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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Селекція ранньостиглих гібридів у світі в значній 

мірі базується на використанні кременистого вихідного матеріалу, який добре 

комбінує з загальновідомими зубовидними гетерозисними групами Iodent, Reid  

та Co125. Особливо важливим є використання кременистого матеріалу в 

селекції гібридів для північних країн, де основним обмежуючим фактором для 

кукурудзи при вирощуванні на зерно та силос, є короткий вегетаційний період 

та прохолодні весна і осінь. Такі фактори обумовлюють необхідність вирішення 

цілого ряду проблем пов’язаних на початку вегетації із затримкою сходів, 

ураженням фітопатогенами та пошкодженням шкідниками, зрідженням посівів, 

а наприкінці – з досягненням повного визрівання зерна, інтенсивністю 

накопичення сухої речовини, темпами втрати вологи зерном тощо. Останнього 

часу гібриди української селекції активно впроваджуються в Республіці 

Білорусь, Російській Федерації, Казахстані, де часто складаються несприятливі 

умови, пов’язані з забезпеченням достатньої для їх визрівання суми ефективних 

температур. Такі умови для оцінки зразків кукурудзи в більшості зон України 

проявляються нерегулярно. Тому, для подальшого розширення ареалу 

розповсюдження гібридів вітчизняної селекції важливим елементом є 

удосконалення методів добору та оцінки вихідного матеріалу на стійкість до 

холоду при гетерозисній селекції ранньостиглих гібридів, чому і присвячена 

дана дисертаційна робота. 

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

складовою частиною досліджень відділу селекції і насінництва зернових 

культур ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України 

(нині – ДУ Інститут зернових культур НААН України). Вона виконувалась 

згідно з Державною комплексною науково-технічною програмою ПНД 11 

«Зернові культури» 2011-2015 рр. за завданням 11.02/4-01.01. Дослідити 

генетичні, фізіологічні, біохімічні аспекти стійкості вихідного матеріалу 

кукурудзи до стресових факторів розвитку і на його основі з використанням 

новітніх селекційних і біотехнологічних методів створити моделі гібридів 
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адаптованих до умов різних регіонів України з підвищеними врожайними та 

якісними показниками продукції для використання в харчовій, фуражній, 

переробній та медичній галузях виробництва (№ державної реєстрації 

0111U004696).  

Мета і задачі дослідження. Метою роботи була оцінка і добір 

самозапилених сімей S4-S6, кременистого типу різного генетичного походження 

для селекції ранньостиглих холодостійких гібридів кукурудзи. 

Для досягнення поставленої мети ставились на вирішення такі завдання: 

- оцінити самозапилені сім’ї S4-S6 за комплексом селекційних ознак; 

- визначити рівень холодостійкості самозапилених сімей S4-S6; 

- дослідити прояв основних морфобіологічних ознак нового матеріалу за 

різних умов; 

- провести добір сімей за комбінаційною здатністю відносно ознак 

“врожайність та збиральна вологість зерна”; 

- оцінити тесткроси сімей стосовно різних господарсько-цінних ознак; 

- створити робочу колекцію перспективних кременистих генотипів для 

селекції вихідного матеріалу наступних циклів; 

- виділити кращі, за комплексом ознак гібриди і передати їх на 

кваліфікаційну експертизу в УІЕСР. 

Об’єкт  дослідження – селекційні ознаки та їх мінливість у нових 

скоростиглих, холодостійких кременистих самозапилених ліній та отриманих 

на їх основі ранньостиглих гібридів кукурудзи.  

Предмет дослідження – створення самозапилених сімей S4-S6, 

кременистого типу та ранньостиглих гібридів кукурудзи різної генетичної 

структури. 

Методи дослідження – гібридизація, індивідуальний добір, інбридинг – у 

процесі створення вихідного матеріалу; візуальний – для ведення фенологічних 

спостережень; лабораторний – для вивчення рівня холодостійкості матеріалу; 

вимірювально-ваговий – для обліку врожаю і визначення біометричних ознак 

рослин; математично-статистичні – для визначення достовірності результатів, 

показників комбінаційної здатності, кореляційної залежності ознак, показників 

варіювання господарсько-цінних ознак.  
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Наукова новизна одержаних результатів. Вперше досліджено 

особливості прояву основних господарсько-цінних ознак ранньостиглих 

самозапилених сімей S4-S6 та визначено шляхи подальшого їх використання в 

селекційній практиці, сформовано колекцію скоростиглих холодостійких 

кременистих форм, які є базовою для формування генофонду вихідного 

матеріалу при створенні ранньостиглих гібридів кукурудзи. Проведена оцінка 

та добір серед вихідного матеріалу на ознаки, пов’язані з ранньостиглістю. 

Виділені зразки з підвищеним рівнем холодостійкості, високою комбінаційною 

здатністю відносно врожайності та низької збиральної вологості зерна. Виділені 

кращі тесткросні гібриди, які за врожайністю зерна перевищували стандарт 

Оржиця 237МВ на 0,9-1,8 т/га, при нижчій на 0,1-0,6 % його вологості. 

Практичне значення одержаних результатів. Створені кременисті 

ранньостиглі лінії кукурудзи: (ДК273×ДК720)112111; (ДК204×ДК206)231111; 

(ДК357A×ДК273)111211; (ДК720×ДК206)211111; (ДК720×ДК206)312111 із 

цвітінням волотей на 5-7 діб раніше ліній-стандартів ДК959 та ДК273.  

Виділені дві самозапилені лінії S6: (ДК273×ДК204)111211, 

(ДК273×ДК204)123111 з високим рівнем холодостійкості та більш раннім 

цвітінням качанів відповідно на 2 і 5 діб відносно вихідних ліній: ДК959 та ДК273. 

Вказані лінії S6 включені в подальший селекційний процес для одержання 

ранньостиглих холодостійких комерційних гібридів кукурудзи.  

За участі автора створені гібриди кукурудзи: ранньостиглі ДН Паланок, 

ДН Зоряна, ДБ Лада, ДН Патріот; середньоранні – ДН Арго, ДН Славиця; 

середньостиглий – ДН Булат. Вони забезпечують врожайність зерна на 3-5 % 

вище за відповідні стандарти. Також, дисертант є автором батьківського 

компоненту (лінія) ДК4538 ЗСЗМ. Нові ранньостиглі гібриди занесені до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 

протягом 2015-2018 рр. Гібриди: ДН Меотида; ДН Нур; ДН Астра; ДН Тала; 

ДМ Ескіз та батьківські компоненти: Крос 256С; Крос 159С; ДК959 С; ДК9527 ЗСЗМ 

які нині проходять кваліфікаційну експертизу в УІЕСР. 

