами генетичного аналізу по схемі Джинкса 

– Хеймана для ознак що вивчались. Взагалі, оцінка стійкості до хвороб та 

шкідників в системі генетичного діалельного аналізу за Хейманом проводиться 

досить рідко, у зв’язку з полігенною структурою контролювання даної групи 

ознак та високої дискретності взаємодії генотипу з умовами середовища, що, до 

речі, встановлено і результатами наших досліджень. Проте, у системі 

генетичного аналізу на підставі діалельних схрещувань важливим є вираженість 

генотипів, зокрема, в системі класичного графіка співвідношень Wrдо Vr, 

розрахунку модульних значень генетичних компонент тощо. Графік Хеймана 

дозволяє ідентифікувати систему рекомбігенезу за характер домінантно-

адитивної взаємодії генів у схрещуваннях та виділити найбільш цінні генотипи 

вже на ранніх етапах такого аналізу. 

З іншого боку, складний характер формування ознак стійкості до шкідників 

та хвороб, встановлений нами у попередніх розділах, зумовлює неспівпадання 

умов генетичного середовища у наших схрещуваннях з класичними вимогами 

аналізу Хеймана: відсутність реципрокного ефекту, епістатичної та локусної 

взаємодії. Саме для таких випадків різні дослідники застосовували модернізовані 

моделі такого аналізу. Ці модернізації досить детально описані в дослідженнях Н. 

В. Кочериної з огляду на рекомендації К. Мазер, Л. Дезуре та ін. [128]. Тому 

подальший генетичний аналіз проводився нами з врахуванням цих рекомендацій 

та класичної схеми Хеймана [139]. Враховуючи встановлену істотність 

реципрокного ефекту у наших дослідженнях у формуванні стійкості до хвороб та 

шкідників кукурудзи та з метою оцінки детермінації оптимальних напрямків 
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батьківських схрещувань, розроблялись одночасно дві моделі генетичного аналізу 

– за повним значенням ураженості гібридних комбінацій та з використанням 

середнього значення гібридної комбінації для прямих та зворотніх схрещувань для 

зняття достовірності компонентів с і d генетичного аналізу, які визначають саме 

реципрокний ефект. 

Вихідний матеріал діалельної сітки обох моделей було перевірено (за 

спрощеною схемою) на відповідність вищевказаним вимогам за t-критерієм (по 

співвідношенню між варіансами Vr всередині потомства однієї лінії від 

схрещування її з рештою ліній і коваріансами Wr цього потомства з 

нерекурентними батьківськими формами) [128, 139].  

Регресія Wr на Vr, при дотриманні всіх вимог до генетичного аналізу ознаки, 

повинна бути лінією одиничного нахилу, або незначно від неї відхилятись. 

Компоненти такої оцінки за t-критерієм, та кінцеві рівняння лінії регресії 

(Vr, Wr) визначено згідно загальної схеми (табл. 5.10). Причому, знаки при tф 

опускаються у відповідності до закономірностей оцінки за t-розподілом. 

Таблиця 5.10 

Оцінка відхилень регресії (Wr, Vr) від лінії одиничного нахилу, 2006-2007 рр. 

Показники 

Шведська муха Кукурудзяний метелик 

перша модель друга модель перша модель друга модель 

2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 

varVr 161,74 164,17 777,06 458,20 98,87 176,27 379,25 346,77 

var Wr 145,16 156,02 822,13 614,43 95,03 171,21 336,35 108,80 

cov (Vr Wr) 191,15 51,99 -23,40 -64,49 145,79 272,34 -276,18 88,83 

tт 05 2,45 

tф 05 0,11 0,0003 0,05 0,13 2,31 0,59 0,02 2,26 

bWr/Vr 0,18 0,06 -0,03 -0,14 0,22 0,28 -0,73 0,26 

а 116,05 146,10 135,76 154,11 73,59 122,33 284,14 66,52 

Показники 

Пухирчаста сажка Летюча сажка 

перша модель друга модель перша модель друга модель 

2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 

varVr 76,44 143,01 639,94 1739,6 53,49 95,92 471,14 2213,8 

var Wr 85,33 126,16 244,73 1103,5 67,10 111,28 203,10 990,7 

cov (Vr Wr) 146,32 172,34 154,54 469,1 458,9 2568,8 250,74 1274,4 

tт 05 2,45 

tф 05 1,9 0,56 1,50 0,32 1,00 2,15 1,13 1,02 

bWr/Vr 0,190 0,09 0,24 0,27 0,530 0,440 0,53 0,58 

а 70,63 113,10 68,33 86,66 38,77 68,77 43,34 69,01 
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Отримані дані вказують на відсутність суттєвої відміни лінії регресії (Vr, Wr) 

від лінії одиничного нахилу. За результатами отриманих даних матеріал цілком 

відповідає вимогам загальної графічної інтерпретації аналізу Джинкса – Хеймана. 

З іншого боку, низькі значення коефіцієнту регресії bWr/Vr та високі 

початкові значення вільного члена регресійного рівняння (а) свідчать про значний 

вклад у формування ознаки генотип-середовищної взаємодії та наявність впливу 

реципрокного та епістатичного ефекту в системі полігенного формування ознак 

стійкості кукурудзи до хвороб та шкідників. 

Графічно ці чинники з представлених компонентів оцінки відхилень 

сприятимуть перетину лінії регресії на графіку генотипових компонент на 

додатній частині осі ординат, а сама лінія регресії прогнозовано має бути нахилено 

в сторону вісі абсиц, відхиляючись від класичної схеми в 45
0
. 

Вказані висновки, знайшли своє реальне відображення на наступних 

рис. 5.5-5.10. 

Крім того, можна зробити також висновок, що формування стійкісних 

показників кукурудзи до шкідників та хвороб має складну генетичну природу з 

переважанням неповного домінування, що свідчить про адитивно-домінантне її 

формування, оскільки у всіх випадках досліджуваних ознак оскільки графік 

(Wr, Vr) пересікає вісь Wr на позитивній стороні. 

За стійкістю до шведської мухи (рис. 5.5) встановлено вплив абіотичних 

чинників, зумовлених зміною ординатного положення окремих самозапилених 

ліній, які приймали участь у діалельних схрещуваннях у розрізі 2006-2007 рр. 

вивчення. Найбільш стабільним розміщенням відмічено лінії СО 255 та 

МА 22. 

На основі суми Wr +Vr всі лінії можна розмістити відповідно до числа 

домінантних алелей, враховуючи те, що лінія, яка має найбільше число 

домінантних генів, буде мати найбільш низькі варіансу Vr і коваріансу Wr. 

Таке розміщення має наступний вигляд: у 2006 р.: СО 108, KL 17, СО 255, 

МА 22, F 502, СМ 5-1-1, УХК 409, УХ 405. У 2007 р. за взаємодії з 

чинниками довкілля відбулися зміни в градації з переміщенням на останнє 

місце F 502, та внутрішньо групових зміщень окремих генотипів. Така зміна 

позиції, як вже наголошувалось, може бути складним комплексом реалізації  
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Рис. 5.5. Залежність Wr від Vr для ознаки ―стійкість до шведської мухи‖ 

(перша модель), 2006-2007 рр. 

 

генетичних систем рослини за даною ознакою. Це підтверджується і в 

дослідженнях Л. В. Хотильової, Л. А. Тарутиної [228], які відмічали, що 

вираженість генотипу може змінюватись не лише по роках, а й в онтогенезі 

самої рослини. На їх думку, в генетичному контролі визначаючими поряд з 
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адитивними ефектами є ефекти наддомінування. Чим більше ознака 

піддається впливу умов середовища та чим слабший по ній генетичний 

контроль, тим складніше виділити в різні роки стабільну генетичну її 

вираженість. Це, до речі, підтверджують результати аналізу самозапилених 

ліній на ЗКЗ та СКЗ (див. табл. 5.6). 

 

Рис.5.6. Залежність Wr від Vr для ознаки ―стійкість до шведської мухи‖  

(друга модель), 2006-2007 рр. 

 

Графіки Хеймана для другої моделі (рис. 5.6) також засвідчили більш 
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виражений характер неповного домінування та вплив лімітуючих чинників 

довкілля на характер розміщення точок на графіку. Це вказує на вплив саме 

середовищного чинника на спектр генів, що визначають характер 

формування ознаки стійкості до цього шкідника у кукурудзи. 

Елімінація реципрокного ефекту у другій моделі змінила трапецію на 

графіку самозапилених ліній СМ5-1-1, МА 22 саме за рахунок зниження їх СКЗ 

для даної генотипової системи схрещувань. Загальне розсіювання точок регресії 

також знизилось у другій моделі. Таким чином, напрямок схрещувань при 

створені стійких до шведської мухи гібридів відіграє значну роль і має бути 

врахований у селекційній програмі. 

Встановлені генетичні компоненти підтверджують загальні висновки 

зроблені в ході аналізу графіків Хеймана (табл. 5.11).  

Причому слід зауважити, що для обох моделей відмічено від’ємні значення 

компонентів b2 і b3 та їх взаємодії (дод. Д.4 – Д.7). Виходячи з того, що b2 вказує 

на характер асиметрії розподілу генів між локусами, а b3 вказує на наявність 

ефектів домінантності не пов’язаних з компонентами b1 та b2. В цілому, 

генетичний спектр діалельної схеми наших схрещувань має складну адитивно-

домінантну систему формування ознаки у простих гібридів, яка крім того є 

нестабільною з позиції лім-фактору середовища росту і розвитку самих 

генотипів. Встановлена достовірність для всіх компонентів згідно їх похибок за 

зворотньою матрицею Хеймана, а також однорідність варіанс вказаних 

генетичних компонент за критерієм Бартлета (χ
2
) (дод. Д. 4 – Д. 7). Зауваження 

стосується лише достовірності їх взаємодії, яка в ідеальній моделі має бути 

недостовірною, проте для наших умов недостовірність такої взаємодії доведена 

лише для окремих взаємодій (30-35 % від загального числа встановлених 

залежностей). За рахунок достовірності взаємодій графічне співвідношення між 

Wr та Vr має відмінний від класичного характер співвідношення за кутовими 

значеннями перетину параболічної та прямолінійної графічних складових, 

характерною для всіх ознак, проаналізованих у наших дослідженнях. Через це, 

самозапилені лінії, що вивчались в системі схрещувань на стійкість до шведської 



139 

мухи займають ситуаційно позицію між вираженим неповним домінуванням та 

слабко вираженим наддомінуванням. Навпаки, у другій моделі з недостовірними 

компонентами с і d відмічено для обох років неповне домінування. Це ще раз 

підкреслює складну адитивно-домінантну природу формування стійкості до 

шкідників і хвороб у гібридів кукурудзи. 

Таблиця 5.11 

Генетичні компоненти ознаки ―стійкість до шкідників‖, 2006 -2007 рр. 

Генетичні 

компоненти 

Оцінка генетичних компонентів 

Шведська муха Кукурудзяний метелик 

перша модель друга модель перша модель друга модель 

2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 

D 142,67
** 

172,84
**
 147,27

**
 170,83

**
 69,15

*
 144,43

**
 74,23

*
 167,55

**
 

F -220,91
**
 -203,25

**
 -94,43

*
 -69,30

*
 -132,15

**
 -246,46

**
 -46,28

*
 -60,25

*
 

H1 157,03
**
 159,44

**
 133,71

**
 129,17

**
 76,51

*
 131,97

**
 59,44

*
 117,97

**
 

I=H1/D 1,10 0,92 0,91 0,76 1,11 0,91 0,80 0,70 

I0=(H1/D)
1/2 1,05 0,96 0,95 0,87 1,05 0,96 0,89 0,84 

H2 78,33
*
 90,14

*
 92,84

*
 85,94

*
 38,31

*
 32,49

**
 51,80

*
 91,85

**
 

h 2 59,18
*
 40,82

*
 83,29

*
 32,52

*
 -12,46 -2,46 -0,17 30,09 

I1=H2/4 H1 0,12 0,14 0,17 0,17 0,13 0,062 0,22 0,19 

F1 (СО 108) -48,32
*
 -64,41

*
 117,41

**
 61,96

*
 -146,08

**
 -177,96

**
 53,27

*
 91,61

*
 

F2 (УХ 405) -441,38
**
 -291,69

**
 -251,56

**
 -146,30

**
 -93,93

*
 -332,07

**
 -65,94

*
 -165,82

**
 

F3(СМ 5-1-1) -221,62
**
 -240,70

**
 -56,72

*
 -6,14 -144,58

**
 -377,86

**
 -54,01

*
 -159,52

**
 

F4 (МА 22) -241,22
**
 -258,13

**
 -325,29

**
 -211,70

**
 -158,42

**
 -175,69

**
 -1,61 -127,01

**
 

F5 (F 502) -300,66
**
 -413,12

**
 -234,48

**
 -264,08

**
 -141,70

**
 -332,67

**
 -106,74

**
 -250,91

**
 

F6 (CO 255) -41,13
*
 -35,34

*
 265,24

**
 250,02

**
 -72,82

*
 -111,23

**
 -55,86

*
 248,69

**
 

F7 (KL 17) -160,15
**
 -129,97

**
 -93,65

*
 -60,32

*
 -200,80

**
 -340,28

**
 -17,56

*
 25,81

*
 

F8 (УХК 409) -312,78
**
 -192,67

**
 -176,36

**
 -177,81

**
 -98,87

*
 -123,89

**
 -121,79

*
 -144,83

*
 

SFr 8,58 7,57 3,13 7,28 9,15 16,46 2,18 3,71 

I3 0,15 0,24 0,50 0,62 0,048 0,057 0,48 0,65 

I4=h2/H2 0,76 0,45 0,90 0,38 -0,32 -0,076 -0,003 0,33 

h
2***

 0,81 0,82 0,97 0,90 0,67 0,62 0,89 0,90 

1/2F/(D (H1 - H2))
1/2 -1,04 -0,93 -0,61 -0,40 -1,29 -1,03 -0,97 -0,46 

r[Vr+Wr;P] -0,12 -0,07 -0,44 -0,37 0,58
*
 0,33 -0,08 -0,27 

Fг –Р 4,25 3,68 4,63 3,08 0,69 2,64 0,51 2,93 

E 30,23
*
 30,22

*
 5,90 12,20 32,8

*
 69,58

*
 6,32 9,47 

Примітки: SFr – помилка компонентів F1 – F8; 
*
 – істотно на рівні 0,05; 

**
 – 

істотно на рівні 0,01.D – компонент варіації, зумовлений адитивними 

ефектами генів; H1 – компонент варіації, зумовлений домінантними ефектами 

генів; F – компонент мінливості, який відображає напрям домінування в 

середньому для всіх сортів; H1/D – показник ступеня домінування; h
2
 – 
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коефіцієнт успадковуваності у вузькому розумінні ***за методологією 

простого дисперсійного комплексу. 

 

За відношенням H1/D в успадкуванні стійкості до шведської мухи його 

характер знаходиться в межах неповного домінування – незначного 

наддомінування, а за відношення (H1/D)
1/2

в різні роки встановлений змінний 

характер домінування в кожному локусі, що контролюють ознаку, 

вираженість якого перебуває під істотним впливом умов вирощування. Про 

це свідчить і величина відношення h2/H2 менша одиниці для обох моделей, 

вказує на адитивно-домінантне формування ознаки. 

Величина відношення H2/4*H1<0,25 також для обох моделей свідчить 

про асиметрію розподілу рецесивних і домінантних генів, у ліній наявна 

домінуюча частка рецесивних генів. Це підтверджується компонентом F  < 0 

та відношенням ((4*D*H1)
1/2

+F)/((4*D*H1)
1/2

-F) < 1.  

Значення параметру F для кожної батьківської форми показує, що 

стабільно високе число рецесивних генів відмічено у лінії УХ 405, F 502, 

МА 22 де критерій F має найнижчі від’ємні значення. Найбільше число 

домінантних генів у ліній СО 108, СО 255. Враховуючи значення 

коефіцієнта кореляції між середнім значенням батьків і сумою Wr  + Vr -0,12 

– -0,07 (перша модель) та -0,37 – -0,44 (друга модель), слід відмітити, що 

домінантні гени тенденційно (враховуючи низьке значення коефіцієнту 

кореляції) визначають зменшення величини стійкості до шведської мухи, а 

рецесивні –її збільшення. Тому гібриди з участю ліній УХ 405, F 502, МА 22 

у більшості випадків мають меншу пошкодженість цим шкідником, а отже і 

характеризуються вищою стійкістю. Проте низьке значення вказаного 

коефіцієнта кореляції свідчить про двояке вираження стійкості до шкідника 

як через домінантні, так і через рецесивні гени, що, в свою чергу, свідчить 

про специфічність реалізації стійкості кукурудзи до шведської мухи в 

окремих комбінаціях, тобто вказує на важливість констант та варіанс СКЗ та 

її визначеності в гібридах. Це підтверджується результатами вираженості 

середнього по групі гібридів від середнього по батьківських формах (Fг –Р), 

яка має виражену додатну направленість вище 1, що, в свою чергу, є 
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свідченням вираженого додатного успадкування ознаки та підтверджується 

результатами оцінки за характером успадкування стійкості до шведської 

мухи встановленою нами попередньо (рис. 5.1) де на частку ліній з 

позитивним домінуванням припадає 51 % випадків гібридних комбінацій. У 

підтвердження цього слід зауважити, що співвідношення між ЗКЗ та СКЗ  

для тих же самозапилених ліній УХ 405, F 502, МА 22 є максимальною у 

групі схрещувань -1,50; -1,34; -1,03. Саме тому, такі лінії для селекційної 

практики за даною ознакою є цінними. 

Взагалі слід відмітити низьку генетичну стабільність діалельної схеми в 

оцінці стійкості простих гібридів кукурудзи до шведської мухи. На це 

вказують вже згадані значення коефіцієнта кореляції між варіансою та 

коваріансою генетичної системи ознаки та батьківськими формами та 

характер ліній на графіку Хеймана (рис. 5.5). Це підтверджує варіативність 

системи по відношенню до лімітуючих чинників довкілля. Тобто, генетична 

реалізація ознаки тісно переплітається з генотип-середовищною взаємодією, 

що ускладнює добір стійких форм та вимагає щонайменше 3-5 річного 

циклу оцінки вихідного матеріалу за ознаками стійкості до хвороб та 

шкідників у кукурудзи. 

Аналогічні особливості у формуванні генотипової вираженості до 

шкідників встановлено і відносно кукурудзяного метелика (рис. 5.6, табл. 5.12). 

Для графіку Хеймана у першій моделі відмічена зміна тропації 

розміщення точок самозапилених ліній у полі графіка. Причому всі лінії 

характеризувались мінливістю суми Wr + Vr у роки досліджень, що дає 

підстави зробити висновок щодо більш високого чинникового впливу 

довкілля на загальну пошкодженість простих гібридів кукурудзи та 

підтверджується вищими значеннями генотип-середовищної взаємодії за 

результатами дисперсійного факторного аналізу, порівняно з об’єктом 

шведська муха (див. розділ 3). При цьому найвищу специфічність прояву 

ординарного розміщення встановлено у самозапилених ліній УКХ 409, 

KL 17, CO 255, що підтверджує СКЗ цих ліній. 

