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АНОТАЦІЯ 

 

Плотка В. В. Селекція ранньостиглих холодостійких гібридів 

кукурудзи на базі кременистих інбредних ліній. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 «селекція і 

насінництво» – ДУ Інститут зернових культур НААН України, Дніпро, 2018. 

Зміст науково-дослідної роботи висвітлює 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.  

Представлено наукове обґрунтування досліджень на ранньостиглість та 

холодостійкість гібридів кукурудзи, а також практичні підтвердження 

використання відповідних гібридів в світовій практиці. 

Наведено беззаперечні 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. 

В представленій дисертаційній роботі наведені результати оцінки 

самозапилених сімей S4-S6, отриманих на базі гібридів створених при 

схрещуванні ранньостиглих холодостійких інбредних ліній різних геноплазм, 

за основними морфо-біологічними і господарсько-цінними ознаками. Були 

дібрані кращі самозапилені сім’ї S4-S6 та тесткросні гібридні комбінації на їх 

основі, за скороченою тривалістю вегетаційного періоду “сходи – цвітіння       

50 % качанів”, збільшеною зерновою продуктивністю та зниженою 

збиральною вологістю зерна. 

Згідно результатів добору на скорочення тривалості періоду                   

сходи – цвітіння 50 % качанів у сімей S4-S6 в порівнянні із лінями-

стандартами було виділено 14 сімей S6 у яких цей період був за роки 
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досліджень на 3-6 діб меншим ніж у лінії ДК959. Спостерігалась динаміка 

зменшення тривалості періоду сходи – цвітіння 50 % качанів від 1 до 6 діб з 

кожним послідуючим самозапиленням у сімей: (ДК273×ДК204)211112, 

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

(ДК720×ДК206)211111. 

Серед сімей S6 найбільш раннім цвітінням відзначились: 

(ДК273×ДК204)211112; (ДК959×ДК273)121111; (ДК357A×ДК204)142111; 

(ДК720×ДК206)211111, які на 5-6 діб зацвітали раніше ніж лінія-стандарт 

ДК959. 

Результатом добору, згідно значень лабораторного аналізу рівня 

холодостійкості у сімей S4-S6, було виявлено 16 зразків, з високим рівнем 

холодостійкості (ВХ, Х).  

При поступовому переході, сформованої вибірки, в гомозиготний стан, 

рівень стійкості до позитивно низької температури (+8 С
о
) підвищувався, 

свідченням чого є те, що серед сімей S6 було виділено 10 

високохолодостійких (ВХ) зразків, тоді як серед сімей S4 та S5, відповідно 3 та 8. 

Нами не було виявлено суттєвих залежностей між рівнем 

холодостійкості та тривалості періоду сходи – цвітіння 50 % качанів у сімей S4, S5, S6. 

Досліджувані ознаки у даних сімей S4-S6 пов’язані низькими 

значеннями рівня кореляції від r = -0,24 до r = +0,48, що свідчить про 

можливість створення ліній та гібридів з високим рівнем холодостійкості та 

раннім цвітінням качанів. 

Згідно даного взаємозв’язку між досліджуваними ознаками були 

виділені 2 сім’ї S6: (ДК273×ДК204)111211, (ДК273×ДК204)123111 з високим 

рівнем холодостійкості (7 балів) та більш раннім цвітінням качанів на 2-5 діб 

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

Була виконана якісна оцінка габітусу рослин за висотою стебла у сімей 

S4-S6, результатом чого було встановлено, що висота рослин визначалась як 

біологічною особливістю генотипу, так і умовами вирощування. 

Середньорічна висота стебла у рослин сімей S4-S6 кукурудзи за роки 
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досліджень змінювалась в межах 139-151 см, тоді як у ліній-стандартів від 

145 см в 2013 р. до 152 см – 2015р. У 15,7 % та 27,1 % сімей S6  цей показник 

був в середньому на 25 та 35 см більшим відповідно до стандартів ДК959 та 

ДК273. Були дібрані сім’ї, отримані на базі гібридних комбінацій 

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

самозапилення збільшували висоту стебла. 

Закладка продуктивного качана у сімей S6 була зафіксована вище ніж у 

лінії-стандарт ДК273 на 47,1 та 73,5 %. Результатом досліджень були 

виділені сім’ї S6: (ДК204×ДК206)212111; (ДК273×ДК204)122111; (ДК204×ДК959)321111; 

(ДК273×ДК959)213111; (ДК357A×ДК204)311113 у яких висота прикріплення 

качана була на рівні 45-60 см, що відповідає технологічним вимогам до 

вирощування батьківських компонентів гібридів. Виявлені генотипи мали 

більшу висоту прикріплення качана відповідно на 23,5-63,2 % та 7,7-13,5 %, 

порівняно з лініями-стандартами ДК273 та ДК959. 

З аналізу результатів оцінки комбінаційної здатності у сімей S5 та S6 за 

ознакою “врожайність зерна” було виділено сім’ю S6: (ДК273×ДК204)111211, 

що характеризується стабільно високим значенням оцінок варіанс СКЗ від 

0,74 до 2,19, при значенні ефекту ЗКЗ в межам середнього по досліду (ІІ 

клас). Також було дібрано сім’ї S6 з високим рівнем оцінок ефектів ЗКЗ і 

низькими варіансами СКЗ: (ДК959×ДК273)312111 та (ДК273×ДК204)122111, 

що характеризує їх здатність формувати однаковий рівень врожайності при 

всіх типах схрещувань. 

Згідно оцінці значень показників комбінаційної здатності сімей S5 та S6 

кукурудзи за ознакою “збиральна вологість зерна” було дібрано генотипи 

сімей S6: (ДК959×ДК273)312111 та (ДК959×ДК273)213111, які відзначились 

нижчими значеннями ефектів ЗКЗ ніж у ліній стандартів ДК959 та ДК273. 

Серед проаналізованих досліджуваних сімей стабільно низькими значенням 

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

(ДК357А×ДК273)112111, а серед ліній-стандартів – ДК959. 
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Результатом аналізу тесткросних гібридів за тривалістю вегетаційного 

періоду сходи – цвітіння 50 % качанів було дібрано ранньостиглі                      

гібридні комбінації тесткросів: Крос  250М×(ДК357A×ДК204)111111;                             

Крос 239М×(ДК204×ДК273)512311 та Крос 239М×(ДК273×ДК204)111211, 

цвітіння качана у яких було на 58 добу вегетації, що 1-2 доби раніше ніж у 

ранньостиглого стандарту Дніпровський 181СВ та середньоранній Оржиця 237МВ. 

Послідуючим добором за зерновою продуктивністю було виявлено 7 

тесткросних гібридів сімей S6 які перевищували за врожайність               

гібриди-стандарти Дніпровський 181СВ та Оржиця 237МВ. Всі дібрані 

тесткросні гібриди достовірно перевищували за зерновою продуктивністю 

ранньостиглий стандарт Дніпровський 181СВ на 19,8-34,5 %, при цьому, 

стосовно середньораннього гібриду Оржиця 237МВ достовірно вища 

врожайність зерна відзначилась лише у тесткросів:                                                

Крос 250М×(ДК959×ДК273)213111; Крос 347С×(ДК273×ДК204)111211 та            

Крос 239М×(ДК204×ДК959)321111 відповідно на 12,9; 8,1 та 7,8 %. Серед 

сформованої вибірки була виділена гібридна комбінація                                    

Крос 250М×(ДК959×ДК273)213111, яка перевищила за врожайністю зерна 

стандарти: Дніпровський 181СВ і Оржиця 237МВ відповідно на 2,3 і 0,88 т/га 

і є версією занесеного до державного реєстру одного із кращих 

ранньостиглих гібридів ДН Паланок. Батьківська форма даного гібриду 

(ДК959×ДК273)213111, під індексом ДК9527, входить 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. При виборі кращих 

тесткросних гібридів для посіву на зерно було використано індекс (Rн/m), що 

вказує на рівень співвідношення між врожайністю та збиральною вологістю 

зерна. 