Особистий внесок здобувача. Полягав в плануванні наукового 

експерименту, проведенні досліджень в польових умовах. Автором було 

зроблено аналіз і узагальнення дослідних даних, статистичну обробку 
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отриманих результатів, формування висновків і пропозицій, а також 

узагальнення результатів досліджень для публікацій. Частка здобувача в 

наукових працях, надрукованих у співавторстві, складає від 20 до 60 %, 

авторство у створенні вже зареєстрованих семи гібридів кукурудзи ‒ 5% та 

одного батьківського компоненту – 20 %. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень за темою 

дисертаційної роботи щорічно заслуховувались і обговорювались на звітах 

науково-методичної ради ДУ ІЗК НААН, а також доповідались і 

оприлюднювались на Міжнародній науково-практичній конференції 

"Перспективи розвитку рослинницької галузі в сучасних економічних умовах" 

(м. Скадовськ, 6-8 серпня 2013); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих вчених та спеціалістів "Стратегічні напрямки сталого 

виробництва сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку 

аграрного комплексу України" (м. Дніпропетровськ, 22-23 травня 2014); 

Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні аспекти селекції і 

насінництва кукурудзи, традиції та перспективи" (м. Чернівці, 10 вересня 2015); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених і спеціалістів 

"Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку 

аграрного виробництва України" (м. Дніпропетровськ, 25-26 травня 2016); 

Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених і спеціалістів 

"Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в 

умовах змін клімату" (м. Дніпро, 25-26 травня 2017). Автор неодноразово 

приймав участь у заходах обласної Ради молодих вчених 2012-2014 рр., в 

конкурсі “Кращий молодий вчений” згідно розпорядження голови 

облдержадміністрації № Р-540/0/3-08, а також висвітлював результати у 

конкурсі НААН «Краща наукова доповідь молодого вченого», згідно 

розпорядження № 31-р, від 27 вересня 2017 року Відділ рослинництва.  

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 18 наукових 

праць, з яких шість – у фахових виданнях України, одна стаття – у зарубіжному 

фаховому виданні, п’ять – тези наукових конференцій, отримано вісім 

авторських свідоцтв на гібриди та батьківський компонент кукурудзи.  
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Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

викладена на 153 сторінках машинописного тексту (комп’ютерний набір). 

Містить анотацію, перелік умовних позначень, вступ, п’ять розділів, висновки, 

рекомендації для селекційної практики, список використаних літературних 

джерел (265 найменувань, з яких 47 латиницею), 7 додатків. Робота 

ілюстрована 19 таблицями та 11 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Стан проблеми та значення ранньостиглих холодостійких гібридів 

кукурудзи у формуванні зернового балансу країни (огляд літератури) 

У розділі висвітлено результати аналізу джерел світової та вітчизняної 

літератури за темою досліджень, встановлено основні переваги використання 

ранньостиглих холодостійких гібридів кукурудзи в структурі посівів для зон 

Степу, Лісостепу та Полісся.  

Представлені результати наукових досліджень на ранньостиглість та 

холодостійкість гібридів, а також практичні підтвердження використання 

подібних гібридів у світовій практиці. 

Наведено факти перспективності селекційного добору інбредних ліній 

кукурудзи на ранньостиглість та холодостійкість, а також переваги 

комерційних гібридів кукурудзи з даними господарсько-цінними ознаками як 

для вітчизняних, так і закордонних селекційних центрів. 

Умови, методика проведення досліджень і вихідний матеріал  

Експериментальна частина роботи виконувалась протягом 2013-2015 рр. 

у ДП “ДГ Дніпро” ДУ ІЗК НААН України.  

Ґрунти на полях даного дослідного господарства представлені 

чорноземом звичайним малогумусним середньосуглинкового механічного 

складу, вміст гумусу в орному шарі складає від 3,3 до 3,5 %. 

Погодні умови 2013 р. склалися в цілому сприятливим для росту і 

розвитку кукурудзи. Гідротермічні умови 2014 р. протягом всього періоду 

вегетації кукурудзи, були нестабільними. Найменш сприятливими вони були в 
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2015 р., що через посуху і високі температури в період цвітіння та наливу зерна 

кукурудзи, негативно вплинуло на формування врожаю. 

Наукові дослідження виконувались згідно з “Методическими 

рекомендациями по проведению полевых опытов с кукурузой” (1980 р.); 

“Методики державного сортовипробування сільськогосподарських культур 

(зернові, круп’яні та зернобобові)” (2001 р.); “Методичними рекомендаціями 

польового та лабораторного вивчення генетичних ресурсів кукурудзи”            

(під ред. Гур’єва І. А., 1993 р.). Оцінку за морфологічними та господарсько-

цінними ознаками проводили згідно з “Класифікаторним-довідником виду          

Zea mays L.” (під ред. Кириченко В. В., 2009 р.). 

Сівбу проводили в оптимальні строки для даного регіону спеціальною 

селекційною сівалкою, розмір ділянки – 4,9 м2, повторність – триразова з 

системним розташуванням. Густоту стояння 60 тис. рослин на 1 га формували 

вручну у фазі 4-5 листків кукурудзи. Збирали врожай селекційним комбайном 

«Hege-140» з наступним зважуванням зерна і визначенням його вологості 

вологоміром «Burrows». 

Для оцінки комбінаційної здатності сімей S5-S6, використано тестерні 

сестринські гібриди альтернативних геноплазм: Крос 347С (Ланкастер),                  

Крос 239М (Айодент х Рейд (SSS)), Крос 250М (Айодент). Отримані тесткроси 

висівались в контрольному розсаднику. Для їх порівняння за рівнем 

врожайності, вологості зерна при збиранні та тривалості періоду сходи – 

цвітіння 50 % качанів, за стандарти було використано ранньостиглий гібрид 

Дніпровський 181СВ (ФАО 180) та середньоранній – Оржиця 237 МВ (ФАО 230). 

У процесі досліджень, в селекційному розсаднику проводили 

самозапилення та оцінку матеріалу за фенотиповими ознаками згідно робочої 

програми.  

У польових умовах в самозапилених сімей і тесткросних гібридів 

вивчались наступні показники: 

- фенологічні – дата появи сходів та цвітіння 50 % жіночих суцвіть; 

- біометричні – висота рослин і висота прикріплення продуктивного 

качана. 
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Оцінка селекційного матеріалу за рівнем холодостійкості виконувалась 

лабораторним методом згідно з методикою «Методичні рекомендації з 

діагностики та добору селекційного матеріалу кукурудзи на адаптивну 

стійкість» (2011 р.). Математично-статистичну обробку даних проведено за 

методиками Доспехова Б. А. (1985 р.) та Лакіна Г. Ф. (1990 р.). Оцінку 

параметрів комбінаційної здатності в системі неповних топкросів здійснено за 

методикою Дремлюка Г. К., Герасименка В. Ф. (1992 р.). Статистичну 

достовірність даних та параметри варіювання визначали за методикою             

Лакіна Г. Ф. (1990 р.). Базу експериментальних даних формували за допомогою 

персонального комп’ютера з використанням програмного забезпечення 

Microsoft Excel 2010 та Statistica 10.  