Загальний напрямок формування ознаки визначається системою 

рецисивних генів F< 0, з найбільших їх числом у самозапилених ліній СМ 5-1-1, 
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УХ 405, KL 17, МА 22 які, враховуючи тенденційну пряму залежність для 

першої моделі аналізу [Vr+Wr; P] 0,33-0,58 з якої лінії з найбільшим числом 

рецесивних генів формують найбільш стійкі гібридні комбінації та r 

[Vr+Wr; P] -0,08 – -0,27 з якої лінії з найменшим рецисом формують 

найбільш стійкі до шкідника гібридні комбінації – доцільно 

використовувати як донори стійкості. 

 
Рис. 5.7. Залежність Wrвід Vr для ознаки ―стійкість до кукурудзяного 

метелика‖ (перша модель), 2006-2007 рр. 

 

Стосовно лінії KL 17 слід зауважити, що за рахунок зміни свого 

ординатного розміщення в різні роки вивчення вона проявляє високу 
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специфічність формування показника у гібридних комбінаціях, маючи в 

середньому за два роки найвищу СКЗ – 5,03, поступаючись лише лінії СО 255. 

Враховуючи результати обліку стійкості простих гібридів кукурудзи в 

діалельній палетці слід відмітити, що кращий результат стосовно отримання 

стійких гібридних комбінацій до кукурудзяного метелика отримуємо у випадку, 

коли стійка самозапилена лінія виступає у якості батька, ніж у якості матері в 

системі різнорідних схрещувань, низькостійкі на стійкі і тому подібне. 

Для другої моделі аналізу (рис. 5.7) стійкості до кукурудзяного 

метелика встановлені не лише зміна характеру розміщення точок у полі 

графіка Хеймана, але й зміна положення регресійної прямої по відношеню 

до вісі Wr, що, на нашу думку, можна пояснити спряженістю особливостей 

розвитку шкідника та рослин гібридів у різні роки досліджень.  

 
Рис. 5.8. Залежність Wrвід Vr для ознаки ―стійкість до кукурудзяного 

метелика‖ (друга моде.ль), 2006-2007 рр. 
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Використання у другій моделі середніх значень по реципрокних 

гібридах забезпечило елімінацію ―батьківського ефекту‖ і тому у випадку 

відсутності впливу ліміт-фактора довкілля регресійні точки батьків мали 

знаходитись в близьких точках відносно вісі Vr. У зв’язку з тим, що 

батьківської і материнський компонент по-різному реагує на чинники довкілля 

протягом вегетації то у випадку усереднення реципрокних різниць у різні роки 

гібридний матеріал буде займати різне положення, що наглядно й демонструє 

модель 2.  

Більше того, з графіка Хеймана для другої моделі можна зробити 

висновок про адаптивність самозапилених ліній до умов довкілля.  

 

 

Рис. 5.9. Залежність Wr від Vr для ознаки ―стійкість до пухирчастої 

сажки‖ (перша модель), 2006-2007 рр. 
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Так для лінії СО 255 у другій моделі аналізу зміщення по осі Vr у 

порівнянні 2006 та 2007 рр. складає 105 одиниць, а для лінії УХ 405 – 

близько 70 одиниць. Це ж підтверджується результатами наших оцінок 

зв’язку ступеня пошкодження шкідником від абіотичних чинників періоду 

вегетації (див. розділ 4) та відмічається у дослідженнях Н. В. Кочериної 

[128], яка додатково вказує що у випадку позбавлених реципрокного ефекту 

діалельних системах за низьких значень r [Vr+Wr; P], зміни величини 

напрямку домінування по роках та направленості коефіцієнтів регресії 

bWr/Vr, загального вищого сумарного показника Fг –Р можна стверджувати 

про специфічну генетичну систему реалізації ознаки у схрещуваннях, яка 

перебуває під істотним впливом умов довкілля.  

 
Рис. 5.10. Залежність Wr від Vr для ознаки ―стійкість до пухирчастої 

сажки‖ (друга модель), 2006-2007 рр. 
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Саме тому доцільно вести паралельну оцінку стійкості самозапиленої 

лінії до шкідників та хвороб та її адаптивність та сприйнятливість до змін 

гідротермічного режиму, стабільність та пластичність тощо. 

Стійкість до хвороб, за результатами наших досліджень, також має 

складну домінантно-адитивну природу формування. Так, стосовно стійкості 

до пухирчастої сажки самозапилені лінії показали досить високу стабільність 

за розмішенням у координатному полі графіка Хеймана (рис. 5.7, 5.8, 

табл. 5.8), за виключенням самозапилених ліній УХ 405 та СМ 5-1-1 як для 

першої, так і для другої моделей. 

Для стійкості до пухирчастої сажки діалельна система схрещування для 

обох моделей має асиметричний розподіл (відношення H2/4*H1<0,25 (0,16 – 

0,17)) та рецесивну вираженість генотипів F < 0 та відношенням I3 = 

((4*D*H1)
1/2

+F)/((4*D*H1)
1/2

-F) – 0,40 – 0,51. За характером залежності r 

[Vr+Wr; P] (0,08 – 0,023 для першої моделі та -0,20 – -0,31 для другої моделі) 

виділено цінні з позиції створення стійких до пухирчастої сажки простих 

гібридів є самозапилені лінії F 502, МА 22, УХ 405, УХК 409. Самозапилені 

лінії СО 255 та СО 108 з інтервальним значенням за критерієм F на рівні 

домінантного з низьким рецисом для першої та другої моделей проявляють 

високу специфічність у системі схрещувань, на що вказують положення 

точок цих ліній на графіку Хефмана та що підтверджено результатами 

комбінаційного аналізу (табл. 5.12). 

Зміна напрямку домінування для обох моделей встановлена за 

співвідношенням H1 і D у різні роки досліджень ще раз підкреслює складну 

взаємодію генотипових особливостей, що визначають стійкість до пухирчастої 

сажки у кукурудзи з лімітуючи ми чинниками довкілля, зокрема такими, які 

сприяють інтенсивному розвитку захворювання (див. розділ 3.4). 

Генетичний аналіз стійкості кукурудзи до летючої сажки  для обох 

моделей найбільш підпадав під класичну його схему без певного 

ігнорування окремих його критеріїв допущених на підставі ряду 

рекомендацій для визначення генетичної структури формування полігенних 
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ознак [128]. 

Таблиця 5.12 

Генетичні компоненти ознаки ―стійкість до хвороб‖, 2006-2007 рр. 

Генетичні 

компоненти 

Оцінка генетичних компонентів 

Пухирчаста сажка Летюча сажка 

Перша модель Друга модель Перша модель Друга модель 

2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 
D 118,42

**
 149,73

**
 117,75

**
 154,11

**
 145,93

**
 207,26

**
 152,96

**
 227,62

**
 

F -70,12
*
 -147,66

**
 -64,93

*
 -99,53

*
 64,80

*
 51,88

*
 57,02

*
 22,86

*
 

H1 73,23
*
 201,20

**
 63,52

*
 155,19

**
 85,38

*
 140,45

**
 57,06

*
 79,17

*
 

I=H1/D 0,62 1,34 0,54 1,01 0,59 0,68 0,37 0,35 

I0=(H1/D)
1/2 

0,79 1,16 0,73 1,00 0,76 0,82 0,61 0,59 

H2 49,96
*
 128,56

**
 48,69

*
 119,14

**
 32,47

*
 66,55

*
 35,56

*
 64,71

*
 

h 2 -7,92 33,85
*
 -2,25 50,90 -7,62 -12,64

*
 -1,72 7,09 

I1=H2/4 H1 0,17 0,16 0,19 0,19 0,10 0,12 0,16 0,20 

F1 (СО 108) 16,02
*
 -1,05 -23,91

*
 -94,79

**
 109,26

**
 189,19

**
 46,14

*
 28,06

*
 

F2 (УХ 405) -40,45
*
 -300,06

**
 -82,36

**
 -323,41

**
 20,74

*
 -72,38

**
 24,97

*
 -46,36

**
 

F3(СМ 5-1-1) -39,51
*
 -76,32

**
 -99,57

**
 -12,91

**
 172,68

**
 279,55

**
 132,07

**
 232,83

**
 

F4 (МА 22) -54,35
*
 -221,59

**
 -102,60

**
 -169,01

**
 109,89

**
 164,93

**
 98,73

**
 98,54

**
 

F5 (F 502) -253,79
**
 -403,14

**
 -267,29

**
 -405,80

**
 3,89

*
 115,36

**
 -1,52 -41,96

*
 

F6 (CO 255) -0,42
*
 -9,74

*
 88,91

**
 186,87

**
 -8,98

*
 103,97

**
 -2,17 -291,51

**
 

F7 (KL 17) -84,64
**
 -78,60

**
 42,76

*
 120,13

**
 -0,09 -433,38

**
 86,53

**
 -34,66

*
 

F8 (УХК 409) -103,83
**
 -90,75

**
 -75,35

*
 -97,34

**
 111,01

**
 67,82

**
 71,45

**
 75,90

**
 

SFr 7,06 3,34 3,90 6,89 3,70 5,41 2,58 7,28 

I3 0,45 0,40 0,45 0,51 1,82 1,36 1,88 1,19 

I4=h2/H2 -0,16 0,26 -0,05 0,43 -0,23 -0,19 -0,05 0,11 

h
2***

 0,82 0,84 0,93 0,94 0,76 0,72 0,91 0,95 

1/2F/(D (H1 - H2))
1/2 

-0,67 -0,71 -0,78 -0,67 0,643
*
 0,715

*
 0,50 0,20 

r[Vr+Wr;P] 0,08 0,023 -0,20 -0,31 0,64
* 

0,72
* 

0,38 0,42 

Fг –Р 0,33 3,37 0,36 3,69 -0,15 1,21 0,17 1,64 

E 19,11
*
 26,63

*
 6,30 7,98

*
 17,61

*
 42,24

*
 4,18 8,31

*
 

Примітки: SFr – помилка компонентів F1 – F8; 
*
 – істотно на рівні 0,05; 

**
 – 

істотно на рівні 0,01.D – компонент варіації, зумовлений адитивними ефектами 

генів; H1 – компонент варіації, зумовлений домінантними ефектами генів; F – 

компонент мінливості, який відображає напрям домінування в середньому для всіх 

сортів; H1/D – показник ступеня домінування; h2 – коефіцієнт успадковуваності у 

вузькому розумінні ***за методологією простого дисперсійного комплексу. 

 

Так, пряма лінія регресійного поля на графіках Хеймана (рис. 5.11, 5.12) 

має близьке значення до 45-ти градусного нахилу, зміщення ординарного 

положення точок самозапилених ліній відбувається в інтервалі абсцизного 
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його пониження хоч і чітко простежується вплив лімітуючих факторів умов 

року на генетичну вираженість системи діалелей. 

  
Рис. 5.11. Залежність Wr від Vr для ознаки ―стійкість до летючої сажки‖ 

(перша модель), 2006-2007 рр. 

 

З позиції сум Wrі Vr, стабільності за критерієм F (для системи F> 0) та 

враховуючи достовірну залежність r [Vr+Wr; P] 0,38 – 0,72 найбільш цінними, з 
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точки зору донорів стійкості до летючої сажки є самозапилені лінії УХ 405, F 502, 

УХК 409, МА 22 з участю яких формується найбільша частка простих гібридів 

стійких до летючої сажки. Порівняння за критерієм F самозапилених ліній в обох 

моделях дає нам пістави рекомендувати ці лінії в якості як материнського, так і 

батьківського компоненту у схрещуваннях, оскільки величина критерію у них є 

відносно стабільною як за роки оцінок, так і за моделями. Найбільшу 

специфічність участі в гібридах проявляють самозапилені лінії СО 255 та KL 17 на 

що вказує їх координування на графіку Хеймана. 

 
Рис. 5.12. Залежність Wr від Vr для ознаки ―стійкість до летючої сажки‖ 

(друга модель), 2006-2007 рр. 
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Самозапилена лінія СМ 5-1-1 за сумою домінантних генів переважає інші 

самозапильні ліній діалельної системи схрещувань, а тому при гібридизації, 

враховуючи вираховані генетичні компоненти, також буде проявляти певну 

специфічність, зокрема формуючи нижчу стійкість до летючої сажки у 

схрещуваннях зі стійкими до збудника самозапиленими лініями. 

Генетична система за вказаною ознакою має домінантну направленість за 

критерієм F> 0 та неповне домінування за критерієм H1/D, що підтверджується 

результатами оцінки успадкування ознаки (табл. 5.9). 

Таким чином, генетичний аналіз стійкості до ряду хвороб та шкідників 

кукурудзи засвідчив складний адитивно-домінантний характер її 

формування, який перебуває під істотним впливом лімітуючих чинників 

середовища як абіотичних чинників періоду вегетації, так і біологічних 

особливостей життєвого циклу самого шкідника чи хвороби. 

З певними припущенями, застосованими нами в ході генетичного 

аналізу та на підставі виявлених особливостей за донори стійкості до 

шведської мухи слід виділити самозапилені лінії УХ 405, F 502, МА 22, до 

кукурудзяного метелика – СМ 5-1-1, УХ 405, KL 17, до пухирчастої сажки – 

F 502, МА 22, УХ 405, УХК 409, до летючої сажки – УХ 405, F 502, УХК 409, 

МА 22. На підставі проведеного ранжування в межах шкодочинних об’єктів 

встановлена комплексна стійкість у самозапилених ліній F 502, УХ 405, МА 22. 

Значення коефіцієнта успадковуваності у вузькому розумінні (h
2
) у 

розрізі досліджених хвороб та шкідників в загальному інтервалі 0,62-0,95 

вказує на високу ймовірність успішного добору донорів стійкості та пошуку 

кращих варіантів рекомбігенезу. Загальний аналіз генетичних систем 

діалельних схрещувань по кожній з ознак вказує на більш ефективне 

використання стійкої батьківської форми як материнського компоненту 

гібрида. При цьому, використання стійких до вказаних шкідників та хвороб 

самозапилених ліній не гарантує 100 % вихід стійких гібридів. Генетична 

очікуваність отримання стійких простих гібридів кукурудзи у їх фенотиповій 
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вираженості у результатів схрещування лише стійких самозапилених ліній 

складає у сприятливий за чинниками довкілля рік 56 – 60 %. Це ґрунтується на 

результатах аналізу на напрямок успадкування та генетичний аналіз Хеймана. 

Саме тому успішної селекції у створенні стійких гібридів кукурудзи до 

вказаних фітофагів можна досягнути лише на комплексній тривалій оцінці 

вихідного матеріалу і, зокрема, на штучному інфекційному фоні та такій же 

оцінці отриманих простих гібридних комбінацій. 

 

5.4. Поєднання урожайних та стійкісних ознак кукурудзи в єдиному 

генотипі 

 

Гібриди кукурудзи, які придатні до вирощування в сучасних умовах, 

повинні характеризуватися високим урожайним потенціалом та відзначатись 

комплексною стійкістю до патогенів. Це гарантує збереженість урожаю та 

високу конкурентоздатність гібриду на вітчизняному ринку насіння. На нашу 

думку, ці два важливі селекційні напрямки кукурудзи мають розвиватись у 

селекційних програмах завжди паралельно. 

Тобто, необхідно з однієї сторони мати стійкі до ураження хворобами і 

пошкодження шкідниками гібридні комбінації та їх батьківські форми, а з 

іншої сторони – сама природна стійкість нездатна забезпечити вимог 

виробництва щодо продуктивності, адже виключно придатні до вирощування в 

монокультурі форми не завжди мають високу врожайність. Однак, такі зразки, 

за рахунок стійкості до шкодочинних організмів, меншою мірою потерпають 

від втрат урожаю в умовах беззмінного вирощування. 

Таким чином, комплексний підхід щодо вирішення цієї проблеми, є 

можливим лише внаслідок вивчення в симбіозі питань високої зернової 

продуктивності й придатності до вирощування в монокультурі та виділення 

кращих селекційних зразків. 

Одним з напрямків наших досліджень було встановлення комбінаційної 

здатності самозапилених ліній з високим рівнем урожайності зерна та стійкості 
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до шкідників і хвороб, а також виділення цінних зразків з комплексним 

поєднанням даних ознак. 

За даними І. П. Чучмія, В. Г. Подолян [246], урожайність зерна виступає 

найбільш складною кількісною ознакою. 

Дисперсійний аналіз, (табл. 5.13), за урожайністю зерна простих гібридів, 

отриманих в результаті схрещування самозапилених ліній, введених вище, 

показав, що в даній групі існують суттєві генотипові відмінності за 

продуктивністю. 

Таблиця 5.13 

Дисперсійний аналіз простих гібридів кукурудзи за врожайністю зерна, 2006-2007 рр. 
 

Рік 
Джерело 

варіювання 

Сума 

квадратів 

Число 

ступенів 

свободи 

Середній 

квадрат 

Критерій F 

фактичний 
табличний 

0,05 0,01 

2006 

2007 
Загальна 

260,47 

275,30 

255 

255 
– – – – 

2006 

2007 
Гібриди 

255,29 

268,53 

63 

63 

4,05 

4,26 

150,00 

121,71 

1,38 

1,38 

1,48 

1,48 

2006 

2007 
Повторення 

0,03  

0,11 

3 

3 

0,01 

0,04 

0,37 

1,03 

2,65 

2,65 

2,70 

2,70 

2006 

2007 

Випадкові 

відхилення 

5,15  

6,66 

189  

189 

0,03  

0,04 

 

На основі отриманих результатів, нами був проведений діалельний 

аналіз на загальну та специфічну комбінаційну здатність (табл. 5.14). 

Таблиця 5.14 

Діалельний аналіз самозапилених ліній кукурудзи за врожайністю зерна, 2006-2007 рр. 

Рік 
Джерело 

варіювання 
Сума 

квадратів 

Число 
ступенів 
свободи 

Середній 
квадрат 

Критерій F 

фактичний 
табличний 

0,05 0,01 

2006 
2007 

ЗКЗ 13,41 
7 
7 

1,91 
2,64 

281,19 
299,62 

2,07 
2,07 

2,82 
2,82 

2006 
2007 

СКЗ 44,50 
28 
28 

1,58 
1,53 

233,28 
173,89 

1,56 
1,56 

1,98 
1,98 

2006 
2007 

Реципрокні 
різниці 

5,62 
28 
28 

0,21 
0,20 

30,98 
23,22 

1,56 
1,56 

1,98 
1,98 
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Аналізуючи дані табл. 5.14, слід відмітити, що в генотиповій 

детермінації врожайності, поряд з адитивними ефектами генів, значну роль 

відіграють неадитивні ефекти, які випливають із значень фактичних критеріїв 

загальної та специфічної комбінаційної здатності. Поряд із цим, у загальну 

генотипову мінливість урожайності зерна, враховуючи компоненти ЗКЗ і СКЗ, 

значну частину приносять й реципрокні ефекти, що вимагає подальшого 

вивчення та оцінки зазначеної проблематики. Розраховані значення ефектів 

загальної і варіанст специфічної комбінаційної здатності за зерновою 

продуктивністю наведено в табл. 5.15. 

Таблиця 5.15 

Оцінка ефектів загальної (gj) і варіанс специфічної (о
2
si) комбінаційної здатності 

самозапилених ліній за урожайністю зерна, 2006-2007 рр.  