Згідно максимального значення індекс від 0,59 до 0,66, було            

виявлено у тесткросних гібридів: Крос 250М×(ДК959×ДК273)213111;                                

Крос 239М×(ДК357А×ДК273)112111 та Крос 239М×(ДК959×ДК273)312111 які 
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поєднували високу урожайність зерна 7,68; 7,04 та 6,70 т/га, відповідно що на 

0,99-1,97 т/га достовірно вище за гібрид-стандарт Дніпровський 181СВ при 

рівні збиральної вологості зерна 11,7; 11,7 та 11,3 % відповідно.  

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. 

Ключові слова: кукурудза, ранньостиглість, холодостійкість, 

самозапилені сім’ї, інбредна лінія, генотип, загальна комбінаційна здатність 

(ЗКЗ), специфічна комбінаційна здатність (СКЗ), врожайність зерна, 

збиральна вологість зерна.  

 

SUMMARY 

 

Plotkа V. V.  Selection of early ripening cold-resistant maize hybrids on the 

basis of flint inbred lines. - Qualifying scientific work on the manuscript.  

The dissertation for a candidate in agricultural sciences (Ph.D.) in specialty - 

06.01.05 "breeding and seed production". – S.I. Institute of grain crops NAAS of 

Ukraine, Dnipro, 2018. 

Тhe content of the research work highlights results of the analysis of the 

sources of the world and domestic literature on research topic the main advantages 

of using early ripe cold-resistant hybrids of corn in the structure of crops for the 

zones of the Steppe, Forest-steppe and Polissia. 
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The scientific substantiation of the research on early ripe and cold resistance 

of hybrids, as well as practical confirmation of use the corresponding hybrids in 

world practice. 

The undeniable facts are given perspective breeding selection corn inbred 

lines on early ripe cold resistance, as well as the advantages of commercial hybrids 

of maize with the data of economic and valuable features for both domestic and 

foreign breeding centers. 

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 genoplasm European flint on the main 

morphological biological and economic-valuable features. 

Were there selection the best self-pollinated family S4-S6 and testcross 

hybrid combinations based on them, for shortened vegetation period germinate - 

flowering 50% ears increased grain yield and reduced harvesting moisture content 

of grain. 

According to the results of the selection for shortening the duration of the 

period germinate – flowering 50 % ears in the families of S4-S6 in comparison with 

the lines 14 families of S6 have been identified as standards, which for this period 

was 3-6 days less than in the DK959 line. The dynamics of the decrease of the 

duration of the germinate – flowering period from 1 to 6 days with each succession 

of self-pollination in families was observed: (DK273×DK204)211112, 

(DK959×DK273)121111, (DK204×DK206)321112, (DK357A×DK204)142111, (DK720×DK206)211111. 

Among families of S6 most early flowering distinguished: 

(DK273×DK204)211112; (DK959×DK273)121111; (DK357A×DK204)142111; 

(DK720×DK206)211111, which for 5-6 days flowering before the DK959 standard line. 

The result of the selection according to values laboratory analysis of the 

level of cold resistance was found in 16 families of S4-S6 with a high level of          

cold-resistance (HCR, CR). 

With the gradual transition formed sample in the homozygous state, the level 

of resistance to the physiological zero was raised an indication of what is among 
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the S6 families it was highlighted 10 high cold-resistance (HCR) samples, while 

among the families S4 and S5, respectively, 3 and 8. 

We did not find any significant relationship between the level of cold 

resistance and the duration of the period germinate – flowering 50 % ears in 

families of S4-S6. Investigated features in these family S4-S6 are associated with 

low values of correlation from r = -0,24 to r = +0,48, which indicates the 

possibility of creating lines and hybrids with a high level of cold resistance and 

early flowering of ears. 

According to this interconnection between featured were highlighted 2 

families S6: (DK273×DK204)111211, (DK273×DK204)123111 with a high level of 

cold resistance (7 points) and more early flowering ears for 1-5 days relative to the 

starting lines of the standards DK959 (51 days) and DK273 (54 days). 

It was done quality estimation habitus plants in height stems families S4-S6 

as a result of which it was established that plant height was determined as a 

biological feature of the genotype and conditions of cultivation. 

Average annual height of stems in plants of families of S4-S6 corn in years of 

research changed within 139-151 cm, while in standard lines from 145 cm in 2013 

to 152 cm - 2015. 15,7 % and 27,1 % of families S6 this indicator was on average 

25 and 35 cm bigger in accordance with the standards DK959 and DK273. 

Were there found families derived on the basis of hybrid combinations 

(DK273×DK204) and (DK204×DK959), which are from each successive 

generation self-pollination increased stem height. 

Bookmark productive ears in families S6 was recorded higher than in the line 

DK273 standard by 47,1 and 73,5 %. The result of the research was the families 

S6: (DK204×DK206)212111; (DK273×DK204)122111; (DK204×DK959)321111; 

(DK273×DK959)213111; (DK357A×DK204)311113 in which height attachment cobs 

was at the level of 45-60 cm, which answers technological requirements to grow 

parent components of hybrids. 

Detected genotypes had a higher height fastening cobs respectively by           

23,5-63,2 % and 7,7-13,5 %, respectively comparatively with lines DK273 and DK959. 
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From the analysis results assessments combination ability for families S5 and 

S6 for feature the "grain yield" was allocated to the family S6: 

(DK273×DK204)111211, which is characterized by stable high value ratings 

variation of the SCA value from 0,74 to 2,19 with the significance of the effect of 

GCA within the mean of the experiment (class II). Also it was found S6 family 

with a high level of assessments of the effects of GCA and low variations SCA: 

(DK959×DK273)312111 and (DK273×DK204)122111, which characterize their 

ability to form the same level of yield for all types of crossings. 

According to evaluation figures combination the ability of families of S5 and 

S6 corn by sign the "harvest moisture content of the grain" was the genotype of the 

families S6: (DK959×DK273)312111 and (DK959×DK273)213111 that were 

distinguished by the lower values of the effects of GCA than on the lines of the 

standards DK959 and DK273. 

Among of the studied families is stable low meaning variations the SCA 

differed: (DK204×DK959)321112; (DK273×DK204)122111 and (DK357A×DK273)112111, and 

among the lines of the standards DK959. 

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

growing season germinate – flowering 50 % ears were identified early germinate 

hybrid combinations of test-cross: Cross 250M×(DK357A×DK204)111111;       

Cross 239M×(DK204×DK273)512311 and Cross 239M×(DK273×DK204)111211, 

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. 

Following selection for grain yield, 7 test-cross hybrids of S6 families were 

identified exceeded for yields standards-hybrids of the Dniprovsky 181CV and 

Orzhitsa 237MV. 

All selected test-cross hybrids were significantly higher than grain yields 

early-ripe standard of the Dniprovsky 181CV is 19,8-34,5 %, in this case, in 

relation to medium early hybrid Orzhitsa 237MV significantly higher yield of 

grain was distinguished only in the test-cross: Cross 
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250M×(DK959×DK273)213111; Cross 347C×(DK273×DK204)111211 and Cross 

239M×(DK204×DK959)321111 respectively on 12,9; 8,1 and 7,8 %. 