За вихідний матеріал була використана колекція кременистих 

константних ліній: ДК273, ДК959, ДК204, ДК206, ДК720, ДК357А споріднених 

із скоростиглими лініями F2, F7, См7, які широко використовуються в світовій 

та вітчизняній селекційній практиці, характеризуються скороченою тривалістю 

вегетаційного періоду та відносно високим рівнем холодостійкості.  

На їх базі були створені за діалельною схемою 15 простих скоростиглих 

гібридів, які в подальшому залучено до програми з інбридингу, з метою 

створення нових ліній. В результаті, отримано біля 800 сімей S1, при доборі 

серед яких виділено 330 сімей S2, а в подальшому – 153 сім’ї S3. Після їх оцінки 

та самозапилення було відібрано 202 кращі сім’ї S4 з яких і розпочали 

заплановані дослідження. В 2014 р. вивчали 169 сімей S5 та тесткроси отримані 

за їх участі, а в 2015 р. – 70 сімей S6 і відповідно 210 тесткросів. 

Загальновідомо, що рівень гомозиготності сімей S6 дозволяє вважати їх 

константними лініями за більшістю ознак. Тому, деякі із отриманих нами сімей 

S6 були використані як батьківські компоненти створених ранньостиглих 

гібридів для конкурсного випробування та в подальшому – їх Державної 

реєстрації. При оцінці господарсько-цінних ознак сімей S4-S6 для порівняння за 

контроль використовували вихідні лінії ДК273 і ДК959, які характеризуються 

найвищою селекційною цінністю серед інших та є батьківськими 

компонентами зареєстрованих комерційних гібридів: ранньостиглих і 

середньоранніх ДН Паланок, Квітневий 187МВ, Вердикт, ДН Синевір, Яровець 243МВ. 
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МОРФО-БІОЛОГІЧНІ, ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ТА ФІЗІОЛОГІЧНІ 

ОЗНАКИ САМОЗАПИЛЕНИХ СІМЕЙ S4-S6 КУКУРУДЗИ 

 

Тривалість періоду сходи – цвітіння 50 % качанів у сімей S4-S6. За 

роки випробувань відмічалось значне варіювання тривалості ознаки “період 

сходи – цвітіння 50 % качанів” сімей S4-S6 залежно від метеорологічних умов 

року – від 38 до 60 діб, тоді як у вихідних ліній – тільки 49–57 діб.  

За результатами добору на скорочення тривалості періоду сходи – 

цвітіння 50 % качанів було виділено 14 сімей S6 у 2015 р., які зацвітали в 

середньому на 47 добу. Серед них: (ДК273×ДК204)211112; 

(ДК959×ДК273)121111; (ДК357A×ДК204)142111; (ДК720×ДК206)211111, з 

тривалістю вказаного періоду на 5-6 діб меншим ніж у ранньостиглої лінії 

стандарту ДК959 (51 доба). 

На ефективність добору на ранньостиглість вказує те, що в окремих 

сімей, з кожною наступною генерацією самозапилення, тривалість періоду 

сходи – цвітіння 50 % качанів скорочувалась, а в сім’ях S6: (ДК273×ДК204)211112, 

(ДК959×ДК273)121111, (ДК204×ДК206)321112, (ДК357A×ДК204)142111, (ДК720×ДК206)211111 

вона була на 1-6 діб меншою, ніж у відповідних сімей з рівнем генерації S4. 

Рівень холодостійкості сімей S4-S6. Згідно результатів аналізу рівня 

холодостійкості у сімей S4–S6 було виявлено, що в середньому вони мали кращі 

її показники ніж у всіх вихідних ліній. Слід відзначити, що виділені при 

самозапиленні сім’ї S4–S6, створені із гібридів на базі лінії ДК206, 

характеризувались найнижчим середнім рівнем холодостійкості, з явною 

динамікою зниження за генераціями інбридингу, тоді як у сімей отриманих за 

участі лінії ДК959 цей показник був найвищим. 

Проведено розподіл сімей S4–S6 на 4 класи згідно рівня їх 

холодостійкості: І клас – високохолодостійкі (7-8 балів), ІІ клас – холодостійкі 

(5-6 балів), ІІІ клас – слабохолодостійкі (4 бали) та ІV клас – нехолодостійкі (≤ 3 балів). 

Відзначається тенденція зростання числа високохолодостійких (7-8 балів) 

сімей в наступних генераціях самозапилення за рахунок зменшення вибірок 

класів холодостійких та слабохолодостійких сімей (рис. 1). 
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Рис. 1. Розподіл сімей S4–S6 кукурудзи за холодостійкістю 

 

Сумарне число слабохолодостійких і нехолодостійких сімей було близько  

49,2 % у сімей S4, 44,6 та 51,6% – відповідно у сімей S5 та S6. Серед  сімей S6, 

завдяки цілеспрямованому добору було виділено 28,9 % високохолодостійких 

сімей, що дозволяє вести на їх основі селекцію ранньостиглих гібридів з 

високим рівнем холодостійкості (табл. 1). 

Таблиця 1 
Кращі сім’ї S4-S6 з високим рівнем холодостійкості 

Генотипи (S6) 

Рівень холодостійкості сімей 

Бали Характеристика 

S4 S5 S6 S4 S5 S6 

(ДК204×ДК273)111111 6 7 8 х вх вх 

(ДК204×ДК273)512311 6 7 5 х вх х 

(ДК204×ДК959)233111 5 5 7 х х вх 

(ДК273×ДК204)111211 8 5 8 вх х вх 

(ДК273×ДК204)121111 7 7 5 вх вх х 

(ДК273×ДК204)123111 5 7 8 х вх вх 

(ДК273×ДК720)112111 5 5 7 х х вх 

(ДК273×ДК959)131111 6 6 7 х х вх 

(ДК357A×ДК204)142111 5 6 7 х х вх 

(ДК357A×ДК720)231111 5 6 5 х х х 

(ДК357A×ДК720)332111 5 7 5 х вх х 

(ДК720×ДК204)211111 5 7 8 х вх вх 

(ДК720×ДК959)221121 6 6 7 х х вх 

(ДК959×ДК720)211111 7 5 5 вх х х 

(ДК959×ДК720)411121 6 7 5 х вх х 

(ДК959×ДК720)422111 5 7 8 х вх вх 

Середнє 6 6 7 - - - 

St. 
ДК959 6 8 6 х вх х 

ДК273 3 4 2 нх сх нх 

10,2
27,3 28,9

40,6
28,1 19,5

17,2 9,4
8,6

32,0 35,2 43,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

S4 S5 S6

високохолодостійкі холодостійкі слабохолодостійкі нехолодостійкі
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Згідно з результатами досліджень, найбільшу кількість самозапилених 

сімей S4, S5, S6 (25 %) з високим рівнем холодостійкості, було отримано на базі 

гібридів, створених за участі ліній ДК204 та ДК720, тоді як на базі лінії ДК206 

не отримано жодної. 