Самозапилені 
лінії 

ЗКЗ СКЗ 

2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 
 gj ранг gi ранг 

 
σ

2
si ранг 

 
σ

2
si ранг 

F502 0,126 3 0,101 3 8,833 4 9,562 3 

УХ405 0,539 1 0,737 1 9,542 1 9,847 2 

CM 5-1-1 0,251 2 0,280 2 6,063 7 5,719 7 

МA22 0,043 5 0,022 4 6,407 6 5,774 5 

ХК409 -0,266 7 -0,233 6 9,251 3 10,083 1 

СО 255 -0,613 8 -0,626 8 5,504 8 5,416 8 

KL17 -0,134 6 -0,278 7 9,306 2 8,643 4 

CO108 0,053 4 -0,004 5 8,217 5 5,712 6 

НІР0,05 0,038  0,043  –  –  

НІР0,01 0,050  0,056 –   –  

σ
2
si –  –  7,890  7,590  

 

Як показала оцінка значень ефектів загальної та варіанс специфічної 

комбінаційної здатності, урожайність зерна характеризується високою 

стабільністю, на що вказує величина різниці в рангах. Високими додатніми 

ефектами загальної комбінаційної здатності за зерновою продуктивністю 

характеризувались самозапилені лінії УХ 405, СМ 5-1-1 і F 502. Лінії МА 22 

та СО 108 мали середній ефект, а УХК 409,СО 255 й KL 17 – від’ємні 

значення ефектів ЗКЗ. 
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Відповідно до встановлених рангів, нами був проведений кореляційний 

аналіз значень ефектів ЗКЗ за продуктивністю із значеннями ефектів 

загальної комбінаційної здатності за стійкістю до пошкодження шкідниками 

та ураження хворобами. Це було зроблено для більш детального 

встановлення об'єктивних причин залежності між рівнем урожайності та 

стійкістю до шкідливих організмів, досліджуваних самозапилених ліній 

кукурудзи (табл. 5.16.). 

Отримані нами коефіцієнти кореляції, які знаходилось в межах від -

0,304 до -0,503, вказують на існування від'ємної кореляційної залежності 

середньої сили між зерновою продуктивністю та негативною дією 

шкодочинних організмів. 

Проте, зв'язок був недостовірним і констатувати факт високої 

залежності вираження рівня врожайності вихідного матеріалу кукурудзи від 

ураження та пошкодження патогенами, за результатами наших досліджень, 

не представляється можливим. 

Однак, наявність оберненої кореляційної залежності вказує на 

тенденцію цього взаємозв'язку та необхідність поєднання в одному генотипі 

цінних властивостей, для отримання високої продуктивності й 

максимального гетерозису за врожайністю зерна, без його втрат від 

шкодочинних організмів. 

Результати дисперсійного аналізу реципрокних гібридів кукурудзи за 

врожайністю (табл. 5.17 та додаток Д. 3). Свідчать, що істотна різниця 

спостерігалася в 14 та 15 пар гібридів або в 50,0 та 53,6%, відповідно до років 

досліджень. Відхилення в сторону материнської форми було у 11 та 12 пар 

гібридів, тобто з 8,6 та 80,0 %, а до батьківської форми – спостерігалося лише 

в трьох пар гібридів, що відповідно склало 21,4 та 20,0%. 

Таким чином, з метою отримання стійкого до шкідників та хвороб що 

досліджувались високоврожайного гібриду кукурудзи, враховуючи дані 

підрозділу 5.2 є доцільним використання стійкої форми з високою ЗКЗ за 

урожайністю зерна в якості материнського компоненту як стійкими формами 

так і з такими, що мають низьку стійкість до фітофага та фітопатогенна. 
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Таблиця 5.16 

Взаємозв’язок ефектів ЗКЗ урожайності із пошкодженістю шкідниками та ураженістю хворобами самозапилених ліній 

кукурудзи, 2006-2007 рр. 
 

Самозапилені 

лінії 

Урожайність Кукурудзяний метелик Шведська муха Пухирчаста сажка Летюча сажка 

2006 p. 2007 p. 2006 p. 2007 p. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 

F502 0,126 0,101 -4,682 -3,949 -3,869 -5,023 -0,888 -1,218 -0,522 -0,416 

УХ 405 0,539 0,737 -4,139 -4,734 -1,525 -1,62 0,059 -0,903 -0,560 -0,904 

CM 5-1-1 0,251 0,280 -4,516 -4,623 0,056 -0,175 -0,213 -1,042 -1,739 -1,744 

MA 22 0,043 0,022 1,964 1,968 -4,281 -3,272 -1,418 -2,396 -0,577 -0,660 

УХК409 -0,266 -0,233 -3,836 -3,571 -4,075 -4,117 -4,227 -5,445 -1,077 -1,477 

CO 255 -0,613 -0,626 2,048 1,774 13,259 14,07 8,679 14,35 0,704 0,717 

KL17 -0,134 -0,278 5,023 4,310 -4,728 -4,773 -0,288 -1,682 6,018 5,820 

CO 108 0,053 -0,004 8,139 8,824 5,163 4,911 -1,702 -1,67 -2,247 -1,336 

Коефіцієнт 

кореляції 
- - -0365±0380 -0,472±0360 -0,503±0353 -0,454±0,364 -0,490±0356 -0,488±0356 -0304±0,389 

-0,425 

±0,370 
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Таблиця 5.17 

Аналіз реципрокних гібридів кукурудзи за урожайністю, 2006-2007 рр. 
 

Показник 

2006 р. 2007 р. 

Кількість пар Кількість пар 

шт. % шт. % 

Достовірні реципрокні 

відмінності 
14 50,0 15 53,6 

- Відхилення: 

материнської форми 
11 78,6 12 80,0 

- Відхилення в сторону 

чоловічої форми 
3 21,4 3 20,0 

 

Зведені результати реципрокного аналізу урожайності 

підтверджуються деталізованим реципрокним аналізом у простих гібридів. 

Так, в умовах монокультури, як у нашому випадку беззмінного вирощування 

кукурудзи до 10 років, на дату оцінки простих гібридів – гібридні 

комбінації УХ 405 х CM 5-1-1, УХ 405 х УХК 409, УХ 405 х CO 255, УХ 405 

х KL 17 та УХ 405 х CO 108, в складі яких материнською формою виступала 

самозапилена лінія УХ 405, особливо в 2006 p., характеризувалися високою 

зерновою продуктивністю. Це ж саме стосується гібридів МА 22 х CO 255 та 

МА 22 х CO 108, із участю самозапиленої лінії МА 22. 

Прості гібриди KL 17 х CM 5-1-1, УХК 409 х CM 5-1-1, в складі яких 

батьківською формою була лінія CM 5-1-1, також мали високу зернову 

продуктивність на рівні вище 6 т/га (див. табл. 5.18). 

Таблиця 5.18 

Аналіз реципрокних гібридів кукурудзи за урожайністю зерна, 2006-2007 рр. т/га 
 

Прості гібриди 
2006 p. 2007 p. 

AxB BxA A-B AxB BxA A-B 

F502 х УХ 405 6,60 5,35 1,25* 6,60 5,25 1,35* 

F502х СМ 5-1-1 5,32 5,17 0,15 5,28 5,13 0,15 

F502 х МА22 5,01 4,98 0,03 5,28 4,43 0,85* 

F502 х УХК 409 4,55 4,70 -0,15 4,78 4,68 0,10 

F502 х СО 255 4,13 4,34 -0,21 3,96 4,15 -0,19 
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Продовження таблиці 5.18 

Прості гібриди 
2006 p. 2007 p. 

AxB BxA A-B AxB BxA A-B 

F502 х KL 17 4,91 4,59 0,32* 4,48 4,65 -0,17 

F502 х СО 108 4,87 5,06 -0,19 4,75 4,95 -0,20 

УХ 405 хCM5-1-1 6,65 5,62 1,03* 6,73 5,93 0,80* 

УХ 405 х МА22 5,61 5,47 0,14 5,98 5,73 0,25 

УХ 405 х УХК 409 5,41 5,18 0,23 5,93 4,85 1,08* 

УХ 405 х CO 255 4,51 4,69 -0,18 4,70 4,33 0,37* 

УХ 405 х KL 17 4,93 5,19 -0,26* 5,56 4,84 0,72* 

УХ 405 х CO 108 4,67 4,43 0,24* 4,75 4,38 0,37* 

CM5-1-1 х МА. 22 5,00 4,96 0,04 4,75 4,78 -0,03 

CM5-1-1 х 

УХК409 

4,62 4,89 -0,27* 4,35 4,70 -0,35* 

CM5-1-1 х CO 255 4,27 4,07 0,20 4,17 3,87 0,30* 

CM5-1-1 х KL 17 4,35 5,47 -1,12* 4,62 5,43 -0,81* 

CM5-1-1 х CO 108 4,86 4,94 -0,08 4,73 4,62 0,11 

MA 22 х УХК 409 4,33 4,55 -0,22 5,16 4,20 0,96* 

MA 22 x CO 255 4,30 3,76 0,54* 4,35 3,40 0,95* 

MA22 x KL17 5,55 4,48 1,07* 4,35 4,55 -0,20 

MA 22 x CO 108 5,62 4,30 1,32* 5,15 4,15 1,00* 

УХК 409 x CO 255 3,94 3,86 0,08 3,58 4,85 -1,27* 

УХК409 х KL17 5,19 3,92 1,27* 3,87 4,05 -0,18 

УХК409 х СО108 5,70 4,20 1,50* 4,70 4,72 -0,02 

CO 255 x KL17 4,24 3,91 0,33* 3,87 3,85 0,02 

CO 255 x CO 108 4,79 4,82 -0,03 4,43 4,68 -0,25 

KL 17 x CO108 5,15 4,73 0,42* 5,13 4,30 0,83* 

HIP0,05  0,24   0,27  

Примітка: * –істотно на рівні значимості 0,05. 
 

Щоб вивчити питання успадкування даного показника з огляду на 

попередньо встановлений характер генетичної детермінації кукурудзи до 

шкідників та хвороб, був проведений генетичний аналіз за Джінксом – 

Хейманом [139, 271]. 

Для подальшого генетичного аналізу та отримання повнішої інформації 

про цінність самозапилених ліній, було взято середні значення між 
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реципрокними гібридами, в зв'язку із наявністю істотного реципрокного 

ефекту в дисперсійному аналізі комбінаційної здатності (див. табл. 5.2). 

За даними Н. В. Турбіна, Л. В. Хотилєвої., Л. А. Тарутіної [215], 

П. П. Літуна, Н. В. Проскурніна [139] регресія Wr на Vr, при дотриманні всіх 

вимог генетичного аналізу ознаки, повинна бути лінією одиничного нахилу або 

несуттєво від неї відхилятись. Це підтверджено і нашими дослідженнями 

(рис. 5.13). 

Рис. 5.13. Графік регресії залежності генетичних компонент Wr від Vr для 

ознаки ―урожайність зерна‖ у самозапилених ліній, 2006-2007 рр. 
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Дане твердження також відповідає отриманим варіансам і коваріансам 

(дод. Д. 9-10), які вказують на відсутність суттєвої відміни лінії регресії (Vr, 

Wr) від лінії одиничного нахилу. 

Пояснюючи результати генетичного аналізу, відповідно до 

загальноприйнятої схеми, слід сказати, що для ознаки „зернова 

продуктивність" характерне явище наддомінування. 

Проведений аналіз урожайності за графіками Хеймана, свідчить про 

домінантно-адитивне її формування, оскільки графік (Wr, Vr) перетинає вісь 

Wr на ординаті нижче нуля. 

На основі суми Wr +Vr всі лінії можна розмістити відповідно до числа 

домінантних алелей. При цьому, слід враховувати те, що самозапилена лінія, 

якій належить найбільша кількість домінантних генів, буде мати найнижчу 

варіансу Vr і коваріансу Wr. 

Проведений аналіз урожайності за графіками Хеймана, свідчить про 

домінантно-адитивне її формування, оскільки графік (Wr, Vr) перетинає вісь 

Wr на від'ємній її стороні. 

Отже, розміщення самозапилених ліній буде мати наступний вигляд, 

залежності від років досліджень: у 2004 р. – CO 108, УХ 405, CM 5-1-1, 

MA 22, F 502, CO 255, KL 17, УХК 409; а в 2005 p.: CO 108, УХ 405, CM 5-1-1, 

MA 22, CO 255, F 502, KL 17, УХК 409. Як бачимо, що лише дві лінії - F 502 та 

CO 255, мають дещо різне розташування за числом домінантних генів. 

Отримана зміна позицій може бути викликана складним комплексом 

реалізації генетичних систем рослиною за даною ознакою або зумовлена 

впливом екологічних умов на реалізацію генотипу. 

У середньому за роки досліджень, велику кількість домінантних генів 

за величиною показника, що вивчався, було встановлено у таких 

самозапилених ліній, як CO 108, УХ 405, CM 5-1-1, MA 22 та F 502. Лінії 

CO 255, KL 17 і УХК 409 містили найбільшу кількість рецесивних алелей. 

Для подальшого виконання генетичного аналізу досліджуваного 

селекційного матеріалу, нами було розраховано суми квадратів компонентів 
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генетичної варіації, використовуючи дані чотирьох повторень за роки 

досліджень (дод. Д. 8 – Д. 9) та проведено оцінку значимості генетичних 

компонент a, b-b3, с, d (дод. Д. 10). 

Аналізуючи дані табл. 5.19, можна стверджувати про значимість 

генетичних компонент – a, b-b3, c, d.  

Таблиця 5.19 

Оцінка компонентів генетичної варіації та коефіцієнтів успадковування 

врожайності зерна простими гібридами кукурудзи, 2006-2007 рр.  

Генетичні 

компоненти 

Оцінка 
Генетичні 

компоненти 

Оцінка 

2006 р. 2007 р. 2006 p. 2007 p. 

Е 0,027+0,013* 0,035+0,015" І (H1/D) 6,94 4,52 

D 0,463+0,038" 0,703+0,047" І0((H1/D)
1/2

) 2,63 2,13 

Н1 3,211+0,087" 3,179+0,108" 
1/2 х F/(D х (H1-

H2))
1/2

 
0,13 0,28 

Н2 3,172+0,076** 3,063+0,094" І4 (h
2
/H2) 7,15 6,85 

F 0,035+0,089 0,163+0,110" І1 (Н2/4 х Н1) 0,25 0,24 

h
2 

22,690+0,051" 20,979+0,063" r [Vr+Wr; P] -0,84±0,22 -0,80±0,24 

Спадковість 

у широкому 

розумінні 

0,97 0,96 b±Sb 0,96±0,08 0,89±0,08 

Спадковість у 

вузькому 

розумінні 

0,22 0,29 Wr=a+bVr 
Wr=-0,66+ 

+ 0,96Vr 

Wr= -

0,54+0,89 

Vr 

Примітка: * - істотно на рівні 0,05;  ** – істотно на 0,01. 

 

Слід також відмітити, що встановлена однорідність варіанс вказаних 

генетичних компонент за критерієм Бартлета (χ) для зернової 

продуктивності, яка говорить про можливість їх об'єднання для отримання 

загальної варіанси випадкових відхилень (Е (В і)) та проведення наступного 

генетичного аналізу. На основі отриманих в подальших розрахунках 

генетичних компонент (табл. 5.11) можна стверджувати, що висновки, 
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зроблені в ході аналізу графіків Хеймана, були вірними. Так, незважаючи 

на істотність компонента D за абсолютною величиною, він поступається 

значенням компонентів домінування Н1 та Н2. Це вказує на те, що в 

генетичному контролі врожайності зерна кукурудзи явище домінування 

відіграє більш суттєву роль, ніж адитивні ефекти. 

Судячи з того, що співвідношення H1/D> 1, то в успадкуванні зернової 

продуктивності переважає наддомінування. Результати ж співвідношення 

(H1/D)
1/2

вказують на те, що встановлено наддомінування в кожному локусі, 

які контролюють досліджувану ознаку. 

Значення компонента F не істотне, а відношення Н2/4 Н1 не 

відрізняється від максимального теоретичного значення. Все це свідчить 

про симетричний розподіл рецесивних і домінантних генів. 

Величина відношення h
2
/Н2 була більша одиниці, що вказує на 

домінантне формування врожайності, при чому в детермінації даної ознаки 

беруть участь не менше 7 груп генів. 

Коефіцієнт кореляції між середнім значенням урожайності 

самозапилених ліній та сумою (Wr +Vr) становить -0,84 та -0,80, 

відповідно до років досліджень, тому можна стверджувати про зворотну 

залежність між вираженістю ознаки (Wr +Vr) і числом домінантних генів. 

Через це лінія, яка має більше число домінантних генів (або меншу суму 

Wr +Vr), буде мати вищу врожайність, до того ж зв'язок є високоістотним.  

Виявлена достовірність коефіцієнтів детермінації вказує на 

можливість прогнозування ефективності селекційного покращення 

зернової продуктивності самозапилених ліній.  

Значна різниця між коефіцієнтами успадковування в широкому та 

вузькому розумінні свідчить про можливість поліпшення селекційного 

матеріалу, шляхом використання селекції на гетерозис, що 

підтверджується результатами оцінки ряду кращих гібридних комбінацій 

на ефект гетерозису (табл. 5.20). 
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Таблиця 5.20 

Характеристика гібридів кукурудзи за урожайністю та гетерозисом відносно кращої батьківської форми %, 2006-2007рр. 
 

Гібридні 

комбінації 

Урожайність, т/га 

2006 р. 2007 р. 

А А х В В х А 
%  гетерозису 

гетерозису А А х В В х А 
%  гетерозису 

А х В В х А А х В В х А 

F 502 х УХ 405 

2,50 0,11 

6,62 0,14 5,35 0,37 91,88 55,07 

2,25 0,31 

6,60 0,24 5,25 0,23 76,00 40,00 

F 502 х CM 5-1-1 5,32 0,20 5,17 0,26 66,25 61,56 5,28 0,17 5,13 0,11 58,55 54,05 

F 502 х МА 22 5,01 0,16 4,98 0,23 86,94 85,82 5,28 0,23 4,43 0,27 97,01 65,29 

F502 х УХК 409 4,55 0,23 4,70 0,31 82,00 88,00 4,78 0,27  4,68 0,21 112,44 108,00 

F502 х CO 255 4,13 0,10 4,34 0,26 65,20 73,60 3,96 0,18 4,15 0,14 76,00 84,44 

F502 x KL 17 4,91 0,12 4,59 0,34 96,40 83,60 4,48 0,19 4,65 0,13 99,11 106,66 

F 502 х CO 108 4,87 0,18 5,06 0,21 83,77 90,94 4,75 0,28 4,95 0,07 64,93 71,87 

УХ 405 x CM 5-1-1 

3,45 0,18 

 

6,65 0,25 5,62 0,14 92,75 62,89 

3,75 0,28 

6,73 0,26 5,93 0,05 79,46 58,13 

УХ 405 x MA 22 5,61 0,19 5,47 0,21 62,61 58,55 5,98 0,24 5,73 0,29 59,46 52,80 

УХ 405 x УХК 409 5,41 0,27 5,18 0,11 56,81 50,14 5,93 0,21 4,85 0,17 58,13 29,33 

УХ 405 х CO 255 4,51 0,23 4,69 0,15 30,72 35,94 4,70 0,18 4,33 0,20 25,33 15,46 

УХ 405 x KL 17 4,93 0,08 5,19 0,18 42,89 50,43 5,56 0,21 4,84 0,14 48,26 29,06 

УХ 405 х CO 108 4,67 0,09 4,430,12 35,36 28,41 4,75 0,23 4,38 0,28 26,66 16,80 
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Продовж. табл. 5.20 

 

Гібридні 

комбінації 

Урожайність, т/га 
2006 р. 2007 р. 