Among formed samples was highlighted the hybrid combination                 

Cross 250M×(DK959×DK273)213111, which exceeded the grain yield standards: 

Dniprovsky 181CV and Orzhitsa 237MV, respectively, at 2,3 and 0,88 t/ha, and is 

a version of one of the best early-ripe hybrids DN Palanok, entered in the state 

register. 

At the choice the best test-cross hybrids for sowing for grain it was used 

index R n/m, indicating the level of correlation between yields and harvesting 

moisture content of the grain. 

According to the maximum the index value from 0,59 to 0,66 was          

detected in test-cross hybrids: Cross 250M×(DK959×DK273)213111;                                

Cross 239M×(DK357A×DK273)112111 and Cross 239M×(DK959×DK273)312111 

combining high grain yields of 7,68; 7,04 and 6,70 t/ha, in accordance that on   

0,99-1,97 t/ha is significantly higher than standard - hybrid Dniprovsky 181CV at 

the level of harvest humidity of grain 11,7; 11,7 and 11,3 % respectively. 

With the participation of the author were created hybrids of corn transferred 

to the State variety testing, from following them registration in the State register of 

varieties of plants in Ukraine: early-ripe – DN Palanok, DN Zoryana, DB Lada DN 

Patriot; medium-early – DN Argo, DN Slavica; medium-ripe– DN Bulat. Also, the 

dissertation is the author of the parent component (line) DK4538 ЗСЗМ. 

Key words: corn, early-ripe, cold resistance, inbred line, genotype, 

genoplasma, general combining ability, specific combining ability, grain yield, 

harvest moisture content of grain, state varietal testing. 
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Національної академії аграрних наук України; 

ГТК                     – гідротермічний коефіцієнт; 

N                         – кількість зразків; 

 ̅                          – середня арифметична, вибіркова середня; 

±S ̅                      – ± середня помилка вибіркової середньої; 

Lim (min-max)         – мінімально-максимальний інтервал значення ознак; 

V                         – коефіцієнт варіації, мінливості; 

НІР05                   – найменша суттєва різниця для 5 % рівня значущості; 

ЗКЗ                     – загальна комбінаційна здатність; 

СКЗ                    – специфічна комбінаційна здатність; 

r                          – коефіцієнт кореляції; 

Rн/м                   – індекс співвідношення між врожайністю та збиральною  

вологістю зерна. 
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ВСТУП 

 

В останні роки в селекції скоростиглих гібридів кукурудзи наявні 

позитивні успіхи, на що вказує значне просування кукурудзи на північ та 

збільшення площ її вирощування в Україні, Німеччині, Польщі, Білорусії та 

інших країнах північної частини Європи. Незважаючи на це, при селекції 

гібридів кукурудзи з ФАО 150-200 існують актуальні питання, які 

потребують нагального вирішення на сьогоднішній день: не висока стійкість 

ранньостиглих гібридів до стресових умов (посуха, жара, холод), що стримує 

їх впровадження в північних зонах України; порівняно вузький генофонд 

ранньостиглих форм; низька продуктивність батьківських форм, що 

зумовлює розповсюдження у виробництві, в основному трилінійних гібридів, 

які поступаються за технологічними показниками і врожайністю простим 

міжлінійним. Таким чином, селекція кукурудзи на скоростиглість має 

багатовекторне спрямування, залежить від умов вирощування гібридів та 

включає систему ознак, які оцінюються в польових та лабораторних умовах.  

Актуальність теми. Селекція ранньостиглих гібридів у світі в значній 

мірі базується на використанні кременистого вихідного матеріалу, який 

добре комбінує з загальновідомими зубовидними гетерозисними групами 

Айодент, Рейдd 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 



18 

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 

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; 
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- 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.  

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 
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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 

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 %. 
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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 20 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. 

Авторські публікації в списку використаних джерел: 88; 142; 144; 159; 

161; 175; 200, 207; 246; 250; 251. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СТАН ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВИБРАНОГО НАПРЯМКУ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

1.1 Значення ранньостиглих гібридів кукурудзи у формуванні 

зернового балансу країн 

 

На сьогоднішній день в світі існують три головні ресурси, які 

визначають перспективи розвитку країн на майбутнє: питна вода, зерно та 

нафта. Зерновий сектор істотно впливає, як на добробут населення держави і 

розвиток сільських громад, так і є основою для більшості галузей АПК  

України та формування продовольчого страхового запасу [1]. 

Кукурудза – одна з найбільш продуктивних злакових культур 

універсального призначення в світі, яку вирощують для продовольчих, 

кормових і технічних потреб. Вона характеризується оптимальним 

співвідношення продуктивності та економічних витрат на вирощування. У 

світі зерно кукурудзи використовують на продовольчі цілі близько 20 %, 

технічні – 15-20 %, на корм худобі – 60-65 %, а в країнах ЄС відповідно      

20, 18 та 72 % [2-4]. 

У Китаї близько 11 % кукурудзи йде на забезпечення продовольчих 

потреб, 19 % – для крохмального та етанолового виробництва та 70 % – як 

концентрований корм для худоби. При цьому залежно від врожайності, 

Китай практикує як експорт, так і імпорт зерна кукурудзи [5]. 

Кукурудза є унікальною сировинною базою для комбікормової, 

харчової, медичної, хімічної, мікробіологічної і переробної промисловості.   

Близько 3,5 тис. основних і побічних продуктів виготовляють із зерна 

кукурудзи: борошно, крупи, пластівці, консерви, крохмаль, цукор, пиво, 

спирт, олію, тощо. Також всі частини рослини (стебло, листки, стрижні 
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качанів) використовують в різних галузях переробної промисловості. Крім  

того, зерно кукурудзи є високоенергетичною сировиною для промислового 

виробництва біоетанолу [6-10]. 

За кількістю поглинутого вуглекислого газу та виділеного кисню, 

кукурудза займає одне з перших місць серед усіх культурних рослин і є 

більш ефективною, ніж ліс аналогічної площі [11]. 

Згідно даних, Державної служби статистики України посівні площі під 

кукурудзу за період з 2011 по 2013 рр. збільшились на 25 %, відповідно з             

3,6 до 4,8 млн. га, а середня урожайність за даний період в Україні становила 

6,4 т/га., що в 1,6 рази вище ніж в 1990 р. [1]. У 2011 р. було зібрано врожай 

зерна кукурудзи 22,0 млн. т, у 2012 р. – 20,9 млн. т, а в 2013 р. – 30,9 млн. т, 

який став рекордним за всі роки існування України [12,13]. На 2013 р. в 

Україні кукурудза займала 49,4 % в структурі врожаю зернових [14]. 

Відповідний успіх був значною мірою пов'язаний з реалізацією селекційних 

програм з створення ранньостиглих та середньоранніх гібридів кукурудзи [13-15].  

До Державного реєстру сортів рослин України на 2015 р. занесені 917 

гібридів зернової кукурудзи різних груп стиглості (ФАО 150-500), 32 % від 

загальної кількості яких, є результатом вітчизняної селекції, серед яких 12 % 

це власність ДУ Інституту зернових культур НААН України. Це дає змогу 

розширити ареал вирощування культури і науково обґрунтовано та 

ефективно використати агрокліматичні умови кукурудзосіючих зон як 

України, так і держав, зорієнтованих на виробництво зерна кукурудзи [16-18]. 

За результатами вітчизняних наукових досліджень виробництво зерна 

кукурудзи до 20 % залежить від правильного вибору гібридів відповідно до 

ґрунтово-кліматичних умов вирощування. Валовий збір зерна майже на 50 % 

визначається генотипом гібрида і лише на 30 % і 20 % – агротехнічними 

заходами та метеорологічними умовами [19].  