Встановлено відсутність взаємозв’язку (коефіцієнт кореляції від -0,20  

до +0,06) між рівнем холодостійкості та тривалістю періоду сходи – цвітіння        

50 % качанів.  

Нами відібрані сім’ї S6: (ДК273×ДК204)111211 та (ДК273×ДК204)123111 з 

високим рівнем холодостійкості (7 балів) та більш раннім, відповідно на 1 та 5 

діб, цвітінням качанів відносно вихідних ліній: ДК959 та ДК273.  

Висота рослин. Встановлено, що висота стебла у рослин визначалась як 

генотипом самозапилених сімей так і умовами вирощування. Середнє значення 

висоти рослин у сімей S4 було 142 см, від 106 до 196 см, при середньому 

значенні цього показника у вихідних ліній – 145 см. При цьому, було виділено 

28,8 % сімей S4, у яких цей показник був на 6,3 % більшим ніж у стандартів 

ДК959 та ДК273. 

У 2014 р. сім’ї S5 в середньому, були нижчими на 4,8 % за вихідні лінії, 

тоді як (ДК204×ДК959)32111; (ДК357A×ДК204)11111 та (ДК959×ДК273)21311 виявились 

вищими за лінію ДК959 на 1,1; 2,3 та 6,9 %, відповідно. 

У 15,7 та 27,1 % сімей S6  цей показник був у середньому на 25 та 35 см 

більшим ніж у ліній ДК959 та ДК273, відповідно. У 82,9 % досліджуваних 

сімей висота стебла була на рівні з вихідними лініями.  

Були виділені сім’ї, отримані на базі гібридних комбінацій 

(ДК273×ДК204) та (ДК204×ДК959), котрі з кожною наступною генерацією 

самозапилення збільшували висоту стебла порівняно із стандартами. 

Висота прикріплення качана. Результатом досліджень стало виявлення 

різного характеру впливу метеорологічних умов на значення висоти 

прикріплення продуктивного качана у сімей S4-S6.  

В 2013 р., було виділено 49,8 та 23,8 % сімей S4, у яких цей показник був 

на 41,3 та 71,1 % більшим, ніж у ліній ДК959 та ДК273. Серед вихідних ліній 

максимальне значення висоти прикріплення качана відзначено у ДК206 та 
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ДК720. Слід зауважити, що на базі гібридів створених за їх участі були виділені 

4,5 % сімей S4  з висотою прикріплення качана вище за 57 см. 

Менша середньопопуляційна висота закладки качана була зафіксована в 

2014 р. у сімей S5 – на рівні 32 см, а в 2015 р. у сімей S6 цей показник склав 43 

см. Проведений добір у кожній генерації самозапилення дозволив виділити 

сім’ї з висотою прикріплення качана понад 40 см. 

Комбінаційна здатність сімей S5 та S6  кукурудзи. Оцінка комбінаційної 

здатності самозапилених сімей S5 та S6  за ознакою “врожайність зерна” 

дозволила умовно ранжувати досліджуваний матеріал на три класи: до І класу 

ввійшли сім’ї, оцінки ефектів ЗКЗ у яких були достовірно вищі за середню 

відносно НІР0,05; до ІІ − в межах НІР0,05; до ІІІ – із значеннями достовірно 

нижчими за середню по досліду (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Розподіл за класами оцінок ефектів ЗКЗ самозапилених сімей S5 та 
S6 відносно  ознаки “врожайність зерна” 

 
 

Слід зазначити, що близько половини вивчених сімей віднесено до 2-го 

класу, частка якого була близькою у сімей S5 та S6. Відсоток сімей S5 

віднесених до І та ІІІ класів оцінок ефектів ЗКЗ у 2014 р. був практично 

однаковим, а серед сімей S6 відзначалось зростання відсотка, віднесеного до І 

класу (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Оцінка ефектів ЗКЗ та варіанс СКЗ окремих сімей S5 та S6 за ознакою 

“урожайність зерна” 

Лінії 
Ефекти ЗКЗ 

Класи значень 
ЗКЗ 

Варіанси СКЗ 

2014 р. 2015 р. 2014 р. 2015 р. 2014 р. 2015 р. 

St. 
ДК273 -0,34 -0,43 2 3 0,05 0,05 

ДК959 -0,35 -0,17 2 2 0,41 0,03 

Сім’ї S5 S6 S5 S6 S5 S6 

ДК959×ДК273 312111 0,20 0,38 2 1 0,05 0,04 

ДК959×ДК273 213111 0,46 0,38 1 1 0,22 0,88 

ДК204×ДК273 512311 1,15 0,13 1 2 0,13 0,04 

ДК204×ДК273 131121 0,61 -0,23 1 2 0,61 0,06 

ДК204×ДК206 212111 0,30 0,23 2 2 0,05 0,29 

ДК204×ДК959 321112 0,95 0,69 1 1 0,04 0,99 

ДК273×ДК204 111211 -0,06 0,27 2 2 2,19 0,74 

ДК273×ДК204 122111 0,58 0,08 1 2 0,03 0,04 

ДК357A×ДК204 311113 -0,28 -0,55 2 3 1,23 0,16 

ДК357A×ДК204 131111 0,28 -1,27 2 3 1,06 0,08 

ДК357A×ДК204 111111 0,31 -0,13 2 2 0,18 0,55 

ДК357А×ДК273 112111 0,06 0,70 2 1 0,65 0,03 

НІР 0,05 0,36 0,28 - - - - 

Примітка: Сума ефектів ЗКЗ  ≠ 0 через те що матриця представлена частково  
 

Виявлено високу позитивну достовірність залежності між оцінками 

ефектів ЗКЗ сімей S5 і сімей S6 (r=0,774). За результатами досліджень були 

виділені сім’ї S6: (ДК204×ДК959)321112 та (ДК959×ДК273)213111, які формували 

високий рівень комбінаційної здатності з всіма тестерами. 

Основна частина сімей S6, з високим рівнем ефектів ЗКЗ за ознакою 

“врожайність зерна” була створена на базі вихідних ліній ДК959 та ДК273. 

Відібрані сім’ї S6 з низькими варіансами СКЗ (ДК959×ДК273)312111 та 

(ДК273×ДК204)122111, які до того ж мали високі оцінки ефектів ЗКЗ.  

Найбільший відсоток сімей S6 з високою ЗКЗ відносно врожайності зерна 

та високим рівнем холодостійкості було виділено при самозапиленні гібридів , 

створених за участі вихідної лінії ДК204. 

Аналіз показників комбінаційної здатності ліній S5 та S6 за ознакою 

“збиральна вологість зерна” дозволив виділити 14 % сімей S5 та 35 % – S6, з 

від’ємно низькими значеннями ефектів ЗКЗ, що вказують на знижену збиральну 

вологість зерна (табл. 3). 
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Таблиця 3 
Оцінка ефектів ЗКЗ та варіанс СКЗ кращих сімей S5-S6 за ознакою 

“збиральна вологість зерна” 

Лінії 
Ефекти ЗКЗ 

Класи значень 
ЗКЗ 

Варіанси СКЗ 

2014 р. 2015 р. 2014 р. 2015 р. 2014 р. 2015 р. 