А А х В В х А 
% гетерозису 

А А х В В х А 
% гетерозису 

А х В В х А А х В В х А 

CM 5-1-1 х МА 22 

3,20 0,19 

5,00 0,27 4,96 0,20 56,25 55,00 

3,33 0,36 

4,75 0,29 4,78 0,37 42,64 43,54 

CM 5-1-1 х УХК 409 4,62 0,25 4,89 0,25 44,37 52,81 4,35 0,34 4,70 0,31 30,63 41,14 

CM 5-1-1 x CO 255 4,27 0,21 4,07 0,18 33,43 27,18 4,17 0,11 3,87 0,22 25,22 16,21 

CM 5-1-1 x KL 17 4,35 0,27 5,47 0,25 35,93 70,93 4,62 0,17 5,43 0,14 38,73 63,06 

CM 5-1-1 x CO 108 4,86 0,25 4,94 0,28 51,88 54,38 4,73 0,20 4,62 0,07 42,04 38,73 

MA 22 x УХК 409 

2,68 0,21 

4,33 0,28 4,55 0,17 61,56 69,77 

2,68 0,27 

5,16 0,08 4,20 0,24 92,53 56,71 

MA 22 x CO 255 4,30 0,32 3,76 0,27 60,45 40,29 4,35 0,04 3,40 0,17 62,31 26,86 

MA 22 x KL 17 5,55 0,24 4,48 0,06 107,10 67,16 4,35 0,14 4,55 0,10 62,31 69,77 

MA 22 x CO 108 5,62 0,26 4,30 0,09 109,70 60,45 5,15 0,09 4,15 0,27 78,81 44,09 

УХК 409 x CO 255 

1,65 0,17 

3,94 0,22 3,86 0,17 138,78 133,93 

1,55 0,19 

3,58 0,17 4,85 0,09 130,96 212,90 

УХК 409 x KL 17 5,19 0,25 3,92 0,34 173,10 106,31 3,87 0,27 4,05 0,17 137,42 148,46 

УХК 409 х СО 108 5,70 0,27 4,200,26 115,09 58,49 4,70 0,20 4,72 0,34 63,19 63,88 

CO 255 x KL 17 
1,58 0,20 

4,24 0,09 3,910,27 123,15 105,78 
1,53 0,21 

3,87 0,35 3,85 0,22 137,42 136,19 

CO 255 x CO 108 4,79 0,18 4,82 0,20 80,75 81,89 4,43 0,42 4,68 0,28 53,82 62,50 

KL 17 x CО 108 1,90 0,07 5,15 0,33 4,730,23 94,34 78,49 1,63 0,14 5,13 0,36 4,300,25 78,13 49,31 
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Представлені в таблиці дані вказують на те, що в усіх створених гібридних 

комбінаціях спостерігався значний прояв ефекту гетерозису. Найбільш доцільно 

виділити високоврожайні прості гібриди кукурудзи, мали наступні ефекти 

гетерозису, в залежності від років дослідження: F502х УХ 405 – 91,88% і УХ 405 х 

F 502  – 55,07% в 2006 р. та F 502  УХ 405  – 76,00 % і УХ 405 х F 502 – 40,0 % в 

2007 p.; УХ 405 х CM 5-1-1 – 92,75% і CM 5-1-1 х УХ 405 – 2 т/га) – 62,89% в 2006 

р. та УХ 405 х CM 5-1-1 – 79,46% і CM 5-1-1 х УХ 405 – 58,13% в 2007 р. 

Незважаючи на кількісно високу врожайність, відсоток гетерозису за цими 

комбінаціями не досить значний. Це пояснюється високою зерновою 

продуктивністю кращої батьківської форми – самозапиленої лінії УХ 405, яка 

становила – 3,45 та 3,75 т/га. Серед нашого селекційного матеріалу зустрічаються 

гібриди з вищим розмахом ефекту гетерозису, проте за абсолютною величиною 

урожайності вони поступаються попереднім. Наприклад, УХК 409 х KL 17 – 

173,10%) і KL 17 х УХК 409 – 106,31% за 2004 р. та УХК 409 х KL 17 – 137,42 % і 

KL 17 х УХК 409 – 148,46% за 2005 p. Таке можливо, внаслідок нижчої зернової 

продуктивності кращої батьківської форми –лінії KL 17 – 1,90 і 1,63 т/га. 

 

Висновки до розділу 5. 

Таким чином, під час вивчення гібридного потомства за зерновою 

продуктивністю спостерігається значний ефект гетерозису – наддомінування і 

високої врожайності. 

1. Аналіз комбінаційної здатності стійкості простих гібридів кукурудзи до 

шкідників та хвороб є ефективним інструментом виявлення специфіки поведінки 

самозапилених ліній та виявлення їх цінності як донорів стійкості. На підставі 

такого аналізу із вихідної сукупності ліній за результатами попередньої оцінки на 

стійкість до пошкодження шкідниками та ураження хворобами виділено лінії з 

комплексною стійкістю – УХ 405, СМ5-1-1, МА 22, УХК 409, F 502, які доцільно 

використовувати в рекомбіогенезі з метою створення високостійких гібридних 

генотипів різної структури. 

2. Виявлені закономірності щодо реципрокних особливостей формування 

ентомо- та фітопатогенної стійкості доводять, що для підвищення ефективності 
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виходу стійких гібридних комбінацій за материнський компонент слід підбирати 

стійку материнську форму. За зміни характеристики батьківської компоненту, у 

випадку селекції на стійкість до кукурудзяного метелика, ефективність буде істотно 

вищою за використання стійкого батьківського компоненту. Найвища ймовірність 

отримання стійких генотипів доведена у схемах схрещування високостійких та 

стійких форм. 

3. Генетичний аналіз ознак стійкості кукурудзи до шкідників та хвороб засвідчив 

складну адитивно-домінантну модель формування ознаки, на яку істотно впливає 

ліміт-фактор середовища, що вимагає паралельної оцінки вихідного матеріалу як за 

показниками стійкісних характеристик, так і за показниками загальної адаптивності 

з огляду на біологію розвитку збудника та шкідника. Результати генетичного 

аналізу підтвердили оцінку вихідного матеріалу за комбінаційною здатністю та 

дозволили розкрити генотипову специфіку формування ознак стійкості у простих 

гібридів кукурудзи та виділити цінні генотипи для отримання гібридів з бажаною 

характеристикою. 

4. Порівнюючи  значення ефектів ЗКЗ самозапилених ліній за врожайністю зерна 

зі значеннями ефектів ЗКЗ за стійкістю до шкодо-чинних організмів, виділили 

самозапилені лінії кукурудзи УХ 405, F 502 і CM 5-1-1, які поєднують від’ємні 

значення ефектів ЗКЗ за пошкодженістю шкідниками та ураженістю хворобами із 

високими позитивними ефектами ЗКЗ за зерновою продуктивністю, що 

підтверджує можливість створення високоврожайних, стійких до хвороб та 

шкідників гібридів. Таким чином, при створенні гібридних комбінацій кукурудзи, 

потрібно підбирати батьківські компоненти, які поєднують високі позитивні ефекти 

ЗКЗ за зерновою продуктивністю із від'ємними значеннями ефектів ЗКЗ за 

комплексною стійкістю до шкідників і хвороб. 

5. За зерновою продуктивністю та стійкістю до шкідливих організмів 

спостерігається значна різниця між реципрокними гібридами, що вимагає 

об'єктивного підходу для вирішення питання підвищення врожайності й рівня 

стійкості гібридного матеріалу, шляхом вдалого підбору батьківських форм. 

 

Результати даного розділу опубліковано в роботах [123, 125, 127, 130]. 
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РОЗДІЛ 6 

ПРИНЦИПИ ПІДБОРУ БАТЬКІВСЬКИХ ПАР ДЛЯ СТВОРЕННЯ 

ГІБРИДІВ СТІЙКИХ ДО ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ 

 

6.1. Основні принципи підбору батьківських пар 

 

Нами наголошувалось у попередніх розділах, що для селекції важливим 

є поєднання високої стійкості до шкідників та хвороб та урожайних 

властивостей в єдиному генотипі. На сьогодні це твердження входить в 

ідеотип сортів та гібридів всіх сільськогосподарських культур без 

виключення. Так, в моделях гібридів кукурудзи за різними джерелами [14, 28, 

93, 127] ураженість летючою сажкою має становити не більше 2 %, а 

пухирчастою – не більше 0,5 %. Пошкодженість шведською мухою не більше 

4 %, кукурудзяним метеликом – не більше 5 %. Проте сучасні гібриди 

кукурудзи у більшості випадків за цими критеріями часто не відповідають 

встановленим модельним вимогам. Успішність вирішення цього питання 

полягає у ефективному підборі батьківських пар для створення стійких до 

шкідників і хвороб гібридів. На підставі узагальнення результатів наших 

досліджень ми в загальному сформували ідеотип батьківських компонентів 

придатних для створення гібридів з високим рівнем стійкості до ентомо- та 

фітопатогенів (табл. 6.1). 

Представлені ознаки і генотипові властивості відповідають основним 

результатам статистичного і генетичного аналізу генотипів у наших 

дослідженнях. Використання їх у селекційній практиці з обов’язковим 

врахуванням в процесі рекомбіногенезу дозволить, на нашу думку, підвищити 

ефективність створення гібридних форм з комплексною стійкістю. 

Слід також зауважити, що оцінка вихідного матеріалу кукурудзи на 

стійкість до шкідників та хвороб з огляду на встановлені особливості впливу 

абіотичних чинників довкілля має тривати щонайменше 3-5 років, а для 

виділення стабільних стійких форм може бути рекомендована оцінка на 

штучному фоні зараження. 
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Таблиця 6.1 

Ідеотип самозапилених ліній кукурудзи як батьківських компонентів для 

створення стійких до шкідників та хвороб гібридів (за результатами 

оцінювання 2005-2007 рр.) 

Ознаки і генотипові 

властивості 
Вираженість ознак 

Група стиглості 

Переважно середньорання для об’єкту селекції 

шведська муха та кукурудзяний метелик та 

ранньостигла і середньорання для сажкових 

хвороб. Перевагу віддавати батьківським 

компонентам з помірними темпами початкового 

росту та інтенсивним формуванням і 

дозріванням зерна з ІПНЗ меншим 0,9 

Підвид Кременистий у обох батьківських компонентів 

Морфологічні ознаки 

Поєднання низьких та середніх рівнів габітусу 

рослин (за висотою стебла, висотою 

прикріплення качана) та високої 

продуктивності 

Напрямок схрещування 

Підбір обох високостійких та стійких 

батьківських компонентів. У випадку 

схрещування стійких із середньо- та 

низькостійкими перевагу віддавати стійкому 

материнському компоненту у селекції на 

стійкість до сажкових хвороб та шведської 

мухи та стійкому батьківському компоненту 

при селекції на стійкість до кукурудзяного 

метелика. 

Показники комбінаційної 

здатності 

Використовувати батьківські пари, які 

поєднують від'ємні значення ефектів ЗКЗ за 

пошкодженістю шкідниками та ураженістю 

хворобами із високими додатними ефектами 

ЗКЗ за зерновою продуктивністю 

 

6.2. Характеристика створених гібридів кукурудзи з різною стійкістю 

до хвороб і шкідників  

 

Отримання гібридів кукурудзи, які мають високу та стабільну врожайність, 

залишається одним з головних завдань в селекції даної культури. 

Випробовуючи вихідний матеріал кукурудзи до хвороб та шкідників, нами 

було встановлено, що найбільш придатними до даних умов, є зразки, які 
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поєднують в генотипі високу зернову продуктивність із комплексною стійкістю до 

шкодочинних організмів. 

Вивчення рівнів урожайності самозапилених ліній і простих гібридів 

дозволило провести їх розподіл на три групи: високо-, середньо- та 

низьковрожайні. 

За результатами дослідження рівнів урожайності самозапилених ліній 

кукурудзи (табл. 6.2), нами було встановлено, що висока врожайність (> 2,5 т/га) 

була в ліній – В 37, СМ 5-1-1, СО 91, СО 108, К 212, МА 22, Оh 43 Н.t., W 401, 

УХ 405, УХК 411, ХЛГ 42, ХЛГ 45, ХЛГ 224, ХЛГ 562 i ХЛГ 1339. 

Таблиця 6.2 

Групи самозапилених ліній кукурудзи за врожайністю, 2005-2007 рр. 
 

Самозапилена лініїя 
Рівень 

урожайності, 

т/га 

Хсер±Sх 

В 37,  СМ 5-1-1, СО 91, СО 108, К 212, МА 22,  

Оh 43H.t., W 401 (81), УХ 405, УХК 411, ХЛГ 42,  

ХЛГ 45, ХЛГ 224, ХЛГ 562, ХЛГ 1339. 

високий, 

>2,5 
2,97±0,114 

АS 77-4-1, СМ 7 (St), F 7 (81), F 502, К 210, КL 17,  

МА 17, МА 23С, МА 61 А37,  PLS  61,  S 35,  S 38,  

УХК 372, ХЛГ 33, ХЛГ 85, ХЛГ 163, ХЛГ 189, 

ХЛГ 272, ХЛГ 293, ХЛГ 386, ХЛГ 489, ХЛГ 1128, 

ХЛГ 1216, ХЛГ 1278. 

середній, 

1,5-2,5 
2,01±0,052 

СО 113, С0 255, F 101, FS 200, КL 13, МА 11, ДК44-1, 

УХК 409, ХЛГ 81, ХЛГ 294, ХЛГ 998. 

низький,  

<1,5 
1,33±0,042 

Низькою врожайністю зерна (< 1,5 т/га) відзначались самозапилені лінії СО 

113, СО 255, F 101, FS 200, КL 13, МА 11, ДК 44-1, УХК 409, ХЛГ 81, ХЛГ 294 та 

ХЛГ 998, які не представляють селекційної цінності для досліджень в даному 

напрямку. 

Отже, вихідний матеріал, який має високий та середній рівні врожайності, 

найбільш доцільно використовувати за батьківські форми для селекції 

високоврожайних гетерозисних гібридів кукурудзи, стійких до хвороб та 

шкідників.  

Створені на основі самозапилених ліній робочої колекції прості гібриди 
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також відрізнялись різним рівнем урожайності (табл. 6.3, дод. Б. 2, Б. 3). 

З даних видно, що у групу найбільш продуктивних гібридів входять такі, які 

створено з участю ліній, що мають високі позитивні значення ЗКЗ за урожайністю 

зерна УХ 405, МА 22, СО 108 та інші. 

Таблиця 6.3 

Групи простих гібридів кукурудзи за врожайністю та стійкістю  

до хвороб та шкідників, 2006-2007 рр.  

Простий гібрид 

Рівень 

Урожайності, 

т/га 

Хсер±Sх 

ХЛГ562 / РlS61, ХЛГ294 / ХЛГ293, УХ405 / СМ5-1-1, СО113 / АS77-4-1, 

АS 77-4-1 / СО 113, МА 22 / УХ 405, УХ 405 / УХК 409, СМ5-1-1 / УХ 405, 

УХ 405 / МА 22, В 37 / МА 61 А37, F 502 /  УХ 405, Дніпровський 284МВ 

(st), Молдавський 291 АМВ (st). 

Високий, 

> 5,5 
5,91± 0,32 

F101 / FS200, ХЛГ272 / ХЛГ81, РLS61 / ХЛГ562, СO255  / УХ405, УХК411 

/ КL17, КL17 / МА22, СO 91 / УХК372, УХ405 / СО 255, СO 255 / СО 108, 

ХЛГ 1216 / ХЛГ 1278, КL 17 / F 502, УХК 409 / F502, МА22 / F502, СО108 / 

СO255, СО108 / СМ5-1-1, СМ5-1-1 / СО 108, УХК 409 х СМ 5-1-1, F 502 х 

СО 108, МА 22 х СМ 5-1-1, СМ 5-1-1 / МА 22, ХЛГ 293 / ХЛГ 294, СО 108 / 

F 502, ХЛГ 1339 / ХЛГ1128, СМ5-1-1 / F502, F502 / МА 22, F 502 / СМ5-1-1, 

УХ405 / F 502,  

ХЛГ 1128 / ХЛГ 1339, МА 22  / СО 108, КL 17 / СМ 5-1-1, ДК44-1 / ХЛГ 42,  

СО 108 /  КL 17, МА 22 / КL 17, УХК 409 / КL 17,  

F 502 / УХК 409, F 502 / КL 17, УХ 405 / СО 108, ХЛГ42 / ДК 44-1, УХК 409 

/ УХ 405, КL 17 / УХ 405, КL 17 / СО 108, УХК 409 / СО108, МА 22 / УХК 

409, УХ 405 / КL 17, МА 61 A37 / В 37, Дніпровський 172 МВ (St). 

Середній, 

4,5-5,5 
4,87± 0,43 

   
F101 / МА11, МА11 / F101, FS200 / S 38, S 38 / S 35, ХЛГ 81 / ХЛГ272, 

CO255 / СМ5-1-1, F502 / СO255, ХЛГ1278 / ХЛГ1216, СМ5-1-1 / УХК 409, 

СО 255 / МА 22, СМ5-1-1 / СO 255, УХК 409 / СO255, СO255 / F 502, S 35 / 

S 38, МА 22 / СO255, СО255 / КL17,  

КL 17 / СО 255, ХЛГ 163 / ХЛГ 33, СО 108 / МА 22, УХК 372 /  

СО 91, KL 13 / УХК 411, ХЛГ 33 / ХЛГ 163, СO 255 / УХК 409,  

УХК 409 / МА 22, СМ5-1-1 / КL 17, ХЛГ 85 / ХЛГ 45, КL 17 / 

 УХК 409, СО 108 / УХ 405, СО 108 / УХК 409. 

Низький, 

< 4,5 
4,01± 0,85 

 
Результати групування 

Самозапилені лінії (середнє за 2005-2007рр.) 
Висока >2,5 т/га Середня 1,5-2,5 т/га Низька <1,5 т/га 

28,0 50,0 22,0 
Прості гібриди (середнє за 2005-2007рр.) 

Висока >5,5 т/га Середня 4,5-5,5 т/га Низька <4,5 т/га 
10,5 54,6 34,9 
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Крім того результати градаційного групування показують, що серед 

самозапилених ліній робочої колекції 28,0 % мали високий, 50,0 % – середній 

та 22,0 % – низький рівні врожайності. В той час, коли прості гібриди 

характеризувались тим, що 10,5 % з них належали до групи із високою 

врожайністю, 54,6 % – до середньої, та 34,9 % – до низьковрожайної. 

Враховуючи, що серед цих 10,5 % гібридних комбінацій, які мають рівень 

врожайності вищий за 5,5 т/га, присутні гібридні комбінації з комплексною 

стійкістю до хвороб та шкідників саме на підставі виділених нами 

самозапилених ліній донорів стійкості до ентомо- та фітопатогенів, вказує на 

підтвердження сформульованих нами принципів підбору батьківських пар. В 

групу високоврожайних зокрема входять прості гібриди на основі таких цінних 

донорів комплексної стійкості до шкідників і хвороб як УХ 405, МА 22, УХК 

409, СМ 5-1-1, F 502. 

Ефективність нашої селекційної роботи з пошуку донорів комплексної 

стійкості підтверджується і загальною оцінкою самозапилених ліній та простих 

гібридів кукурудзи (табл. 6.4), зокрема і на підставі тих критеріїв, які було 

визначено в роботі, що дозволило рекомендувати для селекційної практики 

найбільш цінні та, що важливо, найбільш стабільні з них. 