Раніше структура зернового балансу України формувалась, в 

основному, за рахунок такої урожайної культури, як пшениця озима. В 
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останні роки спостерігається зменшення валового збору зерна пшениці та 

різке зростання частки в зерновому балансі кукурудзи на зерно [20]. 

Згідно світовій тенденції, агропромисловий комплекс України 

спрямовує зусилля на формування продовольчої безпеки держави за рахунок 

збільшення вирощування кукурудзи [21-23].  

Кукурудза є надійною страховою культурою з відносно високою 

врожайністю, яка перевищує збір інших зернофуражних хлібів, особливо, в 

несприятливі роки. Значним резервом підвищення врожайності зерна 

кукурудзи є використання ранньостиглих гібридів [6, 22-27]. 

З кожним роком, питання щодо зниження виробничих витрат на 

вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості стає все 

актуальнішим, адже для підвищення рівня рентабельності та економічної 

ефективності виробництва зерна, необхідно досягти зростання його 

врожайності, зниження вологості, зменшення витрат на збирання та доробку 

[28-30]. 

За даними ряду авторів, значно впливає на рівень рентабельності та 

економічної ефективності виробництва зерна кукурудзи рівень інтенсифікації 

вирощування цієї культури, а сам цей процес тісно пов’язаний з 

використанням новітніх інноваційних, науково обґрунтованих досягнень в 

галузі селекції і насінництва кукурудзи [28-34].  

Головним чинником, який сприяє підвищенню продуктивності та 

дозволяє покращити економічні показники при вирощуванні кукурудзи на 

зерно, є раціональне використання генетичного потенціалу гібридів з 

прив’язкою до метеорологічних умов зони вирощування [15]. 

Впровадження ранньостиглих високопродуктивних, стійких до 

позитивно низьких температур і хвороб гібридів кукурудзи, збільшення 

асортименту посівного матеріалу, хімізація та механізація виробничих 

процесів на основі точного біологічного контролю за станом і розвитком 

рослин, дає змогу підвищити врожайність даної культури на 20-25 % для 

типових зон вирощування [35, 36]. 



25 

Збільшення валового збору зерна кукурудзи в останні роки – це 

результат впровадження ранньостиглих та середньоранніх гібридів 

кукурудзи на зерно, економічна ефективність вирощування яких, істотно 

зросла за рахунок підвищення показників врожайності [37].  

За результатами аналізу економіки вирощування кукурудзи на зерно в 

Україні, було визначено основні фактори підвищення рентабельності його 

виробництва з урахуванням розміщення за агрокліматичними зонами регіону 

та узагальнено організаційно-економічні та теоретичні засади розвитку 

кукурудзівництва в системах сівозміни та територіально-галузевого поділу 

праці [19, 37-40].  

Тривалий час через, відсутність високопродуктивних ранньостиглих 

гібридів кукурудзи, стримувалося розповсюдження кукурудзи в північних та 

південних регіонах України. Нині, селекційними центрами, створено нові 

ранньостиглі гібриди кукурудзи, які відрізняються стійкою та високою 

продуктивністю, а їх зерно може інтенсивно віддавати вологу при дозріванні. 

Серед сучасних ранньостиглих гібридів кукурудзи існують форми 

менш вимогливі до умов зовнішнього середовища і рівня агротехніки, а 

також мають понижену реакцію на зміну прийомів вирощування, що 

обумовлює помітну економію енергоресурсів і матеріальних витрат [30, 41]. 

Ранньостиглість та холодостійкість сучасних комерційних гібридів 

кукурудзи стали ключовими господарсько-цінними ознаками для  

підвищення ефективності виробництва зерна кукурудзи та для зростання їх 

ролі у формуванні зернового балансу України. Наявність гібриду за моделлю 

ранньостиглість + холодостійкість для виробника має велике економічне 

значення. 

Ранньостиглі гібриди кукурудзи характеризуються дружними та 

енергійними сходами, які з’являються вже за прогріванням ґрунту, на 

глибині загортання насіння, до +6 – +8 
о
С та за суми ефективних температур 

за період сівба – сходи менше 100 
о
С , інтенсивною фотосинтетичною 
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діяльністю, що дає змогу продуктивно використати запаси вологи в ґрунті, 

накопичені в зимовий період [11, 42]. 

Такі гібриди дають змогу зібрати врожай кукурудзи в оптимальні 

строки без різких навантажень на машинно-тракторний парк та залишити 

поле чистим від бур’янів з розпушеним ґрунтом при виконанні необхідних 

агротехнічних прийомів для сівби озимих культур [43]. 

При постійному подорожчанні енергоносіїв, виробництво зерна 

кукурудзи дедалі більше спрямоване на застосування ресурсозберігаючих 

технологій та підвищення ролі гібриду, як важливої складової технології 

вирощування. При цьому використання ранньостиглих гібридів із високим 

генетично зумовленим потенціалом продуктивності дає можливість 

раціонально освоїти нетипові зони для вирощування кукурудзи при 

відсутності необхідної кількості матеріально-технічних ресурсів [44] . 

Ранньостиглі гібриди кукурудзи характеризуються низькою вологістю 

зерна і при відповідному рівні урожайності потребують найменших затрат на 

вирощування та післязбиральну доробку, що позначається на підвищенні 

показників рентабельності їх вирощування в зоні Степу [13, 45]. 

Переваги ранньостиглих гібридів наступні: можливість сумісного 

вирощування з більш пізніми формами, менша конкуренція за вологу, світло, 

поживні речовини, більша гнучкість в строках сівби, зниження ризику втрати 

врожайності від впливу ранньої посухи, досягнення повної стиглості зерна 

при затримці строків сівби [46, 47].   

Ранньостиглі гібриди кукурудзи дозволяють провести сівби в декілька 

строків, як захід для зниження ризиків пов’язаних з невизначеністю 

характерів опадів [48]. 

Ранньостиглі гібриди кукурудзи характеризуються швидким 

зниженням вологості зерна (до 1,3 % за добу) та високим його виходом при 

обмолоті (97-98 %), що знижує загальні технологічні затрати та підвищує 

рентабельність виробництва. Відомо, що у технологічному процесі 

вирощування кукурудзи, досушування зерна після збирання – один із 
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найбільш витратних елементів. На видалення 1 % вологи з 1 тонни зерна 

витрачається 1,6-3,4 кг умовного палива, що значно здорожує кінцеву 

продукцію. Доведення зерна кукурудзи до кондиційних показників за 

вологістю позначається на рівні виробничих витрат, однак ця стаття витрат 

залежить не лише від передзбиральної вологості, а й від кількості одержаного 

зерна [6, 47, 48] 

Сушка зерна кукурудзи до 14 % при збиральній вологості 30 % 

потребує більше затрат ніж весь комплекс польових робіт на її          

вирощування [49]. 

Впровадження ранньостиглих гібридів кукурудзи у виробництво 

забезпечує стійкий валовий збір зерна, підвищує виробничий та соціальний 

розвиток суспільства, гарантує економічно-продовольчу безпеку та 

стабільність держави.  

Структура посівів гібридів кукурудзи в господарствах змінювалась 

відповідно до зон вирощування. У 80-ті роки у степовій зоні висівалось до  

60 % середньопізніх гібридів, а частка середньостиглих становила 40 %. Уже 

в 90-х р., згідно результатам наукових досліджень, під ранньостиглі гібриди 

рекомендувалося відводити 10 % посівів, середньоранні – 20-25 %, а 

середньостиглі і середньопізні – 50-55 % і 15-20 % відповідно. 