St. 
ДК273 -0,40 -0,54 1 1 0,06 0,52 

ДК959 -0,43 -0,63 1 1 0,02 0,03 

Сім’ї S5 S6 S5 S6 S5 S6 

ДК959×ДК273 312111 -0,45 -0,87 1 1 0,04 0,42 

ДК959×ДК273 213111 -0,40 -0,66 1 1 0,12 0,01 

ДК204×ДК273 512311 0,90 0,76 3 3 0,37 0,17 

ДК204×ДК273 131121 -0,08 0,28 2 2 0,00 0,99 

ДК204×ДК206 212111 0,20 1,29 2 3 0,02 0,53 

ДК204×ДК959 321112 -0,10 0,17 2 2 0,04 0,04 

ДК273×ДК204 111211 0,05 1,76 2 3 0,05 0,73 

ДК273×ДК204 122111 -0,17 -0,73 2 1 0,01 0,03 

ДК357A×ДК204 312113 0,01 0,00 2 2 0,00 0,14 

ДК357A×ДК204 131111 0,06 0,57 2 3 0,12 0,00 

ДК357A×ДК204 111111 -0,42 0,01 1 2 0,04 0,32 

ДК357А×ДК273 112111 0,18 -0,65 2 1 0,01 0,03 

НІР 0,05 0,33 0,30 - - - - 

Примітка: Сума ефектів ЗКЗ  ≠ 0 через те що матриця представлена частково 

 
Було відібрано сім’ї S6 – (ДК959×ДК273)312111; (ДК273×ДК204)122111, 

(ДК357А×ДК273)112111, які мали нижчі ефекти ЗКЗ ніж у ліній-стандартів 

ДК959 та ДК273. За участі лінії ДК273 було отримано найбільший вихід сімей 

S6 з інтенсивною вологовіддачею зерном при дозріванні, у яких значення 

ефектів ЗКЗ було в межах І класу. 

Серед проаналізованих генотипів стабільно низьким значенням варіанси 

СКЗ відзначились: (ДК204×ДК959)321112; (ДК273×ДК204)122111 та 

(ДК357А×ДК273)112111, тоді як серед вихідних ліній – тільки ДК959. Це вказує 

на доцільність їх використання при створенні гібридів різних типів з 

інтенсивною вологовіддачею зерном. 

Характеристика тесткросів за господарсько-цінними ознаками. 

Виявлена значна мінливість ознаки “тривалість періоду сходи – цвітіння 50 % 

качанів” у тесткросних гібридів сімей S5 та S6 в залежності від умов року. 
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Виділено відповідно 15,9 та 25,3 % тесткросів сімей S5 та S6, у яких 

тривалість періоду сходи – цвітіння 50 % качанів була на 1-2 доби меншою ніж 

у ранньостиглого стандарта-гібрида Дніпровський 181СВ (52-59 діб).  

За результатами аналізу тривалості періоду сходи – цвітіння 50 % качанів, 

було виявлено 10 кращих тесткросних гібридів, у яких жіноче суцвіття 

зацвітало одночасно із стандартами Дніпровський 181СВ та Оржиця 237МВ, 

або на 1 добу раніше (табл. 4). 

Таблиця 4 

Тривалість періоду “сходи – цвітіння 50 % качанів” у найбільш ранніх 
тесткросів, діб 

Тесткроси 
2014 р. 2015 р. 

S5 діб S6 діб 

Крос 250М×(ДК357A×ДК204) 11111 52 111111 58 

Крос 239М×(ДК204×ДК273) 51231 53 512311 58 

Крос 239М×(ДК273×ДК204) 11121 53 111211 58 

Крос 239М×(ДК357A×ДК204) 31111 52 311113 59 

Крос 239М×(ДК357А×ДК273) 11211 53 112111 59 

Крос 239М×(ДК204×ДК206) 21211 53 212111 59 

Крос 239М×(ДК959×ДК273) 31111 53 311111 59 

Крос 347С×(ДК273×ДК203) 12211 53 122111 59 

Крос 239М×(ДК357A×ДК204) 11111 51 111111 60 

Крос 347С×(ДК204×ДК273) 13112 52 131121 60 

St. 
Дніпровський 181СВ  52 59 

Оржиця 237МВ 53 60 

НІР 0,05 1,3 0,8 

 

В 2015 р. на 1-2 доби раніше зафіксоване цвітіння жіночих суцвіть у 

тесткросів сімей S6: Крос 250М×(ДК357A×ДК204)111111; Крос 239М× (ДК204×ДК273)512311; 

Крос 239М×(ДК273×ДК204)111211.    

Рівень врожайності зерна у тесткросних гібридів сімей S5 та S6 значно 

різнився внаслідок неоднакових метеорологічних умов вирощування. 

Було виділено 86,1 та 27,8 % відповідно тесткросів сімей S5 та S6, які 

перевищили за врожайністю кращий стандарт-гібрид Оржиця 237МВ, у якого 

цей показник був на рівні 5,46 т/га в 2014 р. та 6,80 т/га – в 2015 році.  

За врожайністю зерна 7 тесткросних гібридів сімей S6, які достовірно 

перевищили стандарт Дніпровський 181СВ на 0,48-2,32 т/га та 3 тесткроси 

середньоранній гібрид Оржиця 237МВ на 0,55-0,88 т/га, при майже однаковій 

вологості зерна та тривалості періоду сходи – цвітіння 50 % качанів (табл. 5). 
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Таблиця 5 
Урожайність зерна та тривалість періоду сходи-цвітіння 50% качанів у 

кращих тесткросів сімей S6, 2015 рік 

Гібриди 
Урожайність, 

т/га 
Сходи-цвітіння 
50% качанів, діб 

Крос 250М×(ДК959×ДК273)213111 7,68 61 

Крос 347С×(ДК273×ДК204)111211 7,35 59 

Крос 239М×(ДК204×ДК959)321111 7,33 59 

Крос 239М×(ДК357А×ДК273)112111 7,04 59 

Крос 347С×(ДК204×ДК206)212111 7,01 61 

Крос 250М×(ДК959×ДК273)312111 6,86 61 

Крос 239М×(ДК204×ДК206)212111 6,84 59 

St. 
Дніпровський 181СВ 5,36 59 

Оржиця 237МВ 6,80 60 

НІР 0,05 0,35 0,8 

 

Слід виділити гібридну комбінацію Крос 250М×(ДК959×ДК273)213111, 

яка перевищила за врожайністю зерна гібриди: Дніпровський 181СВ і Оржиця 

237МВ, відповідно на 43,3 та 12,9 %. За генетичною формулою, ця комбінація є 

версією занесеного до Державного реєстру одного із кращих ранньостиглих 

гібридів ДН Паланок. Батьківська форма виділеного гібрида (під кодовою 

назвою ДК9527 увійшла до складу материнської форми) переданого в 2016 р. 