Таблиця 6.4  

Узагальнений розподіл селекційного матеріалу кукурудзи за стійкістю до 

шкодочинних організмів, % (2005-2007 рр.) –  

Шкодочинний 

організм 

Самозапилена лінія,  Простий гібрид,  

Висока Середня Низька Висока Середня Низька 

Шведська муха 22,0 50,0 28,0 15,1 52,3 32,6 

Кукурудзяний 

метелик 
42,0 40,0 18,0 29,1 32,6 36,0 

Пухирчаста 

сажка 
80,0 6,0 14,0 45,3 23,3 31,4 

Летюча сажка 54,0 8,0 38,0 43,0 20,9 36,1 
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З представлених даних видно, що самозапилені лінії та прості гібриди 

кукурудзи мали незначний відсоток стійкості до пошкодження шведською 

мухою: високостійкими виявилося 22,0 та 15,1 %, відповідно (див. табл. 6.4.) 

Найбільш рівномірний розподіл зафіксовано до пошкодження 

кукурудзяним метеликом, високою стійкістю до якого характеризувалось 42,0 % 

самозапилених ліній та 29,1 % – простих гібридів. 

Значна кількість самозапилених ліній мала високу стійкість до ураження 

пухирчастою сажкою (80,0 %) та летючою сажкою (54,0 %). Високостійких 

гібридних комбінацій до даних хвороб було менше: 45,3 та 43,0 %, відповідно. 

Слід відмітити, що біля третини (31,4 та 36,1%) простих гібридів 

відзначались низькою стійкістю до цих хвороб.  

Про можливість та ефективність поєднання високої урожайності та 

стійкості до шкідників та хвороб в одному генотипі свідчать результати 

кореляційного вивчення зв'язків успадкування врожайності та стійкості до 

шкодочинних організмів простих гібридів, в залежності від їх батьківських 

форм (табл. 6.5). 

Такий аналіз засвідчив, що найвищий зв'язок спостерігався між гібридним 

потомством та середнім значенням для материнської та батьківської форм(r = 

0,508; 0,638). Встановлений зв’язок середньої сили пояснюється значним 

ефектом гетерозису за даною ознакою, а отже і значним розмахом величини 

зернової продуктивності гібридів, порівняно з їх батьківськими формами та 

нижчою кореляційною залежністю. 

Вивчаючи кореляційну залежність за стійкістю до кукурудзяного 

метелика між гібридами та їх материнськими і батьківськими формами та 

середніми показниками між батьківськими компонентами, був встановлений 

тісний зв'язок між середніми показниками материнських і батьківських форм 

гібридним потомством (г = 0,926; 0,907) та зв'язки середньої сили між 

гібридами і батьківськими (г = 0,638; 0,592) та материнськими (г = 0,574; 0,595) 

формами. 

Таким чином, для отримання стійких до пошкодження кукурудзяним 

метеликом гібридів необхідно підбирати стійкі до цього шкідника обидві 
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Таблиця 6.5 

Кореляційні зв’язки між  успадкуванням урожайності та стійкості до патогенів у гібридів і їх батьківських форм, 

 за 2006-2007 рр. 
 

Показник 

2006 р. 2007 р. 

F1-♀ F1-♀ 
F1♀♂ 

2 

F1-♀ F1-♀ 
F1♀♂ 

2 

Урожайність 0,262*±0,131 0,404±0,124 0,508±0,117 0,463±0,120 0,373±0,126 0,638±0,104 

Кукурудзяний 

метелик 
0,574±0,111 0,638±0,104 0,926±0,051 0,595±0,109 0,592±0,109 0,907±0,051 

Шведська муха 0,495±0,118 0,671±0,100 0,890±0,061 0,390±0,125 0,754±0,089 0,874±0,066 

Пухирчаста сажка 0,582±0,110 0,492±0,118 0,821±0,077 0,524±0,115 0,629±0,105 0,881±0,064 

Летюча сажка 0,552±0,113 0,379±0,125 0,711±0,095 0,527±0,П5 0,351±0,127 0,671±0,101 

Примітка: * –показано неістотний коефіцієнт кореляції. 
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батьківські форми, про що вказує досить тісний кореляційний зв'язок та 

результати проведеного нами попереднього аналізу (див. розділ 5).  

Стосовно успадкування гібридами стійкості до ушкодження 

шведською мухою, то прослідковується сильний зв'язок між гібридами та 

обома батьківськими формами (г = 0,890; 0,874), що також вимагає підбору 

обох високостійких до пошкодження даним шкідником батьківських форм 

для отримання ідентичного гібридного потомства. 

Кореляційна залежність між успадкуванням стійкості гібридних 

комбінацій до ураження пухирчастою сажкою від їх батьківських форм 

показала, що найвищий зв'язок спостерігався між гібридами і обома 

батьківськими формами (г = 0,821; 0,881), а між гібридами і 

материнськими  (г = 0,582; 0,524) та батьківськими формами (г = 0,492; 

0,629) встановлені зв'язки середньої сили. 

 

Висновки до розділу 6. 

 

Отже, стійкість гібридів до пухирчастої сажки залежить від кількості 

стійких до цієї хвороби батьківських форм. 

1. Вивчення ступеня успадкування стійкості до летючої сажки 

шляхом визначення кореляційної залежності стійкості між гібридами та їх 

батьківськими формами показав, що найвищий кореляційний зв'язок 

встановлений між гібридами і середнім обох батьківських форм (г = 0,711; 

0,671), а також між гібридами і материнськими формами (г = 0,552; 0,527).  

Отримані результати вказують на тісну залежність гібридів від обох 

батьківських форм, а також на перевагу материнського успадкування.  

2. Для отриманя гібридів кукурудзи, стійкі до летючої сажки, 

необхідно підбирати високоврожайні та стійкі до шкідників і хвороб 

обидві батьківські форми, на що вказує кореляційний зв'язок між простими 

гібридами і середнім значенням батьківських форм (г = 0,508…0,926), за 

відповідними ознаками.  

3. Таким чином, результати представлені в цьому розділі дали 
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можливість окреслити основні принципи підбору батьківських пар для 

створення високоврожайних та володіючих комплексною стійкістю до 

основних шкідників і хвороб гібридів. 

4. Визначені джерела стійкості за проведеним кореляційним аналізом 

підтвердили свою загальну ефективність у гібридних комбінаціях. 

Окреслені самозапилені лінії, які віднесено до цінних та перспективних з 

позиції подальшого використання у селекційній практиці для створення 

стійких до ентомоз- та фітопатогенів, будуть рекомендовані для 

перспективного вивчення і використання. 

 

Результати даного розділу опубліковані в роботах [124, 129]. 
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РОЗДІЛ 7 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДІВ 

КУКУРУДЗИ З РІЗНОЮ СТІЙКІСТЮ ДО ХВОРОБ  І ШКІДНИКІВ 

 

В економічній ситуації, що склалася, значення стійких до хвороб сортів і 

гібридів, – як одного з компонентів поліпшення екологічної ситуації й 

фактора ресурсозберігаючих технологій вирощування, – зростає. 

Загально відомо, що втрати від шкідників і хвороб на кукурудзі можуть 

скласти до 40-50 %, в тому числі за рахунок сажкових хвороб до 20-30 % та 

фузаріозних гнилей – 15-20 %. Втрати ж від кукурудзяного метелика 

залежать від багатьох чинників, але в цілому складають понад 15 % урожаю в 

середньому [20]. 

Враховуючи сучасний рівень цін на зерно товарної кукурудзи в єдиному 

комплексі її шкідники та хвороби можуть зумовлювати загальне зниження 

виходу валової продукції на рівні до 1200-1700 грн./га, що є досить 

економічно-відчутним показником 

Розвиток зернового господарства відбувається на основі підвищення 

економічної ефективності виробництва. За цих умов забезпечується 

збільшення валового і товарного збору продукції. 

Наявність показників економічної оцінки вирощування 

сільськогосподарських культур по досліджуваних технологіях дозволяє 

вибрати економічно найвигідніший варіант технології і одночасно намітити 

шляхи можливої економії ресурсів та енергії як в цілому по всьому 

технологічному потоку, так і по окремих технологічних процесах. 

Результати оцінки простих гібридів кукурудзи, що володіють різною 

стійкістю до основних шкідників та хвороб (табл. 7.1) підтверджує вище 

зроблені висновки про значимість з економічної точки зору вирощування 

стійких гібридів. 

Для економічної оцінки результатів досліджень ми свідомо підібрали 

прості гібриди кукурудзи, отримані в ході гібридизації, які належать до однієї 

групи стиглості (середньоранні) та різняться за комплексною стійкістю до 
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вивчаємих шкідників та хвороб. Так, у простого гібрида СО 255 х МА22 

комплексний показник пошкодженості та ураженості становить 36,6 %, у 

гібрида ХЛГ 16З х ХЛГ 33 це й же показник складає 14,3 %, а у гібрида 

ХЛГ 33 х ХЛГ 63 – 9,2 %, відповідно. 

Таблиця 7.1 

Економічна оцінка вирощування гібридів кукурудзи з різною стійкістю до  

основних хвороб та шкідників в умовах дослідного поля ВНАУ
*
, 2006-2007 рр. 

 

Показник 

Прості гібриди 

СО 255 

х МА22 

ХЛГ 16З 

х ХЛГЗЗ 

ХЛГЗЗ 

х ХЛГ63 

Комплексний показник пошкодженості 

та ураженості, % 
36,6 14,3 9,2 

Урожайність зерна, т/га 3,58 3,84 4,19 

Співвідношення збереженості 

урожаю, % 
– 7,3 17,1 

Ціна 1 т/зерна 5000* 

Вартість продукції, грн. 17900 19200 20950 

Виробничі затрати грн./га 12360
** 

11890
 

11400 

Собівартість продукції 1т/зерна, грн. 3453 3096 2721 

Умовно чистий прибуток, грн. 5540 7310 9550 

Рівень рентабельності % 44,82 61,48 83,77 

Індекс рентабельності на 1 % зростання  

комплексної стійкості, % 

рентабельності/% стійкості 

– 0,75 1,42 

*- ціна 1 т зерна  станом на 2015 р.; ** – витрати на вирощування 

визначались на підставі технологічної карти вирощування кукурудзи в умовах 

дослідного поля ВНАУ та з урахуванням виробничої калькуляції [74]. 

 

Провівши калькуляцію рівня виробничих витрат на підcтаві 

технологічної карти вирощування зернової кукурудзи в умовах дослідного 

поля ВНАУ та врахувавши рекомендації сучасної оцінки технології 

вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості [74], ми визначили 

рівень виробничих витрат на вирощування різних гібридів кукурудзи. 
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Максимальне значення цього показника відмічено для гібрида з найменшою 

комплексною стійкістю з урахуванням потенційно можливих витрат на 

застосування інсектицидів і фунгіцидів та з огляду на зв’язок стійкості до 

шкідників і хвороб із загальним рівнем збиральної вологості [20], що 

зумовлює додаткові витрати на доробку зерна. 

 

Висновки до розділу 7. 

 

1. За результатами проведених подальших розрахунків нами 

встановлено, що рівень рентабельності вирощування простого гібрида 

кукурудзи з найвищим рівнем комплексної стійкості є найвищим і 

забезпечує загальну прибутковість майже у двічі вищу, ніж за вирощування 

гібриду з низьким рівнем стійкості. 

2. За результатами відносного співставлення величини рентабельності з 

розрахунку на одиницю зростання стійкості де для гібриду з рівнем 

комплексної стійкості на рівні 12-20 % загальної пошкодженості та 

ураженості на 1 % припадає 0,75 % рівня рентабельності, а для простого 

гібрида кукурудзи з показником комплексної стійкості на рівні 5-10 % – 1,42 

%, відповідно. 

3. Таким чином, вирощування високостійких гібридів кукурудзи є 

економічно вигідним і доцільним. 

 

Результати даного розділу опубліковані в роботах [129]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, що включає в ідентифікації селекційного матеріалу 

кукурудзи за стійкістю до хвороб та шкідників, шляхом комплексної оцінки 

самозапилених ліній і гібридних комбінацій кукурудзи з високою зерновою 

продуктивністю та стійкістю до збудників хвороб та шкідників. На підставі 

отриманих результатів зроблено такі висновки: 

1. Встановлено, що вихідний матеріал кукурудзи характеризувався 

загальною гетерогенністю за стійкістю до шкідливих організмів. Для 

шведської мухи розмах значень ушкодження за роки досліджень склав 4,2-

12,2 %, кукурудзяного метелика – від 1,8 до 44,5 %, пухирчастої сажки – 0,0 

– 45,1 %, летючої сажки – від 0,0-54,1 %. 

2. На підставі комплексної оцінки на природному інфекційному фоні 

виділено 32 стійких генотипи з яких 11 генотипів стійких до: шведської мухи 

з усередненим рівнем ушкодження 7,8 % – МА 17, ХЛГ 81, ХЛГ 224, F 502, 

МА 22, УХК 372, ХЛГ 189, К 212, УХ 405, УХК 409, ХЛГ1278; три до 

кукурудзяного метелика з усередненим рівнем ушкодження 4,6 % – ХЛГ 488, 

ХЛГ 189, ХЛГ 562; вісім до пухирчастої сажки з усередненим рівнем 

ураження 1,3 % – ХЛГ 562, ХЛГ 1339, ХЛГ 189, ХЛГ 224, ХЛГ 163, 

ХЛГ 1128, МА 17, FS 200; 10 генотипів стійких до летючої сажки з 

усередненим рівнем ураження 0,0 % – ХЛГ 42, ХЛГ 45, ХЛГ 562, ХЛГ 1278, 

ХЛГ 224, ХЛГ 272, ХЛГ 489, ХЛГ 998. ХЛГ 1216, ХЛГ 1339. 

3. Встановлено, що у вираженості ознаки стійкості до шкідників та 

хвороб чільне місце належить не лише генотиповим відмінностям вихідного 

матеріалу, але й середовищно-генотиповій взаємодії – частка генотипових 

відмінностей для вивчених фітофагів яких складає 59,5-59,7 %, а 

середовищно-генотипова взаємодія – 28,7-30,6 %. Для досліджуваних 

фітопатогенів – 65,7-72,6 % і 19,6-23,1 %, відповідно, що вказує на роль 

довкілля як ліміт-фактору вираженості ознак стійкості генотипів кукурудзи 
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до окреслених у роботі шкідників та хвороб. 

4. Встановлено, що рівень ушкодження шкідниками та ураження 

збудниками хвороб самозапилених ліній та простих гібридів кукурудзи 

визначається групою стиглості генотипу: ушкодженість шведською мухою та 

ураженість пухирчастою та летючою сажками вища, відповідно на 1,74 %, 

2,36 %, 0,9 % у середньостиглих форм порівняно з ранньостиглими. Для 

кукурудзяного метелика встановлена зворотня залежність – ранньостиглі 

форми мали на 1,1 % більшу ушкодженість, ніж середньостиглі. 

5. На підставі проведених оцінок на пластичність і стабільність 

визначено, що середньодобова температура з коефіцієнтом детермінації на 

рівні 49-80 % є прямоформуючою у величині ушкодженості та ураженості 

самозапилених ліній та гібридів кукурудзи в розрізі вивчених шкідливих 

організмів. Інші параметри ГТК, сума опадів, відносна вологість повітря, 

коефіцієнт зволоження є оберненоформуючими у вираженості ушкодженості 

з коефіцієнтом детермінації на рівні від 29 до 68,1 %. 

6. Відмічено за результатами співставлення коефіцієнту регресії 

ураження та ушкодження від індексу умов року і параметричних значень 

абіотичних чинників довкілля в роки оцінок bi та варіанси стабільності Sі
2
 – 

підтверджено високостабільні донори стійкості до шкідників та хвороб: УХК 

409, МА 22, ХЛГ 189, ХЛГ 1339, К 212, УХ 405, СМ 5-1-1, К 212, МА 22, 

ХЛГ 189 (до шведської мухи); F 502, МА 22, СМ 5-1-1, УХК 409, К 212, 

ХЛГ 163 (кукурудзяного метелика); ХЛГ 562, ХЛГ 1339, F 502, МА 22, СМ 5-1-1, 

УХК 409, К 212, ХЛГ 163 (пухирчастої сажки); ХЛГ 224, ХЛГ 272, ХЛГ 562, 

ХЛГ 1278, ХЛГ 1339, УХК 409, F 502, МА 22 (летючої сажки). 

7. За результатами комплексного кореляційного аналізу встановлено, що 

стійкість до сажкових хвороб кукурудзи є тенденційно вища у форм з 

нижчим закладенням качана (r = 0,316-0,627) меншим проявом продуктивних 

рудиментів (розміри качана, кількість листків тощо) (r = 0,187-0,429) за 

умови більш скоростиглої форми генотипу за критерієм індексу періоду 

наливу зерна (ІПНЗ) (r= 0,226-0,321). Для кукурудзяного метелика найбільш 
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стійкі низько- та середньорослі пізньостиглі форми (r = 0,380-0,428), а до 

шведської мухи – генотипи з менш інтенсивним початковим ростом та 

помірними темпами листкоутворення (r = -0,207 – -0,412). 

8. При створенні високоврожайних гібридів кукурудзи, стійких до 

основних шкідників і хвороб  найбільш селекційно ефективне є використання 

в гібридизації батьківських компонентів, які поєднують високі позитивні 

ефекти ЗКЗ за зерновою продуктивністю із від'ємними значеннями ефектів 

ЗКЗ за комплексною стійкістю до шкідників і хвороб, про що свідчить 

переважаюча система неповного домінування в оцінці успадкування та 

загальна направленість неповного домінування (H1/D = 0,70 – 1,11 для 

вивчених шкідників та 0,35 – 1,34 для хвороб), тісний зв'язок між гібридами і 

середнім значенням обох батьків (r= 0,508 – 0,926), та істотне домінування 

материнського компонента в реципрокному аналізі за ознаками стійкості до 

сажок та батьківського за ознаками стійкості до шкідників. 

9. Визначено на основі генетичного аналізу складну адитивно-домінантну 

модель формування ознаки, стійкості кукурудзи до шкідників та хвороб, на 

яку має істотний вплив ліміт-фактор середовища, що потребує паралельної 

оцінки вихідного матеріалу як за показниками стійкісних характеристик, так і 

за показниками загальної адаптивності з огляду на біологію розвитку 

збудника та шкідника.  

10. Загальний аналіз генетичних систем діалельних схрещувань по кожній 

з досліджених ознак стійкості до шкідників та хвороб вказує на більш 

ефективне використання стійкої батьківської форми як материнського 

компонента гібрида. Генетична очікуваність отримання стійких простих 

гібридів кукурудзи у їх фенотиповій вираженості за результатами 

схрещування лише стійких самозапилених ліній складає у сприятливий за 

чинниками довкілля рік 56 – 60 %. Загальна селекційна ефективність 

створення стійких гібридних комбінацій кукурудзи вища за використання 

визначених генетичним аналізом генотипів стійкості до шведської мухи – УХ 

405, F 502, МА 22; кукурудзяного метелика – СМ 5-1-1, УХ 405, KL 17, 
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МА 22; пухирчастої сажки – F 502, МА 22, УХ 405, УХК 409; летючої сажки 

–УХ 405, F 502, УХК 409, МА 22. 