По мірі збільшення асортименту кукурудзи високопродуктивних 

ранньостиглих і середньоранніх гібридів, їх частку в загальних посівах у зоні 

Степу рекомендовано збільшити до 15-20 % і 30-35 % відповідно, а 

середньостиглими та середньопізніми формами засівати                    

відповідно – 40 та 10 % площ. За даних співвідношень є велика ймовірність 

отримання значного стабільного валового збору якісного зерна кукурудзи [2, 49]. 

Для умов північної зони Степу і Лісостепу рекомендована частка 

ранньостиглих холодостійких гібридів становить 50 % та однакове 

співвідношення середньоранніх та середньостиглих, результатом чого є 

підвищення рентабельності виробництва зерна кукурудзи на 0,7-1,6 % [45]. 
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За результатами досліджень Г. Л. Філіпова, гібриди з різною 

тривалістю вегетаційною періоду рекомендується висівати за схемою 

бінарних посівів для кращої реалізації генетичного потенціалу висіяних 

гібридів та для ліквідації високої ймовірності прояву череззерниці в 

односортових посівах за посушливих умов року [50] 

При вирощуванні кукурудзи за ресурсозберігаючими та 

механізованими агротехнологіями, із залученням ранньостиглих 

холодостійких гібридів у структуру посівів рентабельність змінюється          

від 90 до 114,6 % [44]. 

Умовне формування гібридного асортименту згідно ґрунтово-

кліматичних умов для потреб виробника є ключовим питанням в отриманні 

високого врожаю. Пізньостиглі гібриди є більш продуктивними, проте 

використання ранньостиглих та середньоранніх гібридів дозволяє 

диверсифікувати ризики, що пов’язані з погодними явищами протягом всього 

вегетаційного періоду та забезпечить виконання агротехнічних прийомів і 

збирання врожаю в оптимальні строки. Сучасні ранні гібриди, за 

сприятливих температур здатні надолужити припинення або уповільнити 

фази розвитку в період дефіциту тепла [51].  

 

1.2 Розповсюдження ранньостиглих гібридів кукурудзи в різних 

природо-кліматичних зонах 

На сьогоднішній день, ареал вирощування кукурудзи становить від      

55 ° пн. ш. до 40 ° пд. ш., що проходить через помірний, субтропічний, 

тропічний регіони світу. Вона набула популярності і в нетрадиційних 

регіонах вирощування як північної півкулі (Канада, північна частина Європи 

та Росії), так і південної (Австралії, південна Африка). Висока пластичність 

до контрастних умов вирощування, при достатньо високому рівні 

врожайності, сприяла тому, що кукурудза вийшла на 2 місце в світі за 

посівними площами серед усіх сільськогосподарських культур [52-55]. 
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Завдяки прогресу в селекційній роботі, ареал кукурудзи поступово 

розширюється, та відповідно збільшується попит на зерно кукурудзи як у 

виробників, так і цілих агропромислових комплексів держав. Вклад селекції в 

підвищення продуктивності кукурудзи на Європейському континенті за 

останнє півстоліття становить майже 80 % [56-60].  

Для нарощування валового збору зерна та фуражних кормів, 

агропромисловий комплекс України також надає перевагу виробництву 

кукурудзи на зерно, за рахунок збільшення посівних площ та раціонального 

використання асортименту комерційних гібридів, залежно від тривалості їх 

вегетаційного періоду [61, 62]. 

Родючість ґрунту та природно-кліматичні умови України, сприятливі 

для виробництва зерна кукурудзи що дозволяють отримувати високоякісну 

продовольчу продукцію в обсягах достатніх, як для забезпечення внутрішніх 

потреб, так і для формування експортного потенціалу [2, 63, 64]. 

Агрокліматичні умови регіонів вирощування кукурудзи в нашій країні 

відзначаються різноманітністю, що стало основою для згрупування їх у три 

агроекологічні зони: Степ, Лісостеп та Полісся, кожна з яких диктує свої 

вимоги до гібридного складу та технології вирощування цієї культури [16]. 

Клімат України, стає менш континентальним і взимку набуває рис клімату 

західної Європи, що підтверджується зміщенням центрів дії атмосфери, які 

формують клімат України до сходу, приблизно на 10° [65, 66]. 

За результатами оцінки, змін агрокліматичних умов вирощування 

сільськогосподарських культур, прогнозується, що строки сівби кукурудзи в 

майбутньому, до 2050 р., змістяться на більш ранні – до 6 діб, і будуть 

спостерігатись більш ранні сходи та викидання волоті на 3-6 діб і настання 

воскової стиглості на 7-9 діб [67, 68]. 

Завдяки високій біологічній пристосованості, варіюванню комплексу 

біохімічних, фізіологічних, морфологічних взаємозв’язків із біотичними та 

абіотичними факторами, кукурудза піддається адаптуванню до стресових 

умов вирощування [69-72].  
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Агрокліматичні умови зон Степу, Лісостепу та Полісся є факторами, 

які обмежують та корегують впровадження як ранньостиглих (ФАО 100-199), 

так і середньопізніх (ФАО 400-499) гібридів кукурудзи. Однак при 

врахуванні фізіологічних особливостей ранньостиглих гібридів та їх 

толерантності до біотичних факторів на початку вегетації, вони є найбільш 

придатними та рекомендованими для вирощування в даних зонах [73]. 

При довготривалій відсутності високопродуктивних ранньостиглих 

гібридів, розповсюдження кукурудзи в північно-західних регіонах України 

стримувалось. Нині створено асортимент ранньостиглих комерційних 

гібридів зернового напрямку, які дозволяють отримати необхідну кількість 

якісного зерна кукурудзи. Перевагами ранньостиглих генотипів, стали: 

прискорений розвиток рослин на початку вегетації, здатність більш 

продуктивного використання весняних запасів вологи, більш раннє 

накопичення сухої речовини перед ймовірністю настання посухи та здатність 

до швидкої втрати вологи зерном на період збирання врожаю [74].  

Слід відзначити, що кількість гібридів кукурудзи занесених до 

Державного реєстру сортів рослин придатних до поширення в Україні за 19 

останніх років збільшилась в 5,8 рази – з 156 (1996 р.) до 917 шт. (2015 р.).          

В результаті з’явились нові гібриди як зарубіжної, так і вітчизняної селекції, 

різних за скоростиглістю, морфологічними ознаками, позитивною реакцією 

на тривалість світлового дня та температурний режим повітря [45, 75]. 

Гібриди різних груп стиглості відрізняються не тільки рівнем 

урожайності, а й вмістом вологи у зерні під час збирання, яка у 

ранньостиглих форм на 5–8 % нижча ніж у середньостиглих. Для зниження 

енергоємності культури та собівартості зерна, рекомендується в зонах із 

сумою активних температур 2200 – 2600 
о
С вирощувати ранньостиглі           

(ФАО 150–199) та середньоранні (ФАО 200–299) гібриди [76]. 

За 2011-2013 рр., в структурі посівних площ кукурудза, використання 

ранньостиглих гібридів займає майже 30 % посівів у зоні Степу, 55 % – в зоні 

Лісостепу, близько 65 % – на Поліссі. При цьому розподіл валового збору 
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зерна кукурудзи за зонами вирощування становить відповідно 22 % (Степ), 

62 % (Лісостеп) і 16 % (Полісся) [41]. 

У дослідженнях А. В. Черенкова, Б. В. Дзюбецького та В. Ю. Черчеля, 

встановлена необхідність використання ранньостиглих гібридів у структурі 

посівів на рівні 25-30 % для зони Степу, 35 %, – Лісостепу, 70 % – Полісся 

[77]. Дотримання науково обґрунтованого використання ранньостиглих 

гібридів, є одним із резервів збільшення валового збору зерна за рахунок 

підвищеної їх врожайності та надійного визрівання зерна [78].  