на кваліфікаційну експертизу в УІЕСР ранньостиглого простого 

модифікованого гібрида ДН Нур. 

В роки випробування, збиральна вологість зерна кукурудзи як у 

тесткросних гібридів сімей S5 і S6, так і в стандартів гібридів була низькою, на 

рівні від 12,1 до 13,1 %.  

Нами було виділено 33,3 % тесткросів сімей S5 та 52,8 % сімей S6 з 

нижчою вологістю зерна ніж у гібрида-стандарта Оржиця 237МВ, які до того ж 

характеризується високою врожайністю зерна.  

Слід відмітити, що погодні умови 2015 р. сприяли отриманню (на час 

збирання) доволі сухого зерна кукурудзи як у тесткросів сімей S6 кукурудзи, 

так і в гібридів-стандартів, відповідно 12,3 та 12,1 %.  

Одним із показників господарської цінності гібридів є співвідношення їх 

зернової продуктивності та збиральної вологості зерна, яка в наших 

дослідженнях у кращих тесткросів наближалось до 0,60 (рис. 3). 
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Примітки:  

Кращі тесткроси сімей S6: 1 - Крос 250М×(ДК959×ДК273)213111;                        

2 - Крос 239М×(ДК357А×ДК273)112111; 3 - Крос 239М×(ДК959×ДК273)312111;       

4 - Крос 239М×(ДК959×ДК273)213111;  5 - Крос 250М×(ДК959×ДК273)312111;       

6 - Крос 239М×(ДК357A×ДК204)111111; 7- Крос 347С×(ДК204×ДК273)131121. 

Стандарти-гібриди: Дніпровський 181СВ; Оржиця 237МВ. 

 

Рис. 3. Відношення урожайності зерна до його збиральної вологості у 

кращих тесткросів сімей S6  (Rн/m), 2015 рік  
 

Тесткроси: Крос 250М×(ДК959×ДК273)213111; Крос 239М×(ДК357А×ДК273)112111 

та Крос239М×(ДК959×ДК273)312111, забезпечили в 2015 р. врожайність зерна 

7,68; 7,04 та 6,70 т/га відповідно, що на 0,99-1,97 т/га достовірно вище за 

стандарт-гібрид Дніпровський 181СВ при вологості зерна 11,7; 11,7 та 11,3 %, 

відповідно. Співвідношення між врожайністю та збиральною вологістю зерна у 

виділених тесткросних комбінацій було на рівні 0,59-0,66, тоді як у обох 

стандартів воно становило 0,55. 

В процесі проведення досліджень нами було створено гібриди 

кукурудзи, які занесені до Державного реєстру сортів рослин України, в тому 

числі ранньостиглі: ДН Паланок, ДН Зоряна, ДБ Лада, ДН Патріот; 

середньоранні – ДН Арго, ДН Славиця; середньостиглий – ДН Булат. Вони 

забезпечують врожайність зерна на 3-5 % вище за відповідні стандарти. Також, 

дисертант є автором батьківського компоненту (лінія) ДК4538 ЗСЗМ. Крім 

того, гібриди: ДН Меотида; ДН Нур; ДН Астра; ДН Тала; ДМ Ескіз та їх 

батьківські компоненти: Крос 256С; Крос 159С; ДК959 С; ДК9527 ЗСЗМ 

проходять кваліфікаційну експертизу в УІЕСР. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування та вирішення 

актуального завдання, яке полягає у створенні та оцінці нових скоростиглих 

кременистих ліній з високим рівнем холодостійкості для використання в 

селекції ранньостиглих гібридів кукурудзи. Виділено новий вихідний матеріал з 

комплексом господарсько-цінних ознак і стабільним їх проявом за різних 

погодних умов. Синтезовано 7 високопродуктивних гібридів, занесених до 

Державного реєстру сортів рослин України, адаптовані до умов зони Степу, 

Лісостепу та Полісся. 

1. Виявлено вплив умов років досліджень на рівень прояву господарсько-

цінних ознак самозапилених сімей S4-S6 та їх тесткросів: тривалість періодів 

сходи – цвітіння 50 % качанів; холодостійкість самозапилених сімей; висота 

рослин та висота прикріплення качана; врожайність та збиральна вологість 

зерна тесткросів. 

2. За результатами добору на скорочення тривалості періоду сходи – 

цвітіння 50 % качанів виділено сім’ї S6: (ДК273×ДК204)211112; (ДК959×ДК273)121111; 

(ДК357A×ДК204)142111; (ДК720×ДК206)211111, які зацвітали на 5-6 діб раніше, ніж 

лінія-стандарт ДК959. 

3. Проведено класифікацію сімей S4-S6 за рівнем холодостійкості на 

високохолодостійкі, холодостійкі, слабохолодостійкі та не холодостійкі. 

Виділені сім’ї S6 (ДК273×ДК204)111211, (ДК273×ДК204)123111, з високим рівнем 

холодостійкості та більш раннім цвітінням качанів (на 2 та 5 діб) відносно 

ліній-стандартів ДК959 (51 доба) та ДК273 (54 доби). 

4. Визначено, що ефективність добору на холодостійкість в значній мірі 

залежала від генотипу вихідних ліній-батьківських компонентів самозапилених 

гібридів. Зокрема, максимальне число ранньостиглих холодостійких сімей S6 

(25%) отримано на базі гібридів, створених за участі вихідної лінії ДК206, а 

високохолодостійких (25 %) – ДК204 та ДК720, тоді як на базі лінії ДК206 не 

отримано жодної. 

5. У 15,7 та 27,1 % сімей S6  висота стебла рослин була у середньому на 25 

та 35 см більшою ніж у ліній-стандартів: ДК959 та ДК273, відповідно. Виділені 
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сім’ї, отримані на базі гібридних комбінацій: (ДК273×ДК204) та 

(ДК204×ДК959), котрі з кожною наступною генерацією самозапилення 

збільшували висоту стебла, порівняно зі стандартами: ДК959 та ДК273. 

6. Відзначено значне коливання висоти прикріплення качана як у вихідних 

ліній, так і в самозапилених сімей S4-S6 залежно від умов років досліджень. 

Зокрема, в більш стресовому 2014 р. у сімей S5 вона складала в середньому 

близько 32 см, тоді як у більш сприятливому 2015 р., у сімей S6 – понад 44 см. 

Виділені сім’ї S6 з висотою закладки качана понад 40 см, що є нормою для 

комбайнового збирання. 

7. За оцінками ефектів загальної комбінаційної здатності (ЗКЗ) відносно 

врожайності зерна проведена класифікація сімей S6 на 3 групи. Виділені сім’ї: 

(ДК204×ДК959)321112 та (ДК959×ДК273)213111  віднесені до І класу, які 

представляють найбільший інтерес для селекції ранньостиглих гібридів.  