11. Високим рівнем урожайності кукурудзи та стійкості до хвороб і 

шкідників характеризуються самозапилені лінії кукурудзи: ХЛГ 224, CM 5-1-1, 

К 212, УХ 405, ХЛГ 562, ХЛГ 1339, урожай зерна яких становить 2,58-3,74 

т/га, та прості гібриди PLS 61 / ХЛГ 562, УХ 405 / CM 5-1-1, F 502 / УХ 405 з 

урожайністю 5,14-6,69 т/га, що належать до різних груп стиглості. 

12. Упровадження у виробництво стійких до основних шкідників і хвороб 

гібридів кукурудзи забезпечує значне підвищення рентабельності його 

виробництва з розрахунку 1,42 % рівня рентабельності на 1 % підвищення 

комплексної стійкості. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ 

 

1. Використовувати для створення високоврожайних гібридів 

кукурудзи, стійких до хвороб та шкідників, як вихідний матеріал 

самозапилені лінії: CM5-1-1, МА 22, УХ 405, УХК 409, F 502, ХЛГ 42, 

ХЛГ 45, ХЛГ 562, ХЛГ 1339, ХЛГ 224, ХЛГ 264, які характеризуються 

комплексним поєднанням цінних- господарських ознак та стійкістю до 

хвороб та шкідників. 

2. Підбирати при створенні гібридних комбінацій, стійких до хвороб 

та шкідників, батьківські компоненти, які поєднують високі позитивні 

ефекти ЗКЗ за зерновою продуктивністю із від'ємними високими 

значеннями ефектів ЗКЗ за комплексною стійкістю до шкідників і хвороб, а 

також використовувати розроблені принципи підбору батьківських пар для 

створення стійких до шкідників і хвороб гібридів кукурудзи. 
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Додаток Б. 1 

Характеристика господарсько-цінних ознак самозапилених ліній кукурудзи (2005-2007 pp.) 
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Стійкість до шкідливих організмів,  

(за % ушкоджених та уражених рослин в обліку), % 
2
0
0
5
 р

. 

2
0
0
6
 р

. 

2
0
0
7
 р
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С
ер

ед
н

є Шведська 

муха 

Кукурудзяний 

метелик 

Пухирчаста 

сажка 
Летюча сажка 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ранньостиглі 

1. F 101 1,29 1,5

9 
1,33 1,40 5,2 5,3 106 22,6 25,8 29 20,8 25,6 21,7 11,4 11,6 7,9 22,6 25,8 26,8 

2. FS 200 1,47 1,4

0 
1,20 1,36 4,2 4,7 106 18,6 19,8 22,5 20,6 19,8 18,4 2,5 2,7 4,4 30,8 32,5 40,8 

3. МА 11 1,64 1,5

0 
1,34 1,49 4,3 3,0 105 15,6 17,4 19,5 22,6 24,5 22,2 12,6 13,1 12,4 15,6 17,4 21,9 

4. МА 17 2,12 2,1

3 
1,84 2,03 6,2 3,2 101 5,6 6,3 10,6 30,8 35,6 38,6 3,5 2,9 2 4,8 4,6 5,2 

5. PLS 61 1,91 2,4

7 
2,15 2,18 5,8 4,3 107 32,6 36,8 43,1 26,8 29,4 36,5 6,2 6,2 5 26,5 27,4 32,2 

6. ХЛГ 81 0,97 1,40 0,94 1,10 3,7 3,0 104 8,6 9,5 12,2 5,5 7,5 6,2 2,1 2,5 4,4 2,9 3 3,7 

7. ХЛГ 224 2,47 2,68 2,59 2,58 6,2 4,6 105 5,5 5,4 7,4 5,6 6,2 7,4 0,8 1,2 1,3 0 0 0 

8. ХЛГ 272 1,55 2,17 1,78 1,83 5,7 6,0 107 8,5 10,8 14,3 18,9 21,3 22,5 1,7 2,1 3,4 0 0 0 

9. ХЛГ 1128 2,29 2,54 2,46 2,43 6,3 4,7 107 26,5 27,2 21,6 10,6 8,4 14,3 1,2 0,9 2,7 2,1 2,3 3,1 

10. CM 7 St 1,81 2,03 1,76 1,87 5 5 106 32,4 42,6 39,9 19,6 22,5 23,9 4,1 4,1 5,3 9,9 8,2 12,1 

Середнє по групі 

стиглості 
1,75 1,99 1,74 1,83 5,26 4,38 105,4 17,7 20,2 22,0 18,2 20,1 21,2 4,6 4,7 4,9 11,5 12,1 14,8 

НІР05, т/га(заг) 0,12                 
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2
2
1
 

Продовження  додатку  Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Середньоранні 

11. CM 5-1-1 3,43 3,20 3,33 3,32 5,2 4,7 119 15,6 14,2 14 14,5 12,6 12,5 7,5 9,3 9,9 6,8 7,1 8,6 

12. CO 91 2,43 2,91 2,48 2,61 4,7 5,3 120 23,5 28,6 30,4 21,2 20,6 17,3 7,7 9,2 9,2 5,6 7,2 6,1 

13. CO 255 1,27 1,58 1,53 1,46 6,3 3,2 111 36,8 41,2 50,1 25,4 28,2 28,3 35,9 43,5 45,1 21,6 24,5 24,7 

14. F 502 2,18 2,50 2,25 2,31 3,7 3,3 119 9,2 8,5 7,2 15,2 15,6 13,6 8,2 10,6 9,7 7,8 9,2 8,8 

15. K 210 1,28 2,04 1,49 1,60 3,8 5,0 118 26,8 25,4 24,9 10,2 9,6 4,5 3,2 3,2 5,3 6,1 5,4 5,3 

16. KL 13 0,87 1,46 1,10 1,14 3,5 3,2 115 12,5 9,6 10,3 7,5 9,6 7,5 6,5 6,8 8 22,8 23,8 25,7 

17. MA 22 2,41 2,68 2,68 2,59 5,2 5,0 119 10,5 8,4 10,2 18,5 19,4 24,8 8,1 8,4 11,4 7,2 6,7 9,8 

18. MA 23 C 1,87 2,54 1,95 2,12 4,7 6,2 114 14,5 13,6 8,5 20,6 22,3 21,9 4,4 5,2 4,2 16,5 17,4 17,4 

19. УХК 372 2,12 2,34 1,96 2,14 3,8 3,0 119 7,5 5,2 6,8 7,5 9,3 12,3 21,6 25,6 27,2 3,5 3,5 5 

20. Oh 43 H.t. 2,87 2,56 2,14 2,52 4,5 6,2 117 17,6 19,4 17 35,4 41,3 44,5 8,2 8,2 13 15,2 15,2 18,8 

21. ХЛГ 163 1,51 2,11 1,45 1,69 3,2 3,2 115 10,8 11,6 16,3 9,6 11,8 8,3 1 1,9 1,6 9,2 9,2 11,6 

22. ХЛГ 189 1,79 2,06 2,31 2,05 4,5 4,6 114 5,5 8,2 7,3 5,5 6,5 2,1 0,4 0,6 0,2 1,1 1,1 1,7 

23. ХЛГ 293 2,19 2,46 2,06 2,24 6,5 6,5 117 17,8 22,4 22,2 28,5 23,6 30,4 15,2 15,6 20,2 6,5 5,6 9,2 

24. ХЛГ 294 1,67 1,34 1,19 1,40 4,2 4,3 115 18,6 19,4 21,1 10,2 9,6 13,8 3 3,5 3,1 22,4 21,4 26,7 

25. ХЛГ 386 1,44 2,08 1,78 1,77 4,7 3,3 112 15,5 17,2 17,7 12,6 13,8 17,1 4,1 4 5,1 9,2 9,3 13,6 

26. ХЛГ 489 2,03 2,56 2,45 2,35 6,8 5,8 117 19,4 17,5 19,5 5,6 1,8 4,3 2,2 2,3 4,2 0 0 0 

27. ХЛГ 998 1,26 1,04 1,34 1,21 3,5 3,7 118 9,6 11,2 11,9 18,6 19,2 24,6 32,5 34,8 42,2 0 0 0 

28. ХЛГ 1216 1,54 2,23 1,80 1,86 5,5 4,7 114 12,6 14,5 17 11,8 13,9 16,6 3,8 4,2 5,2 0 0 0 

29. F 7 St 2,25 2,34 1,84 2,14 5,0 5,0 117 19,5 19,2 22,8 14,6 14,8 16,5 1,1 1,8 1,6 32,4 35,6 54,4 

Середнє по 
групі стиглості 

1,92 2,21 1,95 2,03 4,7 4,5 116,3 16,0 16,6 17,6 15,4 16,0 16,9 9,2 10,5 11,9 10,2 10,6 13,0 

НІР05, т/га 0,55                 
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Продовження додатку  Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Середньостиглі 

30. AS 77-4-1 1,86 1,87 1,65 1,79 5,3 5,3 129 17,5 23,9 44,4 15,6 17,2 17 1,6 2,9 3,6 15,1 16,3 17,2 

31. В 37 2,86 2,73 2,50 2,70 4,7 6,2 131 42,6 45,5 42,7 17,6 19,3 21,3 0,9 1,9 2 18,2 18,2 20,9 

32. CO 108 2,31 2,65 2,88 2,61 3,5 3,0 125 30,6 35,7 30,3 35,4 31,8 36,6 8,4 10,2 10,5 5,5 5,5 7,6 

33. CO 113 1,78 1,14 1,54 1,49 4,7 3,8 128 25,6 15,4 28,3 18,6 20,1 18,9 30,5 31,2 40,9 9,2 9,3 14,2 

34. К 212 3,26 3,51 3,28 3,35 5,2 4,8 123 4,2 6,5 5,5 6,8 7,5 7,3 5,1 4,9 6,2 4,7 4,4 7,1 

35. KL 17 2,22 1,90 1,63 1,92 4,0 4,0 127 18,2 19,6 19,5 25,6 30,5 38,7 20,6 20,8 22,8 32,5 31,8 42,5 

36. МА61А37 1,86 1,95 1,41 1,74 3,5 6,0 132 24,5 27,2 30,2 16,9 17,5 18,4 1,8 1,9 2,9 9,1 9,2 13,2 

37. S 35 1,47 2,59 1,73 1,93 3,2 5,5 128 15,6 12,8 14,8 27,4 32,5 35,2 5,4 6,1 8 24,5 24,8 29,3 

38. S 38 1,88 2,92 2,02 2,27 4,3 3,2 130 32,5 34,5 39,8 18,6 19,5 18,9 4,1 4,2 4,6 12,8 12,5 14,9 

39. ДК 44-1 1,09 1,50 0,98 1Д9 3,3 4,8 132 18,6 15,9 16,8 23,4 21,8 23,2 0,9 0,9 1,5 14,5 14,1 17,9 

40. УХ 405 3,54 3,45 3,75 3,58 7,0 7,0 127 10,2 8,5 9,5 12,6 11,8 14,6 8,4 8,2 10,7 5,5 5,8 8,8 

41. УХК 409 1,13 1,65 1,55 1,44 3,0 3,0 130 7,5 10,2 8,4 13,4 15,6 13,6 5,1 4,9 5,9 6,3 8,4 8,7 

42. УХК 411 3,20 2,87 2,94 3,00 5,3 5,8 124 26,9 32,3 34,4 11,8 10,9 15,4 8,6 9,6 13,9 22,8 23,8 30,2 

43. ХЛГ ЗЗ 2,27 2,14 2,34 2,25 5,5 5,0 120 22,5 23,6 19,6 17,4 19,2 19,5 4,4 4,5 6,1 37,4 40,2 36,4 

44. ХЛГ 42 2,72 3,24 2,73 2,90 6,5 5,7 128 24,5 23,8 35,7 21,6 20,8 31,1 3,5 3,9 5,8 0 0 0 

45. ХЛГ 45 2,96 2,54 2,37 2,62 5,0 4,5 125 23,5 25,6 27,1 12,6 11,5 8,6 11,9 15,9 23,5 0 0 0 

46. ХЛГ 85 1,09 2,10 1,41 1,53 5,0 3,5 121 20,8 22,3 22,9 25,4 26,1 27,1 3,1 3,1 4,3 30,9 33,8 32,8 

47. ХЛГ 562 3,61 3,86 3,74 3,74 6,3 6,3 123 15,6 13,8 13,8 6,3 5,7 3,3 0 0 0 0 0 0 

48. ХЛГ 1278 2,46 2,24 2,04 2,25 5,2 5,0 125 5,5 6,3 9,2 17,2 18,1 19,9 2,5 3 4,1 0 0 0 

49. ХЛГ 1339 3,24 3,51 3,63 3,46 6,3 6,7 126 14,8 16,9 15,4 6,3 7,5 9,3 0 0 0 0 0 0 

50. W 401 St 2,79 3,04 2,86 2,90 5,0 5,0 125 23,5 24,7 27,1 23,6 25,8 25,3 2,8 3,4 3,4 2,6 2,4 4,3 

Середнє по групі 

стиглості 
2,36 2,54 2,33 2,5 4,8 5,0 126,6 20,2 21,2 23,6 17,8 18,6 20,2 6,2 6,7 8,6 12,0 12,4 14,6 

НІР05, т/га 0,74                 
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Додаток Б. 2 

Характеристика господарсько-цінних ознак простих гібридів кукурудзи (2006-2007pp.) 
 

Прості гібриди 

Урожайність, т/га 
Інтен-

сивність 

росту 

в фазі 3-5 

листків, 

бал 

Пилкова 

продук-

тивність 

волоті, бал 

Вегета-

ційний 

період, 

діб 

Стійкість до шкідливих організмів,  

(за % ушкоджених та уражених  

рослин в обліку) % 

2
0
0
6
 р

. 

2
0
0
7
 р

. 

С
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ед
н
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Шведська 

муха 

Кукуру-
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метелик 
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часта 

сажка 

Летюча 

сажка 

2
0
0
6
 р
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2
0
0
7
 р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ранньостиглі 

1. F 101 x MA 11 3,31 3,52 3,42 4,5 3,8 102 32,5 41,1 28,4 34 10,5 12,9 10,8 16,2 

2. MA 11 x F 101 3,55 3,51 3,53 4,2 3,5 105 15,6 20,6 35,1 37,3 18,2 19,8 9,3 11,7 

3.FS 200 x F 101 4,04 3,86 3,95 6,0 5,0 107 17,4 20,2 27,4 30,6 18,5 22,3 13,6 16,8 

4. СО 255 х СМ 5-1-1 4,07 3,87 3,97 5,0 4,5 103 35,9 35,3 19,6 21,2 38,6 33,8 18,2 21,0 

5. ХЛГ 81 х ХЛГ 272 4,08 4,04 4,06 5,8 3,8 105 16,2 18,8 10,3 11,7 2,4 4,6 6,9 9,3 

6. CO 255 x F 502 4,34 4,15 4,24 4,5 3,0 102 32,5 36,5 20,4 22,8 35,6 40,6 17,4 21,8 

7. F 101 x FS 200 4,71 4,63 4,67 4,8 6,5 106 35,4 38,4 19,2 22 12,6 13,8 28,5 25,5 

8. ХЛГ 272 х ХЛГ 81 4,90 4,70 4,80 6,0 4,5 105 22,8 24,4 18,4 20,8 1,3 3,7 4,1 6,9 

9. РLS 61 х ХЛГ 562 5,07 5,22 5,14 5,8 5,8 106 7,9 11,5 6,5 8,5 0,9 2,7 5,3 7,7 

10. Дніпровcький. 172 MB St 5,06 4,86 4,96 5,0 5,0 104 18,9 21,1 27,3 29,7 10,1 12,5 17,1 22,3 

Середнє по групі стиглості 4,31 4,24 4,27 5,2 4,5 104,5 23,5 26,8 21,3 23,9 14,9 16,7 13,1 34,8 

НІР05, т/га 0,48             
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Продовження  додатку Б. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Середньоранні 

11. CО 255 x MA 22 3,76 3,40 3,58 4,8 5,5 109 60,2 57,2 23,1 26,7 35,4 41,2 20,3 28,7 

12. ХЛГ 1278 х ХЛГ 1216 3,68 3,54 3,61 5,2 4,7 114 8,4 11,2 15,2 18 0 0 0 0 

13. УХК 409 х СО 255 3,94 3,58 3,76 4,8 3,0 110 35,9 40,1 11,8 16 30,4 37,2 20,8 26,6 

14. ХЛГ 163 х ХЛГ 33 3,82 3,85 3,84 3,5 3,5 116 14,7 17,1 22,6 23,4 10,2 12,6 4,4 9 

15. KL 17 x CО 255 3,91 3,85 3,88 4,5 3,2 111 35,4 38,4 30,6 31,6 35,2 42,2 25,4 37,8 

16. УХК 372 х СО 91 4,07 3,89 3,98 5,8 5,8 117 31,4 27,8 14,8 17,2 11,8 14,6 9,6 13 

17. F 502 x CO 255 4,13 3,96 4,04 4,5 4,0 110 40,2 35,2 23,2 25,2 35,4 42,2 18,9 23,3 

18. CО 255 x KL 17 4,24 3,87 4,06 4,2 3,8 116 35,4 38,4 30,9 33,1 19,5 24,1 25,8 33,2 

19. КL 17 х УХК 411 4,16 3,96 4,06 5,0 5,0 113 7,5 8,7 21,9 23,9 4,7 7,5 20,9 28,1 

20. ХЛГ 33 х ХЛГ 63 4,14 4,24 4,19 4,5 3,0 112 12,8 14,6 11,8 13 2,8 6,8 3,9 7,5 

21. СМ 5-1-1 х СО 255 4,27 4,17 4,22 4,8 3,5 109 45,7 43,3 23,4 25,4 31,2 39,8 17,1 21,7 

22. СО 108 х МА 22 4,30 4,15 4,22 5,2 5,2 114 23,5 18,3 26,5 27,7 6,5 11,3 20,9 28,3 

23. МА 22 х СО 255 4,30 4,35 4,32 5,5 4,8 111 33,4 37,4 28,4 31 30,4 43,2 17,8 24,6 

24. СО 255 х УХК 409 3,85 4,85 4,36 3,8 3,2 118 39,2 36,6 17,8 24 27,4 36,6 18,9 22,5 

25. УХК 409 х МА 22 4,55 4,20 4,38 4,8 4,8 115 15,6 12,8 16,5 18,3 4,8 6,4 16,2 20,4 

26. CM 5-l-l x KL 17 4,35 4,62 4,48 4,5 4,8 117 27,5 25,3 25,7 26,5 7,2 11,8 7,5 11,7 

27. СО 255 х УХ 405 4,69 4,33 4,51 5,8 5,8 112 36,9 39,7 16,3 17,7 30,9 46,5 19,2 24,4 

28. KL 17 x MA 22 4,48 4,55 4,52 5,2 5,5 115 15,8 13,4 30,8 32,2 11,8 16,8 25,6 33,2 

29. СО 91 х УХК 372 4,74 4,32 4,53 4,2 4,5 118 20,9 23,1 31,6 33,8 12,6 19,4 4,1 7,9 

30. УХК 411 х КL 17 4,77 4,40 4,58 5,0 4,0 114 13,6 15 29,2 31 4,1 8,7 10,8 15,6 

31. УХ 405 х СО 255 4,51 4,70 4,60 5,9 4,0 115 37,5 44,7 12,6 15 27,5 43,9 18,7 28,9 
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Продовження  додатку Б. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

32. СО 255 х СО 108 4,79 4,43 4,61 3,2 3,2 110 42,3 40,5 28,8 31,2 24,8 35,8 18,9 26,9 