Створення ранньостиглих гібридів кукурудзи з високою потенційною 

та стабільною врожайністю, адаптивною здатністю до фонів вирощування з 

різною забезпеченістю водними та тепловими ресурсами, є одним із простих 

та гарантованих способів перестрахуватись від перемінливих за роками 

агрокліматичних умов вирощування [47, 54, 79-83]. 

Ранньостиглим і середньораннім гібридам кукурудзи кременистого 

типу, притаманна толерантність до позитивно низьких температур і в зв’язку 

з цим, їх сівбу можна проводити за температури ґрунту 6-8 
о
С на глибині 

загортання насіння [84-87]. 

За результатами досліджень В. Ю. Черчеля, при доборі селекційного 

матеріалу одночасно на скоростиглість та високий рівень холодостійкості не 

виявлено достовірної кореляційної залежності між цими ознаками, що 

дозволяє отримувати комерційні гібриди здатні поєднувати в собі ці дві 

властивості [88]. 

За даними В. Г. Найдьонова, урожайність та збиральна вологість зерна 

на 16-25 % визначається строками сівби та генотипом ранньостиглих 

холодостійких гібридів кукурудзи [21]. 

При правильному виборі гібридів та строків сівби, можна уникнути 

додаткових виробничих витрат та вирощувати кукурудзу на зерно в регіонах 

з обмеженими тепловими або водними ресурсами [89]. 
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Коротка тривалість вегетаційного періоду та строки сівби гібридів 

кукурудзи є елементами ресурсозбереження, які визначають 10-35 % їх 

зернової продуктивності [90]. 

Врожайність ранньостиглих холодостійких гібридів кукурудзи в зоні 

Лісостепу при ранніх строках сівби збільшується на 0,9-8,5 % [91]. 

Сучасний підхід до визначення строків сівби, завдяки цілеспрямованій 

селекції на ранньостиглість та толерантність до позитивно низьких 

температур, зазнав деяких змін. Нові інтенсивні ранньостиглі холодостійкі 

гібриди можна висівати на 10-15 діб раніше класичних строків, що 

забезпечує додаткове використання на початкових етапах вегетації             

200 – 300 
о
С позитивно активних температур повітря [52, 92-94]. 

У зонах з коротким вегетаційним періодом, ранньостиглі гібриди, 

завдяки прискореному розвитку в весняний період, встигають завершити 

процес дозрівання зерна до настання прохолодних метеорологічних умов [95]. 

В зв’язку із високою ефективністю селекції на ранньостиглість у 

гібридів, спостерігається збільшення площ посівів кукурудзи на зерно 

північніше традиційних меж, при порівняно високій врожайності понад       

10 т/га, що обумовлює високу економічну ефективність її виробництва. 

Особливість та переваги ранньостиглих холодостійких гібридів кукурудзи, 

також оцінені агропромисловим комплексом США, країн Європи та країнами 

Тихоокеанського узбережжя [8, 48, 55, 96-98]. 

Виробники зерна кукурудзи, в південних штатах США, оцінивши 

переваги ранніх гібридів, почали оптимізувати строки сівби ранньостиглих 

гібридів для зниження ризиків потрапляння їх під вплив посухи на період 

цвітіння та наливу зерна. Крім того, вирощування холодостійких гібридів 

гарантує швидкий розвиток рослини на початку вегетації та здатність бути 

більш конкурентно спроможними з бур’янами. Прискорений розвиток 

рослин на ранніх фазах вегетації, дає змогу зменшити несприятливі ефекти 

культивування культури, ерозію ґрунтів та знизити інтенсивність 

використання гербіцидів [99-104]. 
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Площі кукурудзи значно розширилось, у Північній та Центральній 

частині Європи, за рахунок ранніх холодостійких гібридів, які забезпечують 

своєчасне збирання дозрілого та якісного врожаю зерна. Використання таких 

гібридів, дає змогу максимально освоїти суму ефективних температур 

повітря в зонах з прохолодним кліматом та знизити ризики втрати врожаю, 

що можуть бути викликаними ранніми осінніми заморозками [105, 106].  

Завдяки зусиллям Міжнародному інституту тропічного сільського 

господарства (IITA), в зонах Західної та Центральної Африки (WCA) 

ранньостиглі та ультра-ранні гібриди кукурудзи, набули значної цінності 

завдяки здатності задовольнити потреби людей як в продовольстві, так і в 

кормах для худоби. Ранні гібриди кукурудзи добре інтегруються в 

традиційно місцеву систему сільського господарства як без зрошення, так і 

на зрошенні. В даний час у посушливих регіонах та саванах активно 

вирощуються ультра-ранні гібриди кукурудзи, що конкурують за зерновою 

продуктивністю з такими традиційними культурами як сорго та просо [96, 107]. 

 

1.3 Генетична база для селекції ранньостиглих холодостійких гібридів 

кукурудзи 

 

Збільшення посівних площ кукурудзи та розширення асортименту 

зареєстрованих гібридів, здатність їх реалізувати потреби виробника є 

показником рівня ефективності сучасної гетерозисної селекції. Це стало 

можливим завдяки розширенню генофонду ранньостиглих ліній різних 

генетичних плазм з комплексом господарсько цінних ознак. Міжлінійна 

гібридизація є основою сучасної гетерозисної селекції кукурудзи. Прості 

гібриди, отримані від схрещування спеціально підібраних елітних інбредних 

ліній, підвищують урожайність зерна кукурудзи на 20-30 % порівнянно із 

гібридами більш складної генетичної структури [58, 108, 109]. 
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Формування генетичної бази самозапилених гомозиготних ліній, як 

батьківських компонентів комерційних гібридів, є головним постулатом 

селекційного вчення з часів досліджень D. F. Jones та G. H. Shull. За 

приблизними підрахунками, з 1910 р. було створено та частково оцінено 

близько 1 млн. самозапилених ліній, з яких лише 0,1 % використано в 

комерційних гібридах [109-111]. 

Для створення самозапилених ліній на початкових етапах селекції, 

вихідним матеріалом, були місцеві сорти та місцеві популяції, які володіли 

певними господарсько-цінними ознаками: стійкістю до шкідників (форми із 

Мексики та Аргентини), прискореним вегетаційним розвитком (форми із Чілі 

та Мексики), малою товщиною стрижня качана (форми із Перу), довгим 

початком та крупним зерном (форми із США та Перу). Із цього вихідного 

матеріалу було отримано за першого циклу відбору, велику кількість 

самозапилених ліній, що в подальшому дало змогу згрупувати їх відповідно 

до генетичних плазм та сформувати гетерозисні моделі для продуктивної 

гібридизації [58, 112-114]. 

Дослідження та формування сортової бази кукурудзи в Україні, було 

розпочато В. В. Талановим (1908 р.). Кращими для північної і центральної 

частини України (зони Лісостепу та Степу) були визнані в основному 

скоростиглі сорти Minnesota 13, Король Філіп, Грушевська, для зони Полісся: 

Розенбергська, Бесарабська, Броун-Конті. Першими, хто використав метод 

самозапилення кукурудзи (іnbreeding) в Україні були Б. П. Соколов та           

Д. І. Кузнецов (1924 р.).  