Визначено, що взаємозв'язок оцінок ефектів ЗКЗ у сімей S5 та S6 є високим 

позитивним (r=0,77), що вказує на можливість ефективного добору за цією 

ознакою в кожній генерації самозапилення. Лінія (ДК959×ДК273)213111 під 

індексом ДК9527 ЗСЗМ (заява № 17909074), увійшла до складу материнської 

форми простого модифікованого ранньостиглого кременистого гібриду ДН Нур, 

переданого на кваліфікаційну експертизу з метою його реєстрації  в Україні та 

Казахстані.  

8. Виділено сім'ї S6 з низькими оцінками ефектів ЗКЗ за ознакою “збиральна 

вологість зерна”: (ДК959×ДК273)312111 та (ДК959×ДК273)213111, на рівні 

ранньостиглої лінії-стандарту ДК959. За участі константної лінії ДК273 було 

отримано 58 % сімей S6, в тому числі: (ДК959×ДК273)312111, 

(ДК959×ДК273)213111, (ДК273×ДК204)122111, (ДК357А×ДК273)112111 та інші, з  

низькими показниками вологості зерна при збиранні та рівнем ефектів ЗКЗ в 

межах І класу. Стабільно низькими значеннями варіанси СКЗ, за цією ознакою, 

відзначились сім'ї S6: (ДК204×ДК959)321112; (ДК273×ДК204)122111 та 

(ДК357А×ДК273)112111. 

9. Виділені ранньостиглі гібридні комбінації Крос 250М×(ДК357A×ДК204)111111; 

Крос 239М×(ДК204×ДК273)512311; Крос 239М×(ДК273×ДК204)111211, цвітіння 

качана у яких було на 58 добу вегетації, що на 1 та 2 доби раніше ніж у 
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ранньостиглого стандарту Дніпровський 181СВ та середньораннього –           

Оржиця 237МВ, відповідно. 

10. За результатами рівня врожайності зерна виділено відповідно 33,3 та          

27,8 % тесткросів сімей S6 які перевищували гібриди-стандарти відповідно 

Дніпровський 181СВ та Оржиця 237МВ, в тому числі: Крос 250М×(ДК959×ДК273)213111; 

Крос 347С×(ДК273×ДК204)111211 та Крос 239М×(ДК204×ДК959)321111, які достовірно 

перевищили за врожайністю кращий стандарт гібрид Оржиця 237МВ на 12,9; 

8,1 та 7,8 %, відповідно. 

11. За індексом співвідношення врожайності зерна до його вологості, було 

визначено кращі тесткроси сімей S6: Крос 250М×(ДК959×ДК273)213111;                 

Крос 239М×(ДК357А×ДК273)112111 та Крос 239М×(ДК959×ДК273)312111, у 

яких він становив 0,59-0,66. Перевищення відповідного значення над 

стандартами становило 7,1-20,0 %, що вказує на ефективність добору відносно 

низької вологості зерна та високого рівня врожайності. 

12. За результатами кваліфікаційної експертизи УІЕСР до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні занесені гібриди: 

ранньостиглі: ДН Паланок, ДН Зоряна, ДБ Лада, ДН Патріот; середньоранні – 

ДН Арго, ДН Славиця; середньостиглий – ДН Булат та батьківський компонент 

(лінія) ДК4538 ЗСЗМ. Гібриди: ДН Меотида; ДН Нур; ДН Астра; ДН Тала;         

ДМ Ескіз та батьківські компоненти: Крос 256С; Крос 159С; ДК959 С;           

ДК9527 ЗСЗМ, нині проходять кваліфікаційну експертизу в УІЕСР. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ І ВИРОБНИЦТВА 

1. При створенні ранньостиглих гібридів кукурудзи використовувати наступні 

лінії кукурудзи, які характеризуються: 

 тривалістю періоду сходи – цвітіння 50 % качанів на 5-6 діб меншою, ніж у 

ранньостиглої лінії-стандарту ДК959: (ДК273×ДК204)211112; 

(ДК959×ДК273)121111; (ДК357A×ДК204)142111; (ДК720×ДК206)211111; 

 високим рівнем холодостійкості: (ДК273×ДК204)111211,  

(ДК273×ДК204)123111 та більш раннім цвітінням качанів на 2 та 5 діб 

відносно ліній-стандартів ДК959 та ДК273;  
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 високими значеннями оцінок ефектів ЗКЗ і низькими варіансами СКЗ за 

ознакою “врожайність зерна” (ДК959×ДК273)312111 та 

(ДК273×ДК204)122111, які можуть бути використані при створенні гібридів 

різних типів; 

 нижчими ефектами ЗКЗ за ознакою “збиральна вологість зерна” ніж у ліній-

стандартів ДК959 та ДК273: (ДК959×ДК273)312111 та (ДК959×ДК273)213111. 

2. У господарствах всіх форм власності використовувати занесені до 

Державного реєстру сортів рослин наступні гібриди кукурудзи: ранньостиглі − 

ДН Паланок (ФАО 180), ДН Зоряна (ФАО 190), ДБ Лада (ФАО 190),                       

ДН Патріот (ФАО 190); середньоранні – ДН Арго (ФАО 250), ДН Славиця 

(ФАО 270) та середньостиглий – ДН Булат (ФАО 350). Вони забезпечують 

приріст врожайності зерна 3-5 % порівняно з відповідними гібридами 

стандартами при нижчій на 1,2-2,3 % збиральній вологості. 
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Наведені результати оцінки самозапилених сімей S4-S6, отриманих на базі 

гібридів створених при схрещуванні ранньостиглих кременистих інбредних 

ліній різних геноплазм. За основними морфо-біологічними і господарсько-

цінними ознаками виділені кращі самозапилені сім’ї S4-S6 із скороченою 

тривалістю періоду сходи – цвітіння 50 % качанів та підвищеною 

холодостійкістю. Відібрано сім’ї S6 з більш раннім цвітінням (на 5-6 діб), ніж 

ранньостигла лінія-стандарт ДК959.  

Виділено 2 сім’ї S6: (ДК273×ДК204)111211 та (ДК273×ДК204)123111 з 

високим рівнем холодостійкості (7 балів) та більш раннім цвітінням качанів (на 

2 та 5 діб) відносно вихідних ліній-стандартів ДК959 (51 доба) та ДК273 (54 доби).  

За оцінками ефектів ЗКЗ відносно “врожайності зерна” виділено сім’ю S6: 

(ДК959×ДК273)213111, яка під індексом ДК9527 ЗСЗМ, увійшла до складу 

материнської форми простого модифікованого ранньостиглого кременистого 

гібриду ДН Нур, переданого на кваліфікаційну експертизу до компетентного 

органу з реєстрації сортів рослин в Україні та Казахстані.  

Згідно оцінки ефектів загальної комбінаційної здатності за ознакою 

“збиральна вологість зерна” відібрано сім’ї S6: (ДК959×ДК273)312111 та 

(ДК959×ДК273)213111, які відзначились нижчими значеннями ефектів ЗКЗ , ніж 

у ліній-стандартів ДК959 та ДК273.  