33. ХЛГ 1216 х ХЛГ 1278 4,82 4,43 4,62 4,8 4,5 114 25,8 28 9,6 11,2 0 0 0 0 

34.KL 17 x F 502 4,59 4,65 4,62 4,2 4,5 117 6,9 7,3 25,6 29,8 20,2 25,8 20,9 32,1 

35. УXK 409 x F 502 4,70 4,68 4,69 3,8 3,5 119 8,4 7,8 11,8 12,6 4,1 6,3 11,8 15,4 

36. MA 22 x F 502 4,98 4,43 4,70 4,8 6,2 114 7,9 6,9 21,7 22,5 8,1 10,5 4,1 7,9 

37. СО 108 х СО 255 4,82 4,68 4,75 4,0 3,0 113 38,5 41,7 24,8 25,8 26,9 38,1 15,4 20,6 

38. СО 108 х СМ5-1-1 4,94 4,62 4,78 4,5 4,5 118 21,3 19,9 28,9 31,5 10,2 14,2 6,3 10,9 

39. СМ 5-1-1 х СО 108 4,86 4,73 4,80 4,5 3,2 115 35,4 38,6 25,2 26,8 9,8 5,8 4,8 7,6 

40. УХК 409 х СМ 5-1-1 4,89 4,70 4,80 4,2 4,5 119 23,5 18,9 13,2 15,8 11,4 6,6 7,1 12,3 

41. F 502 x CO 108 4,87 4,75 4,81 3,2 3,5 117 34,5 32,5 27,8 28,8 2,1 4,1 7,4 10,4 

42. МА 22 х СМ 5-1-1 4,96 4,78 4,87 5,5 5,5 115 12,8 7 12,9 13,9 9,1 19,3 4,4 6,2 

43.СМ 5-1-1 х МА 22 5,00 4,75 4,88 5,2 5,9 118 16,7 14,9 15,8 16,8 12,8 19,6 10,3 14,7 

44. ХЛГ 293 х ХЛГ 294 4,88 5,00 4,94 3,2 3,0 109 15,9 12,9 15,2 16,6 8,4 12,8 0 0 

45. CO 108 x F 502 5,06 4,95 5,00 4,2 4,5 114  23,1 22,5 23,9 27,7 4,1 7,5 5,5 12,5 

46. ХЛГ 1339  х ХЛГ 1128 4,93 5,07 5,00 6,8 6,8 110 9,6 7 6,9 7,9 3,1 6,9 0 0 

47. F 502 x MA 22 5,01 5,28 5,14 4,0 4,5 115 12,5 8,3 15,8 20 7,5 8,7 11,3 16,7 

48. CM 5-l-l x F 502 5,17 5,13 5,15 4,8 4,5 114 15,8 13,6 13,6 15 10,6 18,6 5,1 8,7 

49. F 502 x CM 5-l-l 5,32 5,28 5,30 6,2 4,2 119 8,6 9,8 11,8 12,4 8,5 10,5 2,1 5,1 

50. УX 405 x F 502 5,35 5,25 5,30 5,8 5,2 116 7,5 8,9 6,9 8,3 3,2 5 1,9 5,5 

51. ХЛГ 1128 х ХЛГ 1339 5,21 5,46 5,34 6,1 5,7 108 19,6 20,8 10,6 13,2 7,1 9,5 0 0 

52. МА 22 х СО 108 5,62 5,15 5,38 4,0 3,5 114 31,5 34,9 23,4 26,8 9,2 12,2 9,8 18,4 

53. KL 17 x CM 5-l-l 5,47 5,43 5,45 4,0 5,0 117 16,5 17,9 18,2 19,8 18,9 19,1 14,5 19,9 

54. ХЛГ 562 х РLS 61 5,58 6,08 5,83 6,2 6,5 112 15,4 16,8 13,2 15,6 0 0 10,9 25,3 

55. ХЛГ 294 х ХЛГ 293 6,01 5,70 5,86 5,0 5,0 110 18,2 21,4 18,2 20,2 3,1 4,9 2,1 3,9 

56. УХ 405 х СМ 5-1-1 6,65 6,73 6,69 6,2 6,5 118 10,9 11,5 12,5 13,5 7,2 11,8 4,2 9,6 

2
2
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Продовження  додатку Б. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

57.Дніпровський 284 MB St 5,77 5,49 5,63 5,0 5,0 116 21,6 24,2 16,4 18,2 8,1 11,9 12,9 23,1 

Середнє по групі стиглості 4,74 4,65 4,69 4,8 4,5 114,3 23,2 23,3 19,5 21,5 13,2 17,8 11,0 16,2 

НІР05, т/га 0,35            

Середньостиглі 

58. S 38 x S 35 3,66 3,43 3,54 3,8 3,5 127 18,4 20 45,8 46,8 8,1 12,3 17,4 19,2 

59. ХЛГ 85 х ХЛГ 45 3,34 3,82 3,58 3,2 3,0 120 21,3 24,5 9,3 11,9 9,2 14,4 10,8 14 

60. ХЛГ 45 х ХЛГ 85 3,80 3,51 3,66 3,8 3,8 124 27,5 32,1 5,4 6,6 11,3 18,3 6,4 4,2 

61.КL 17 х УХК 409 3,92 4,05 3,98 3,5 3,5 127 14,6 11,8 22,8 27 17,5 22,3 25,4 21,8 

62. S 35 x S 38 4,24 4,10 4,17 3,8 3,8 130 37,2 39,8 31,4 34,4 10,9 16,1 35,2 30,8 

63. СО 108 х УХ 405 4,43 4,38 4,40 5,8 5,8 122 18,5 19,9 25,9 29,3 7,1 9,5 4,2 6,4 

64. СО 108 х УХК 409 4,20 4,72 4,46 3,2 3,5 125 23,4 26,4 30,9 28,1 10,6 14,6 13,6 16 

65.СМ 5-1-1 х УХК 409 4,62 4,35 4,48 3,5 3,5 121 21,6 22,6 14,2 12,8 9,8 19,6 5,5 8,5 

66. ДК 44-1 х ХЛГ 42 4,61 4,43 4,52 4,8 5,5 129 40,6 38,2 33 29,4 7,1 10,5 7,9 11,5 

67. CO 108 x KL 17 4,73 4,30 4,52 4,0 3,8 126 22,8 23,6 35,8 37,2 18,4 22 20,4 23,6 

68. УХК 409 х КL 17 5,19 3,87 4,53 3,5 4,2 128 13,2 12 23,4 27 18,4 19,6 21,9 34,1 

69. F 502 x УXK 409 4,55 4,78 4,66 4,8 4,8 121 12,8 11,8 13,6 11,4 3,8 6,2 10,5 7,3 

70. F 502 x KL 17 4,91 4,48 4,70 4,2 4,8 120 11,6 14 23,4 24,8 20,6 29,4 28,2 24 

71. УХ 405 х СО 108 4,67 4,75 4,71 4,0 4,0 124 34,8 36,6 25,8 29,2 7,3 10,7 2,6 5,2 

72. МА 22 х УХК 409 4,33 5,16 4,74 4,0 4,2 119 9,3 7,7 27,2 23,4 11,9 16,9 10,9 15,3 

73. ХЛГ 42 х ДК 44-1 4,90 4,63 4,76 5,2 5,8 127 21,6 24,2 17,5 20,9 2,6 5 13,5 18,3 

74. MA 22 x KL 17 5,55 4,35 4,95 4,5 4,8 121 17,5 15,5 31,6 29,8 17,2 21,4 18,7 22,9 

75. УХК 409 х УХ 405 5,18 4,85 5,02 5,9 5,8 126 16,4 18 6,5 12,7 2,1 5,5 10,6 14 

76. КL 17 х УХ 405 5,19 4,84 5,02 6,0 6,2 123 16,3 18,1 20,5 25,9 7,4 11,2 22,4 39,2 

77. KL 17 x CO 108 5,15 5,13 5,14 3,5 3,8 124 21,8 24,6 32,4 40,6 20,4 27,4 25,6 37,8 

78. УХК 409 х СО 108 5,70 4,70 5,20 3,2 3,2 127 33,9 31,1 31,8 34 5,5 8,3 18,4 21,6 

2
2
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Продовження  додатку Б. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

79. УХ 405 х КL 17 4,93 5,56 5,24 4,2 4,5 123 17,1 18,9 20,9 27,5 10,9 15,7 21,2 27 

80. MA 61 A 37 x B 37 5,39 5,37 5,38 5,2 6,2 132 25,9 31,3 21,5 24,5 14,8 18,4 3,1 5,3 

81. CО 113 x AS 77-4-l 5,63 5,39 5,51 6,8 6,2 126 24,5 21,7 32,9 40,7 7,3 9,9 8,7 13,1 

82.AS 77-4-l x CО 113 5,74 5,36 5,55 5,2 5,5 128 12,9 13,5 30,9 32,5 11,6 24,6 6,9 3,7 

83. МА 22 х УХ 405 5,47 5,73 5,60 6,5 6,8 121 8,5 9,9 11,8 16,8 7,5 8,7 8,2 5 

84. УХ 405 х УХК 409 5,41 5,93 5,67 3,8 5,2 125 18,4 21,2 7,4 11,8 6,4 8,8 10,8 8,4 

85. СМ 5-1-1 х УХ 405 5,62 5,93 5,78 6,0 6,2 122 14,7 16,9 11,2 15,4 5,9 9,7 5,5 6,7 

86. УХ 405 х МА 22 5,61 5,98 5,80 6,5 6,2 120 11,9 12,9 17,5 21,7 7,5 13,1 16,4 11 

87. B 37 x MA 61 A 37 5,76 6,42 6,09 3,5 6,8 130 13,2 14,8 15,4 20,4 6,4 10,6 9,1 5,7 

88. F 502 x УX 405 6,62 6,60 6,61 6,2 6,2 124 7,6 8,8 6,5 10,1 4,8 6,2 6,6 4,8 

89.Молдавський 291 АМВ St 5,95 5,54 5,74 5,0 5,0 127 27,8 31 20,9 27,9 5,1 6,9 5,8 6,2 

Середнє по групі стиглості 4,97 4,89 4,93 4,6 4,9 124,7 19,9 21,0 22,0 24,8 9,9 14,2 13,5 15,4 

НІР05, т/га 0,22            
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Додаток Б. 3 

Результати дисперсійного аналізу урожайності самозапилених ліній 

ранньостиглої групи стиглості 

Дисперсія 
Сума 

квадратів 

Степені 

свободи 

Середній 

квадрат 
Fф Fт05 

Загальна 28,68 119    

Рік А 1,55 2 0,77 133,98 3,11 

Генотипи В 25,15 9 2,79 481,75 1,98 

Взаємодія АВ 1,46 18 0,08 13,99 1,74 

Залишок 

(помилки) 
0,52 90 0,006   

 

 

Результати дисперсійного аналізу урожайності самозапилених ліній 

середньоранньої групи стиглості 

Дисперсія 
Сума 

квадратів 

Степені 

свободи 

Середній 

квадрат 
Fф Fт05 

Загальна 225,60 227    

Рік А 3,05 2 1,52 12,96 3,09 

Генотипи В 15,46 18 0,86 7,31 1,80 

Взаємодія АВ 186,99 36 5,19 44,19 1,55 

Залишок 

(помилки) 
20,10 171 0,12   
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Продовження додатку Б. 3 

Результати дисперсійного аналізу урожайності самозапилених ліній 

середньостиглої групи стиглості 

Дисперсія 
Сума 

квадратів 

Степені 

свободи 

Середній 

квадрат 
Fф Fт05 

Загальна 198,40 252    

Рік А 65,22 2 32,61 145,45 3,09 

Генотипи В 76,46 20 3,82 17,05 1,68 

Взаємодія АВ 14,12 40 0,35 1,57 1,51 

Залишок 

(помилки) 
42,60 190 0,22   

 

 

Результати дисперсійного аналізу урожайності простих гібридів 

кукурудзи ранньостиглої групи стиглості 

Дисперсія 
Сума 

квадратів 

Степені 

свободи 

Середній 

квадрат 
Fф Fт05 

Загальна 40,23 79    

Рік А 4,86 1 4,86 54,24 3,11 

Генотипи В 28,45 9 3,16 35,11 1,98 

Взаємодія АВ 4,14 18 0,23 2,56 1,74 

Залишок 

(помилки) 
4,64 51 0,09   
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Продовження додатку Б. 3 

Результати дисперсійного аналізу урожайності самозапилених ліній 

середньоранньої групи стиглості 

Дисперсія 
Сума 

квадратів 

Степені 

свободи 

Середній 

квадрат 
Fф Fт05 

Загальна 130,59 375    

Рік А 15,2 1 15,2 304,00 3,11 

Генотипи В 64,9 46 1,41 28,20 1,98 

Взаємодія АВ 36,39 46 0,79 15,80 1,74 

Залишок 

(помилки) 
14,1 282 0,05 

  

 

Результати дисперсійного аналізу урожайності самозапилених ліній 

середньостиглої групи стиглості 

Дисперсія 
Сума 

квадратів 

Степені 

свободи 

Середній 

квадрат 
Fф Fт05 

Загальна 141,2 375    

Рік А 29,6 1 15,2 779,35 3,11 

Генотипи В 79,8 46 1,41 72,29 1,98 

Взаємодія АВ 26,3 46 0,79 40,51 1,74 

Залишок 

(помилки) 
5,5 282 0,02 
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Додаток В 

Характеристика морфологічних ознак самозапилених ліній кукурудзи, 

стійких до основних хвороб та шкідників, 2005-2007pp. 

Самозапилені 

лінії 

Кількість 

гілочок 

волоті, шт. 

Висота 

рослин,CM 

Висота 

прикріплення 

качана, см 

Площа 

прикачанного 

листка, см
2
 

Інтенсивність 
росту, бал 

Пилкова 

продуктивність, 

бал 

Кількість 

качанів, 

шт. 

Ранньостиглі 

ХЛГ 224 4,7±0,875 109,8±2,493 29,3±1,772 197,1±4,544 6,2±0,167 4,6±0,186 1,2±0,033 

ХЛГ 1128 4,6±0,833 128,2±2,871 28,8±1,361 218,8±27,46 6,3±0,167 4,7±0,153 1,0±0,000 

CM 7 St 5,8±0,321 116,2±7,126 24,6±2,230 212,4±33,50 5,0±0,000 5,0±0,000 1,0±0,000 

Хсер±Sx* 4,6±0,602 105,6±4,923 22,0± 1,741 174,3±12,67 5,3±0,292 4,4±0,318 1,0±0,136 

Середньоранні 

CM 5-1-1 7,1±0,734 121,9±7,132 28,3±2,688 201,9±15,84 5,2±0,116 4,7±0,153 1,0±0,000 

MA 22 6,3±0,609 114,7±6,272 29,1±1,466 242,6±21,51 5,2±0,088 5,0±0,100 1,3±0,067 

MA 23 C 6,1±0,590 120,5±8,532 27,8±4,235 244,1±18,76 4,7±0,200 6,2±0,167 1,0±0,000 

Oh 43 H.t. 5,4±0,546 125,2±2,076 28,9±0,908 226,3±20,30 4,5±0,088 6,2±0,088 1,2±0,088 

ХЛГ 489 5,9±0,058 105,2±6,173 19,9±1,750 220,2±19,33 6,8±0,167 5,8±0,100 1,0±0,000 

F 7 St 5,8±0,665 102,2±5,485 20,3±0,379 221,8±14,58 5,0±0,000 5,0±0,000 1,0±0,000 

Хсер±Sx* 5,7±0,369 107,5±2,784 24,1±0,850 191,6±8,345 4,7±0,244 4,5±0,263 1,0±0,109 

Середньостиглі 

В 37 9,8±1,435 117,5±4,443 27,8±1,213 297,1±30,29 4,7±0,120 6,2±0,167 1,5±0,033 

K 212 6,7±0,176 131,6±3,015 38,8±2,602 261,4±18,40 5,2±0,058 4,8±0,167 1,2±0,058 

УХ 405 10,2±0,826 141,3±4,293 41,4±0,885 285,4±19,77 7,0±0,000 7,0±0,000 1,3±0,067 

ХЛГ 562 5,1±0,234 132,5±3,454 37,5±1,579 281,2±24,52 6,3±0,167 6,3±0,167 1,2±0,088 

ХЛГ 1339 6,4±0,434 121,7±4,156 35,1±1,022 288,9±22,23 6,3±0,167 6,7±0,100 1,0±0,000 

W 401 St 7,4±0,306 121,4±3,441 28,0±1,230 236,9±15,39 5,0±0,000 5,0±0,000 1,0±0,000 

Хсер±Sx* 6,4±0,409 118,9±2,818 29,2±1,656 218,2±10,79 4,8±0,254 5,0±0,268 1,1±0,131 

Примітка: *- відповідає значенню для повної групи порівняння 
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Продовження додатку В 

Характеристика показників структури врожаю та стійкості до хвороб та шкідників  

самозапилених ліній кукурудзи, 2005-2007pp. 
 

Самоза- 

пилені 

лінії 

 

 

Довжина 

качана, см 
 

 

Кількість 

рядів 

зерен, шт. 

 

 

Кількість 

зерен в 

ряду, шт. 

 

 

Загальна 

кількість 

квіток, шт. 

 

 

Урожай-    

ність, 

 т/га 

 

 

Стійкість до шкідливих організмів, % 
Шведська 

муха 
Кукурудзяни

й метелик 

Пухирчаст

а сажка 

Летюча 

сажка 

Ранньостиглі 

ХЛГ 224 11,9±0,241 132±0,133 21,5±0,372 459,1±4372 2,58±0,064 6,1±0,379 6,4±0,208 1,1±0,208 0,0±0,000 

ХЛГ 1128 11,6±0,459 12,9±0,058 20,4±1,028 386,0±8,763 2,43±0,074 25,1±0,955 11,1±0,685 1,6±0,148 2,5±0,291 

CM 7 St 10,8±0,809 12,4±0,219 183±1,194 343,6±17,62 1,87±0,082 38,3±1,426 22,0±1,529 4,5±0,866 40,4±2,141 

Хсер±Sx* 9,8±0,539 11,8±0,477 17,6±0,978 321,0±19,55 1,83±0,154 19,9±3,643 19,8±3,027 4,7±1,205 20,4±5,516 

Середньоранні 

CM 5-1-1 12,0±0,699 13,7±0,176 22,5±0,815 484,4±17,98 3,32±0,064 14,6±0,579 13,2±0,734 8,9±0,722 7,5±0,241 

MA 22 11,6±0,567 12,7±0,297 20,2±1,707 327,3±28,71 2,59±0,093 9,7±0,208 20,9±1,564 93±0,701 7,9±0,265 

МА 23 С 10,4±0,551 13,9±0,334 21,7±3,086 435,8±23,05 2,12±0,212 12,2±0,867 21,6±1,023 4,6±0,405 17,1±1,098 

Oh 43 H.t. 11,5±0,551 14,0±0,116 22,6±1,099 467,0±3,989 2,52±0,220 18,0±1,292 40,4±0,946 9,8±0,231 16,4±0,393 

ХЛГ 489 9,6±0,088 113±0,267 20,1±2,014 317,3±15,03 2,35±0,165 18,8±1,148 3,9±0,581 2,9±0,353 0,0±0,000 

F 7 St 9,7±0,261 13,2±0,088 18,4±1,318 319,4±5,080 2,14±0,154 20,5±0,785 15,3±1,292 1,5±0,203 40,8±1,704 

Хсер±Sx* 10,0±0,254 12,5±0,238 17,6±0,763 345,3±14,04 2,03±0,124 16,7±2,041 16,1±2,214 10,5±2,633 113±2,417 

Середньостиглі 

В 37 12,2±0,463 14,6±0,145 18,6±0,736 4393±7,772 2,70±0,105 43,6±1,786 19,4±1,216 1,6±0,353 19,1±0,955 

K 212 133±0,267 15,4±0,231 24,5±0,367 452,9±9,967 3,35±0,080 5,4±0,385 7,2±0,581 5,4±0,385 5,4±0,261 

УХ 405 13,5±0,261 13,9±0,067 27,8±0,946 492,1±8,826 3,58±0,068 9,4±0,285 13,0±0,504 9,1±0,701 6,7±0,449 

ХЛГ 562 14,1±0,177 15,8±0,285 27,6±0,514 505,6±12,00 3,74±0,072 14,4±0,504 5,1±0,208 0,0±0,000 0,0±0,000 

ХЛГ 1339 13,7±0318 14,9±0,133 27,2±0,820 472,8±5,707 3,46±0,115 15,7±0,724 7,7±0,347 0,0±0,000 0,0±3,000 

W 401 St 11,0±0,306 14,7±0,265 19,6±0,873 417,2±9,562 2,90±3,072 25,1±0,706 24,9±1,564 3,2±0,785 3,1±0,866 

Хсер±Sx* 11,1±0,336 13,5±0,292 20,0±0,976 395,7±15,66 2,42±0,167 21,7±2,205 18,8±1,827 7,2±1,817 11,4±2,429 
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Додаток Д. 1 

Дисперсійний аналіз реципрокних гібридів кукурудзи 

за пошкодженістю шкідниками, 2006-2007 рр. 
 