Д. І. Кузнецову вдалось отримати із сорту Броун-Конті 27 

самозапилених качанів із 60 рослин, а Б. П. Соколову із сортів Грушевська, 

Стерлінг, Айворі-Кінг – лінії, як Г28, Г22, С84, Б907, Г380 за участю яких 

вже в 1933 – 1939 рр. на Державне сортовипробування було передано перші 

міжлінійні гібриди Дніпровський 1, Прогрес, Степняк [115]. 

У 30-і роки XX-го століття, В. Е. Козубенком були розпочаті перші 

роботи по виявленню та створенню скоростиглого матеріалу, а вже в 1965 р. 
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з метою створення скоростиглих форм кукурудзи, він використав метод 

добору на раннє цвітіння серед пізніх елітних ліній. У результаті, було 

створено ранньостиглу лінію Харківська 44, яка цвіла на 4-5 діб раніше лінії-

стандарт ВІР 44 і мала високу комбінаційну здатність. У 1973 р., Б. П. Гур’єв 

виділив лінію Харківська 46 яка зацвітала на 6 діб раніше, ніж лінія 

Харківська 44, та на 10 діб – лінії ВІР 44. У подальшому вона стала 

батьківською формою гібриду Харківський 10 ТВ [116, 117]. 

На відміну від інших груп стиглості, ранньостиглий матеріал 

представлений порівняно невеликою кількістю вихідних генетичних плазм, 

що ускладнює селекцію скоростиглих гібридів, і вимагає закладки 

селекційних програм при ефективній роботі по розширенню генетичної бази 

самозапилених ліній. Селекція на скоростиглість починалася з інтродукції 

ранньостиглих сортів та популяцій з послідуючим створенням нового 

ранньостиглого вихідного матеріалу, для самозапилення, адаптованого до 

умов різних регіонів країни [118, 119]. 

На значення ранньостиглих сортів, як генетичних джерел 

скоростиглості для селекції гібридів, вказує Г. Шмараєв, який виділив 

ранньостиглі місцеві сорти Далекого Сходу, Північного Кавказу і 

Закарпаття. За 1964-1987 рр. було вивчено понад 250 ранніх та 

середньоранніх сортозразків. Більшість з них відрізнялись жовтим 

кременистим зерном, кущистістю, високим рівнем холодостійкості, 

середньою продуктивністю зерна та були рекомендовані для створення 

ранньостиглих гібридів зернового типу з коротким вегетаційним періодом 

для зон вирощування лімітованими тепловими ресурсами. Особливу 

цінність, також представляли сорти з високою (Старинська місцева, 

Скоростигла 6, Шиндельмайзер, Кремениста жовта 375) і середньою 

комбінаційною здатністю (Воронежська 80, Зубовидна 3135, Глорія 

Янецького, Білозерна кремениста 48, Білозірна кремениста 16, 

Mindszentpusztai, Добруджанка), за участю яких в умовах зон Лісостепу та 

Степу України були отримані високоврожайні скоростиглі гібриди [117, 120, 121]. 
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У 40-50 роках XX-го століття, знижується використання місцевих 

сортів-популяцій в якості вихідного матеріалу для одержання інбредних 

ліній. Причинами є сильна депресія при їх самозапиленні, низький вихід 

цінних ліній та рідке співпадання високої комбінаційної здатності з 

важливими господарсько цінними ознаками в одному гомозиготному 

організмі [122, 123]. 

Зернова продуктивність самозапилених ліній, як правило, є меншою на 

37-50 % порівняно з вихідними сортами-популяціями. Згідно з результатами 

аналізу врожайності міжсортових гібридів, вона незначно перевищує          

(на 15-20 %) батьківські сорти [112, 118]. 

Великий внесок у формування генетичної бази ранньостиглого 

гомозиготного матеріалу внесли селекційні заклади держав Європи та 

Канади. Ними було сформовано північний екотип кукурудзи, який вирізнявся 

високим рівнем холодостійкості, прискореним вегетаційним розвитком, 

накопиченням сухої речовини, інтенсивною втратою вологи при дозріванні 

зерна [124, 125]. 

W. L. Brown та E. G. Anderson дослідили ранньостиглі кременисті 

генотипи Європи та Канади і описали їх як Northern flints (північний флінт), 

також відомі як New England flints та Northeastern flints. Вони виявили що 

сорту групи Northern flints довгий час вирощувались на території Америки 

та поступились більш раннім зубовидним сортам, які характеризуються 

підвищеною зерновою врожайністю. За їхніми даними, кременисті форми 

були поширені в західній частині Америки ще до часів Колумба, на що 

вказують археологічні знахідки на даній території. Адаптація кременистих 

форм до короткого вегетаційного періоду, стресових позитивних температур 

та різної кількості опадів була розпочата 2500 років назад [126, 127].  

Значний внесок в поповнення генофонду ранньостиглого 

холодостійкого матеріалу внесли наукові центри Канади. Із місцевих сортів 

Gaspe Flint, Albert flint, Saskatchewan flint, Longfellow flint було отримано 

ранньостиглі самозапилені лінії G160, G 165, G704, G163, PI 214194 та інші, 
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які відіграли значну роль в селекції ранньостиглих гібридів кукурудзи добре 

адаптованих до екстремальних умов Канади [126,128-130]. 

У Європі селекційні програми почали активно реалізовуватися в 50-60 

роки ХІХ століття. Для створення перспективних скоростиглих інбредних 

ліній схрещувались елітні зубовидні лінії США з ранньостиглими 

європейськими кременистими, в результаті чого було отримано скоростиглі 

продуктивні лінії, 219 з яких були зареєстровані протягом 50 років. 

Паралельно створювались інбредні лінії на базі європейських місцевих сортів 

зокрема з Іспанії: Lizargаrate – EP1, F120, Ma21; Tomiño – EP42; 

Hembrilla/Queixalet – EP44; Hembrilla de Novillas – EA1070; Tremesino – 

EA2000; з Франції: Lacaune – F7, F2; з Італії: Nostrano dell'Isola – PB60;       

San Pancrazio – PB97 [129, 130]. 

На базі французького сорту Lacaune в 1955 р. було створено дві 

унікальні ранньостиглі лінії F2 та F7, за участю яких у 80-х роках було 

синтезовано біля 60 % комерційних гібридів, які висівались на 90 % площ, 

від загальних під кукурудзою, у Франції [130].  

А вже в 1989 р. на території України було зареєстровано 20 

ранньостиглих гібридів кукурудзи, з яких 50 % були створені на базі лінії F2 

[131]. В наступних циклах було отримано такі лінії як: F192, F131, F564, 

ВС81418, Уx452, Уx459, Уx457, які добре комбінують з лініями плазм Iodent, 

Iowa 153, Vigor, Raid [132]. 

Цілий ряд цінних ліній було отримано в 70-і роки ХХ століття від 

самозапилення середньостиглого сорту Добруджанка, кременистої 

європейської плазми, зокрема; ДС103, ДС9, ДН10, R1-1, R1-5, R2-8 [58, 133]. 

Сорт Mindszentpusztai відіграв важливу роль в селекційних програмах 

установ Угорщини та деяких європейських країн. Між 1959 та 1978 років, 

близько 60 % вирощуваних гібридів. було створені на базі ліній даної 

плазми. З 1965 до 1975 рр. за участю ліній плазми Mindszentpusztai створено 

22 комерційних зареєстрованих гібриди, які вирощувались на 18,7 млн. га.  в 

Угорщині, Німеччині, Польщі, Росії, Україні. В Україні протягом 10 років 
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близько 1 млн. га. засівалось гібридом ODMA 310. Лінії, отримані від 

самозапилення сорту Mindszentpusztai, та їх покращені варіанти, 

використовувались при селекції гібридів з коротким вегетаційним періодом 

у багатьох країнах. За їх участю в Молдавії було зареєстровано 6, а у 

Словаччині – 5 гібридів [134].  