За результатами аналізу тесткросів, відносно тривалості вегетаційного 

періоду сходи – цвітіння 50 % качанів, виділено ранньостиглі гібридні 

комбінації, цвітіння качана у яких було на 58 добу вегетації, що на 1 та 2 доби 

раніше, ніж у ранньостиглого гібриду Дніпровський 181СВ та 

середньораннього – Оржиця 237МВ. 

Для господарської оцінки тесткросних гібридів проведено визначення 

індексу врожайності за відношенням врожайності зерна до його збиральної 

вологості. У кращих тесткросних гібридів він становив від 0,59 до 0,66 при його 

значенні у гібридів стандартів 0,55.  

Створено 7 гібридів занесених до Державного реєстру сортів рослин.  

Ключові слова: кукурудза, ранньостиглість, холодостійкість, 

самозапилені сім’ї, інбредна лінія, генотип, загальна комбінаційна здатність 
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(ЗКЗ), специфічна комбінаційна здатність (СКЗ), врожайність зерна, збиральна 

вологість зерна.  

 

АННОТАЦИЯ 

Плотка В. В. Селекция раннеспелых холодостойких гибридов 

кукурузы на базе кремнистых инбредных линий. – Квалификационный 

научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 «селекция и 

семеноводство» – ГУ Институт зерновых культур НААН Украины, Днепр, 2018. 

В представленной диссертационной работе приведены результаты 

оценки самоопыленных семей S4-S6, полученных на базе отечественной 

коллекции раннеспелых высокохолодостойких кремнистых инбредных линий 

различных геноплазм, по основным морфо-биологическим и хозяйственно-

ценным признакам. Был проведен отбор лучших самоопыленных семей             

S4-S6 на сокращение продолжительности вегетационного периода всходы – 

цветение 50 % початков и повышенной холодостойкости. 

Отобраны семьи S6 с более ранним цветением на 5-6 суток, чем 

раннеспелая линия-стандарт ДК959: (ДК273×ДК204)211112; 

(ДК959×ДК273)121111; (ДК357A×ДК204)142111; (ДК720×ДК206)211111. 

Выделено 2 семьи S6: (ДК273×ДК204)111211 и (ДК273×ДК204)123111 с 

высоким уровнем холодостойкости (7 баллов) и более ранним цветением 

початков на 2 и 5 суток, относительно исходных линий-стандартов                

ДК959 (51 сутки) и ДК273 (54 сутки). 

По оценкам эффектов (ОКС) относительно "урожайности зерна" 

выделено семью S6: (ДК959×ДК273)213111 под индексом ДК9527 ЗСЗМ 

(заявление № 17909074), которая вошла в состав материнской формы простого 

модифицированного раннеспелого кремнистого гибрида ДН Нур, переданного 

в Государственное сортоиспытание в Украине и Казахстане. 

Согласно оценки эффектов общей комбинационной способности (ОКС) 

по признаку "уборочная влажность зерна" было отобрано семьи S6: 
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(ДК959×ДК273)312111 и (ДК959×ДК273)213111, характеризовавшиеся более 

низким значением, чем у линий-стандартов: ДК959 и ДК273. 

По результатам анализа тесткроссов, относительно продолжительности 

периода всходы – цветение 50 % початков, было выделено раннеспелые 

гибридные комбинации: Кросс 250М×(ДК357A×ДК204)111111; Кросс 239М×(ДК204×ДК273)512311 

и Кросс 239М×(ДК273×ДК204)111211, цветение початка в которых было на 58 сутки 

вегетации, что соответственно, на 1 и 2 суток раньше, чем у стандартов 

раннеспелого гибрида Днепровский 181СВ и среднераннего – Оржица 237МВ. 

Для хозяйственной оценки тесткроссных гибридов проведено 

определение индекса урожайности по отношению урожайности зерна к его 

уборочной влажности. Выделены тесткроссные гибриды:                                       

Кросс 250М×(ДК959×ДК273)213111; Кросс 239М×(ДК357А×ДК273)112111 и 

Кросс 239М×(ДК959×ДК273)312111, в которых этот показатель был от 0,59 до 

0,66, при его значении у гибридов – стандартов 0,55. В результате проведения 

исследований внесены в Государственный реестр сортов растений Украины 

гибриды кукурузы: раннеспелые ДН Паланок, ДН Зоряна, ДБ Лада,                        

ДН Патриот; среднеранний – ДН Булат. Их урожайность зерна превышает 

соответствующие стандарты на 3-5 %. Также, диссертант является автором 

родительского компонента (линия) ДК4538 ЗСЗМ. 

Ключевые слова: кукуруза, раннеспелость, холодостойкость, 

самоопыленные семьи, инбредная линия, генотип, общая комбинационная 

способность (ОКС), специфическая комбинационная способность (СКС), 

урожайность зерна, уборочная влажность зерна. 
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In the presented dissertation the results of evaluation of self-pollinated S4-S6 

families derived on the basis of the national collection are given early ripe high-cold 

resistant inbred lines of the various genoplasm on the main morphological biological 

and economic-valuable features. Were there selections the best self-pollinated family 

S4-S6 and testcross hybrid combinations based on them, for shortened vegetation 

period germinate – flowering 50 % еars and high level of cold resistance. 

Two families of S6 have been identified: (DK273×DK204)111211 and 

(DK273×DK204)123111 with a high level of cold resistance (7 points) and an earlier 

flowered of еars for 2 and 5 days, relative to the lines-standard DK959 (51 days) and 

DK273 (54 days). 

According to the estimated effects (GCA) relative to the "grain yield" allocated 

the S6 families: (DK959×DK273)213111 under the index, DK9527 ЗСЗМ (application 

№ 17909074), which was included in the maternal form of a simple modified early 

siliceous hybrid DN Nur, transferred to the State variety test in Ukraine and 

Kazakhstan. 

According to the assessment of the values of the combinative ability of the 

families of corn on the basis of "harvest grain moisture", the families S6: 

(DK959×DK273)312111 and (DK959×DK273)213111, distinguished by a low value of 

the SCA effects were selected than for the standard lines: DK959 and DK273. 

The result of the analysis of test-cross hybrids for the duration of the growing 

season germinate – flowered 50 % еars were identified early germinate hybrid 

combinations of test-cross, the flowering of which was on the 58-th day of vegetation 

that 1-2 days earlier than early ripe standard Dniprovsky 181CV and medium early 

Orzhitsa 237MV. 

For the economic evaluation of test-cross hybrids, the yield index was 

determined in relation to the yield of grain and its harvesting moisture. The best test-

cross hybrids have this value was from 0,59 to 0,66 with the value of the hybrids at 

the standards of 0,55. As a result of the research was 7 hybrids of maize brought to 

the State Register of plant varieties of Ukraine. 

Key words: corn, early-ripe, cold resistance, self-pollinated families, 

genoplasma, genotype, general combining ability (GCA), specific combining ability 

(SCA), grain yield, harvest moisture grain. 