Роки 
Джерело 

варіювання 

Сума 

квадратів 

Число 

ступенів 

свободи 

Середній 

квадрат 

Критерій F 

фактичний 
табличний 

0,05 0,01 

Кукурудзяний метелик 

2006 

2007 
Загальна 

11739,03 

11899,63 

223  

223 
– – – – 

2006 

2007 
Гібриди 

11419,96 

11093,83 

55 

55 

207,63 

201,70 

109,50 

41,69 

1,41 

1,41 

1,72  

1,72 

2006 

2007 
Повторення 

6,22 

7,60 

3 

3 

2,07  

2,53 

1,09  

0,52 

2,65 

2,65 

3,91  

3,91 

2006 

2007 

Випадкові 

відхилення 

312,85 

798,20 

165  

165 

1,89 

4,83 
– – – 

Шведська муха 

2006 

2007 
Загальна 

19673,40 

22143,00 

223  

223 
– – – – 

2006 

2007 
Гібриди 

19166,02 

21348,56 

55  

55 

348,50 

388,20 

116,10 

81,87 

1,41 

1,41 

1,72  

1,72 

2006 

2007 
Повторення 

12,12 

12,16 

3  

3 

4,04  

4,05 

1,34  

0,86 

2,65 

2,65 

3,91  

3,91 

2006 

2007 

Випадкові 

відхилення 

495,22 

782,30 

165  

165 

3,00 

4,74 
– – – 
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Додаток Д. 2 

Дисперсійний аналіз реципрокних гібридів кукурудзи за ураженістю 

хворобами, 2006-2007 рр. 

Роки 
Джерело 

варіювання 

Сума 

квадратів 

Число 

степенів 

свободи 

Середній 

квадрат 

Критерій F 

фактичний 
теоретичний 

0,05 0,01 

Пухирчаста сажка 

2004 

2005 
Загальна 

7528,57 

17823,60 

223  

223 
– – – – 

2004 

2005 
Гібриди 

7013,80 

17151,50 

55  

55 

127,52 

311,84 

40,97 

77,40 

1,41 

1,41 

1,72  

1,72 

2004 

2005 
Повторення 

1,27 

7,21 

3  

3 

0,43  

2,40 

0,14  

0,60 

2,65 

2,65 

3,91  

3,91 

2004 

2005 

Випадкові 

відхилення 

513,48 

664,91 

165  

165 

3,11  

4,03 
– – – 

Летюча сажка 

2004 

2005 
Загальна 

4160,01 

4233,31 

223  

223 
– – – – 

2004 

2005 
Гібриди 

3827,80 

3831,31 

55  

55 

69,59 

69,66 

35,45  

29,14 

1,41 

1,41 

1,72  

1,72 

2004 

2005 
Повторення 

8,35 

7,51 

3  

3 

2,78  

2,50 

1,41  

1,05 

2,65 

2,65 

3,91  

3,91 

2004 

2005 

Випадкові 

відхилення 

323,86 

394,47 

165  

165 

1,96 

2,39 
– – – 
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Додаток Д. 3 

Дисперсійний аналіз реципрокних гібридів кукурудзи 

за урожайністю зерна та стійкістю до основних хвороб та шкідників 
 

Роки 
Джерело 

варіювання 

Сума 

квадратів 

Число 

степенів 

свободи 

Середній 

квадрат 

Критерій F 

фактичний 
табличний 

0,05 0,01 

2006 

2007 

Загальна 
87,71 

107,54 

223  

223 

– – – – 

2006 

2007 

Гібриди 
82,87 

101,27 

55  

55 

1,51  

1,84 

51,96 

49,24 

1,41 

1,41 

1,72 

1,72 

2006 

2007 

Повторення 
0,05  

0,10 

3  

3 

0,02  

0,03 

0,56  

0,89 

2,65 

2,65 

3,91  

3,91 

2006 

2007 

Випадкові 

відхилення 

4,78  

6,16 

165 

165 

0,03  

0,04 

— — — 
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Додаток Д. 4 

Дисперсійний аналіз таблиць генетичного аналізу ознаки ―стійкість до шкідників‖ (перша модель), 2006-2007 рр. 

Компонент 

генетичної 

варіації 

Сума квадратів 
Ступені 

свободи 

Середній квадрат 

Шведська муха Кукурудзяний метелик Шведська муха Кукурудзяний метелик 

2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 

a 31433,3 31796,7 14518,4 28838,2 7,0 4490,5
* 

4542,4
*
 2074,1

*
 4119,7

*
 

b 4621,9 4516,0 2617,8 4015,6 28,0 165,1
*
 161,3

*
 93,5

*
 143,4

*
 

b1 159,5 78,7 110,5 3,8 1,0 159,5
*
 78,7

*
 110,5

*
 3,8 

b2 –
*** 

– – – 7,0 – – – – 

b3 10508,1 9633,4 8214,5 12258,7 20,0 525,4
*
 481,7

*
 410,7

*
 612,9

*
 

c 2067,8 2509,8 1436,9 1289,1 7,0 295,4
*
 358,5

*
 205,3

*
 184,2

*
 

d 1161,5 1621,3 1042,3 1734,9 21,0 55,3
*
 77,2

*
 49,6

*
 82,6

*
 

B 1384,0 1152,9 980,6 409,2 3,0 461,3 384,3 326,9 136,4 

Ba 1577,7 1317,1 1621,6 3311,7 21,0 75,1 62,7 77,2 157,7 

Bb 1124,2 1103,9 1066,8 1765,7 84,0 13,4 13,1 12,7 21,0 

Bb1 582,9 471,3 – 262,3 3,0 194,3 157,1 – 87,4 

Bb2 2671,7 2062,5 1844,8 2163,8 21,0 127,2 98,2 87,8 103,0 

Bb3 – – – – 60,0 – – – – 

Bc 2147,6 2099,0 2418,8 5977,2 21,0 102,3 100,0 115,2 284,6 

Bd 864,7 1191,3 1092,8 2096,8 63,0 13,7 18,9 17,3 33,3 

Bt 5714,2 5711,2 6200,1 13151,4 189,0 30,2 30,2 32,8 69,6 

χ
2

ф 11,91 12,24 9,96 11,14      

χ
2

т 0,05 12,59 12,59 12,59 12,59      

Примітки. * – істотно на рівні значимості 0,05;*** - від’ємні значення. 
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Додаток Д. 5 

Дисперсійний аналіз таблиць генетичного аналізу ознаки ―стійкість до шкідників‖ (друга модель), 2006-2007 рр. 

Компонент 

генетичної 

варіації 

Сума квадратів 
Ступені 

свободи 

Середній квадрат 

Шведська муха Кукурудзяний метелик Шведська муха Кукурудзяний метелик 

2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 

a 31413,3 30784,8 13845,5 27722,5 7,0 4487,6
*
 4397,8 1977,9

*
 3960,4

*
 

b 5478,0 4483,7 2744,5 4864,9 28,0 195,6
*
 160,1 98,0

*
 173,7

*
 

b1 204,8 21,6 112,0 1,3 1,0 204,8
*
 21,6 112,0

*
 1,3 

b2 6045,6 –
*** 

– – 7,0 863,7
*
 – – – 

b3 15177,8 12849,2 8990,5 14285,0 20,0 758,9
*
 642,5

*
 449,5

*
 714,2

*
 

c 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

d 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B 51,1 831,9 37,4 547,3 3,0 17,0 277,3 12,5 182,4 

Ba 585,5 610,6 330,3 450,5 21,0 27,9 29,1 15,7 21,5 

Bb 381,3 1695,3 864,6 1339,9 84,0 4,5 20,2 10,3 16,0 

Bb1 82,9 510,6 74,3 328,4 3,0 27,6 170,2 24,8 109,5 

Bb2 571,4 5385,1 2047,8 2582,9 21,0 27,2 256,4 97,5 123,0 

Bb3 1730,4 – – – 60,0 28,8 – – – 

Bc 0 0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bd 0 0 0,0 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bt 1114,4 2305,9 1195,0 1790,4 189,0 5,9 12,2 6,3 9,5 

χ
2

ф 9,81 11,84 8,16 9,44      

χ
2

т 0,05 12,59 12,59 12,59 12,59      

Примітки. * – істотно на рівні значимості 0,05; *** – від’ємні значення. 
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Додаток Д. 6 

Дисперсійний аналіз таблиць генетичного аналізу ознаки ―стійкість до хвороб‖ (перша модель), 2006-2007 рр. 

Компонент 

генетичної 

варіації 

Сума квадратів 
Ступені 

свободи 

Середній квадрат 

Пухирчаста сажка Летюча сажка Пухирчаста сажка Летюча сажка 

2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 

a 20513,9 31290,4 13078,0 24822,2 7,0 2930,6
*
 4470,1

*
 1868,3

*
 3546,0

*
 

b 2591,9 6177,8 2054,7 3485,4 28,0 92,6
*
 220,6

*
 73,4

*
 124,5

*
 

b1 61,6 87,3 114,5 23,7 1,0 61,6
*
 87,3

*
 114,5

*
 23,7

*
 

b2 7942,9 6898,5 7677,3 11972,2 7,0 1134,7
*
 985,5

*
 1096,8

*
 1710,3

*
 

b3 –
*** 

– – – 20,0 – – – – 

c 234,1 1361,1 715,1 2373,8 7,0 33,4 194,4
*
 102,2

*
 339,1

*
 

d 647,2 1293,8 467,8 1002,9 21,0 30,8 61,6
*
 22,3 47,8 

B 2262,4 1845,1 1775,4 1495,5 3,0 754,1 615,0 591,8 498,5 

Ba 1260,5 1079,7 670,0 1379,6 21,0 60,0 51,4 31,9 65,7 

Bb 897,6 1657,8 639,4 1923,5 84,0 10,7 19,7 7,6 22,9 

Bb1 10,1 460,5 -104,6 75,2 3,0 3,4 153,5 -34,9 25,1 

Bb2 – – – – 21,0 – – – – 

Bb3 10154,3 10052,5 8899,0 15891,2 60,0 169,2 167,5 148,3 264,9 

Bc 652,6 1243,6 1390,4 2634,3 21,0 31,1 59,2 66,2 125,4 

Bd 801,2 1052,9 628,8 2045,7 63,0 12,7 16,7 10,0 32,5 

Bt 3611,9 5033,9 3328,6 7983,1 189,0 19,1 26,6 17,6 42,2 

χ
2

ф 11,27 10,79 8,35 9,30      

χ
2

т 0,05 12,59 12,59 12,59 12,59      

Примітки. * – істотно на рівні значимості 0,05; *** – від’ємні значення. 
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Додаток Д. 7 

Дисперсійний аналіз таблиць генетичного аналізу ознаки ―стійкість до хвороб‖ (друга модель), 2006-2007 рр. 

Компонент 

генетичної 

варіації 

Сума квадратів 
Ступені 

свободи 

Середній квадрат 

Пухирчаста сажка Летюча сажка Пухирчаста сажка Летюча сажка 

2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 

a 21311,5 31870,9 12655,7 23981,5 7,0 3044,5
*
 4553,0

*
 1808,0

*
 3425,9

*
 

b 2875,3 6408,1 2049,2 3322,6 28,0 102,7
*
 228,9

*
 73,2

*
 118,7

*
 

b1 69,6 114,9 83,6 7,4 1,0 69,6
*
 114,9

*
 83,6

*
 7,4 

b2 8071,3 5739,6 5691,2 6738,1 7,0 1153,0
*
 819,9

*
 813,0

*
 962,6

*
 

b3 –
*** 

– – – 20,0 – – – – 

c 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

d 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B 569,2 241,7 454,5 130,8 3,0 189,7 80,6 151,5 43,6 

Ba 633,5 351,2 379,8 338,9 21,0 30,2 16,7 18,1 16,1 

Bb 556,3 1157,8 411,1 1231,6 84,0 6,6 13,8 4,9 14,7 

Bb1 1,7 449,4 76,9 100,4 3,0 0,6 149,8 25,6 33,5 

Bb2 – – – – 21,0 – – – – 

Bb3 10238,3 8882,0 6819,2 10324,0 60,0 170,6 148,0 113,7 172,1 

Bc 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bd 0,0 0,0 0,0 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bt 1189,8 1509,1 790,9 1570,5 189,0 6,3 8,0 4,2 8,3 

χ
2

ф 9,27 9,79 10,35 8,60      

χ
2

т 0,05 12,59 12,59 12,59 12,59      

Примітки. * – істотно на рівні значимості 0,05; *** – від’ємні значення.
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Додаток Д. 8 

Варіанси і коваріанси генетичного аналізу за ознакою „зернова продуктивність", 2006 – 2007 рр. 

Самозапилені 
лінії 

(Wr) (Vr) (Wr) (Vr) (Wr) (Vr) (Wr) (Vr) 

І повторення II повторення III повторення IV повторення 

2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 

F 502 0,236 0,467 0,870 1,060 0,341 0,558 1,050 1,410 0,303 0,534 1,051 1,310 0,348 0,332 1,150 0,915 

УХ 405 -0,020 -0,143 0,745 0,707 -0,060 -0,196 0,763 0,739 -0,070 -0,060 0,820 0,806 -0,165 0,006 0,770 0,769 

CM 5-1-1 0,147 0,229 0,780 0,818 0,172 0,136 0,798 0,869 0,052 0,159 0,617 0,747 0,060 0,243 0,710 0,705 

MA 22 0,155 0,358 0,735 0,919 0,119 0,232 0,682 0,875 0,251 0,241 0,832 0,719 0,230 0,345 0,980 0,856 

УХК 409 0,468 0,721 1,180 1,370 0,567 0,627 1,280 1,349 0,569 0,600 1,270 1,300 0,602 0,687 1,430 1,440 

CO 255 0,451 0,542 1,010 0,950 0,496 0,442 1,070 0,964 0,432 0,372 0,980 0,899 0,368 0,380 0,940 1,010 

KL 17 0,424 0,660 1,110 1,180 0,462 0,698 1,210 1,370 0,406 0,721 1,070 1,367 0,339 0,699 1,140 1,237 

CO 108 -0,079 -0,041 0,642 0,400 -0,143 -0,185 0,584 0,392 -0,096 -0,163 0,634 0,460 -0,130 -0,114 0,710 0,442 

Середнє 0,223 0,349 0,885 0,927 0,244 0,289 0,929 0,997 0,231 0,300 0,910 0,952 0,206 0,322 0,980 0,922 

Варіанси і коваріанси 

Повторення 
2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 

Vp Wr (середнє) Vr (середнє) VM F 1-хгг 

І 0,464 0,662 0,223 0,349 0,885 0,927 0,118 0,205 2,330 2,235 

II 0,548 0,691 0,244 0,289 0,929 0,997 0,127 0,156 2,369 2,394 

III 0,481 0,751 0,231 0,300 0,910 0,952 0,125 0,156 2,357 2,280 

IV 0,467 0,849 0,206 0,322 0,982 0,922 0,113 0,149 2,475 2,251 

Середнє 0,490 0,738 0,226 0,315 0,926 0,949 0,120 0,166 2,383 2,290 
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Додаток Д. 9 

Суми квадратів компонентів генетичної варіації врожайності зерна, 2006-2007 рр. 

Компоненти 

варіації 

Повторення По сумі повторень Загальна сума 

І II III IV 

2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р. 

a 13,25 23,01 14,17 17,50 14,00 17,47 12,64 16,64 53,64 73,94 0,42 0,67 54,06 74,62 

b 42,95 40,44 44,96 47,10 43,98 44,59 48,69 43,31 178,01 171,66 2,58 3,78 180,6 175,4 

b1 38,01 34,93 39,27 40,02 38,88 36,51 42,9 35,6 159,0 147,0 0,09 0,10 159,05 147,01 

b2 0,42 0,80 0,71 1,49 0,53 1,63 0,87 1,44 2,19 4,68 0,33 0,67 2,52 5,35 

b3 4,53 4,71 4,99 5,60 4,57 6,45 4,94 6,27 16,86 20,02 2,16 3,01 19,02 23,03 

c 1,94 2,00 2,31 1,67 2,39 2,14 2,92 2,34 8,90 7,60 0,65 0,54 9,55 8,14 

d 3,96 4,68 3,98 5,48 4,24 3,75 4,06 3,06 14,75 15,33 1,50 1,66 16,24 16,99 
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Додаток Д. 10 

Дисперсійний аналіз даних діалельних схрещувань за ознакою ―врожайністю зерна‖кукурудзи, 2006-2007 рр. 

Компоненти генетичної 
варіації 

SS Df Середній квадрат 

2006 р. 2007 р. 2006 p. 2007 p. 2006 p. 2007 p. 

а 53,64 73,94 7 7,66* 10,56* 

b 178,01 171,66 28 6,36* 6,13* 

b1 158,96 146,96 1 158,96* 146,96* 

b2 2,19 4,68 7 0,31* 0,67* 

b3 16,86 20,02 20 0,840* 1,00* 

с 8,90 7,60 7 1,27* 1,09* 

d 14,70 15,30 21 0,70* 0,73* 

B 0,03 0,11 3 0,01 0,04 

Bа 0,42 0,67 21 0,02 0,03 

Bb 2,58 3,78 84 0,03 0,04 

Bb1, 0,09 0,10 3 0,03 0,03 

Bb2 0,33 0,67 21 0,02 0,03 

Bbз 2,16 3,01 60 0,04 0,05 

Bс 0,65 0,54 21 0,03 0,02 

Bd 1,50 1,66 63 0,02 0,03 

Bt 5,15 6,66 189 0,03 0,04 

χ
2

ф 6,23 7,08    

χ
2

т 0,05 11,07 11,07  
,, 

Примітка:
:
* – істотно на рівні значимості 0,05. 
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