Слід зауважити, що сорти-популяції, в сучасній селекції ліній 

використовуються мало, тому їх необхідно зберігати як генофонд для 

моделювання нових інбредних ліній та для поліпшення існуючих, за рахунок 

широкої генетичної основи [135].  

Сучасним генетичним джерелом цінного вихідного матеріалу є 

гібриди, створені за різними схемами: прості, трилінійні, прості 

модифіковані, подвійні, синтетичні популяції. При цьому передбачається 

підвищити концентрацію в одному генотипі максимальної частоти бажаних 

алелей. До складу такого вихідного матеріалу необхідно залучати 

інтродукований матеріал з відомим родоводом на основі еколого-

географічного принципу, з комплексом господарсько-цінних ознак та 

толерантністю до біотичних та абіотичних факторів, з підвищеним рівнем 

адаптивності, а також кращі колекційні гібриди з різних країн. Зокрема, 

компанія Pioneer отримала 8,3% зареєстрованих інбредних ліній при 

самозапиленні комерційних гібридів своєї ж селекції [136-141]. 

У Молдавському НДІ кукурудзи та сорго для створення інбредних 

ліній використовуються трилінійні гібриди – 65 %, беккросні схрещування – 

7 %, складні гібриди – 5 %, синтетики із широкою та вузькою основою –  

відповідно 13 % та 10 % [142]. 

Створення генетичної бази для селекції ранньостиглої холодостійкої 

кукурудзи, як зазначалось в роботах С. І. Мустяци, В. О. Козубенка,              

Б. П. Соколова, О. М. Івахненко базуються в основному на необхідності 

схрещення кременистого та зубовидного матеріалу з високою комбінаційною 

здатністю [143-146].  
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На думку Ф. К. Виличка та Н. А. Павленковой ефективним способом 

створення нової генетичної бази для подальшої селекції може слугувати 

принцип схрещення ранніх та пізніх форм з різним агроекологічним 

походженням [147]. 

Кременистим формам притаманна ранньостиглість, холодостійкість, 

короткий вегетаційний період, низька вологість зерна на момент збирання 

врожаю. Зубовидні форми, в свою чергу, характеризуються високою 

врожайністю зерна та зеленої маси, тривалим вегетаційним періодом. Таким 

чином для самозапилення та отримання інбредних ліній необхідно надавати 

перевагу гібридам, які отримані з використанням екзотичних, пізньостиглих, 

ранньостиглих форм, комплексно оцінених на стійкість до біотичних та 

абіотичних факторів, створених за схемою модифікованої або трилінійної 

гібридизації [131]. 

Перевагою простих та простих модифікованих гібридів, як вихідного 

матеріалу для створення бази гомозиготних ліній, є менший рівень інцухт-

депресії, простота та швидкість отримання, здатність постійного покращання 

[144, 148]. 

Використання методів зворотного схрещування, конвергентного 

покращання та відбір гамет, дають змогу поліпшити ранньостиглі та 

холодостійкі вже існуючі елітні лінії [42, 131, 135]. 

Завданням сучасних селекційних програм є постійне покращення 

батьківських форм гібридних комбінацій, які виділяються за рівнем 

гетерозису. За даними L. F. Bauman покращання елітних ліній, що вже є 

батьківськими компонентами комерційних гібридів, займає близько 80 % 

селекційних програм. При цьому треба врахувати, що звуження генетичної 

бази селекційного матеріалу може призвести до появи епіфітотій по окремих 

захворюваннях та шкідниках або неадекватної реакції гібридів на стресові 

умови вирощування. Для розширення генетичної різноманітності 

селекційного матеріалу та зменшення спорідненності самозапилених ліній, 

G. H. Stringfield, A. M. Brunson та F. G. Tatum запропоновано розділити 
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інбредні лінії, на базі яких створюються комерційні гібриди, на дві групи: А – 

базисні (основні) та В – сестринські (беккросні) [135, 147, 149, 150]. 

Для створення генетичної бази ранньостиглих та холодостійких нових 

ліній, необхідно дотримуватись принципів закладки вихідного матеріалу. 

Прості гібриди, сестринські або беккросні схрещування, мають вузьку 

генетичну основу, призначені для одного циклу відбору, тому що з кожним 

наступним циклом розмах варіювання досліджуваних ознак зменшується і 

ефективність добору знижується [145, 146, 151]. 

В ДУ Інститут зернових культур НААН України впродовж багатьох 

років проводяться інтенсивні дослідження на ранньостиглість уже існуючої 

колекції селекційного матеріалу та отриманих ліній, що стало основою 

селекційних програм, спрямованих на розширення культури в посушливих 

умовах зони Степу та Лісостепу України.  

Згідно з дослідженнями Б. В. Дзюбецького та С. П. Антонюка за період 

1995-1996 рр., для жарких та посушливих умов зони Степу України були 

розроблені необхідні програми селекції на ранньостиглість кукурудзи         

(ФАО 150-200) при залученні самозапилених лінії плазми Lacaune та 

Lancaster – по 12 %, СМ7 – 4 % Reid – 16 %, Iodent – 8 %, та Міх – 48 % [152]. 

За результатами досліджень О. В. Воскобойніка, було виявлено, що 

оптимальне поєднання скоростиглості з урожайністю проявляють гібридні 

комбінації за участю геноплазм: Lacaune×Міх, Iodent×Міх та Iodent×Т22. [153].  

За результатами досліджень О. М. Дуди, були отримані самозапилені 

скоростиглі лінії на базі ранньостиглих: (ДК201, ДК366, ДК266, ДК261-1, 

ДК261-4, ДК303) і пізньостиглих ліній (ДК710, ДК437, ДК427, ДК633, 

ДК377) з комплексом господарсько-цінних ознак. Практичним результатом 

даної програми, стало отримання гібридних комбінацій районованих для 

вирощування на зерно в посушливих зонах Степу та Лісостепу України [154].  

Для покращання елітних існуючих ліній в ДУ Інститут зернових 

культур також використовується метод зворотних схрещувань, в результаті 

чого були створені нові скоростиглі лінії ДК231 та ДК236 степового екотипу 
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на базі гібриду (ДК633×F2)×ДК633. Дані лінії мають високий показник 

ефектів ЗКЗ та цвітуть майже одночасно з ранньостиглим стандартом F2 [155]. 

У роботах О. А. Олешка, було досліджено характер формування 

господарськоцінних ознак у створюваних скоростиглих ліній при 

самозапиленні гібридів, отриманих на базі елітних ранньостиглих та 

середньопізніх ліній різних генетичних плазм, а також доведена можливість 

одночасного добору на ранньостиглість та високу комбінаційну здатність за 

врожайністю зерна. За результатами його досліджень були дібрані лінії: 

ДК2/427-10, ДК633/266-12, ДК633/2-108, ДК633/266-11, ДК710/266-65, 

ДК633/2-207, ДК427/266-28, ДК507/2-47 котрі є цінними при селекції 

скоростиглих гібридів, про що свідчать одержані за їх участі гібриди          

Кадр 195СВ (ФАО 190) та Дніпровський 181СВ (ФАО 180) [112]. 

М. Б. Грабовський експериментально довів можливість отримання 

скоростиглих ліній кукурудзи адаптованих до умов зони Степу, про що 

свідчать лінії: ДК2/20111-14,  ДК2/47741-18, ДК2/47741-21, ДК2/47241-45,          

ДК23621-44, ДК23621-46 на основі плазми Lacaune при використанні за донори 

цінних ознак, середньо- та пізньостиглих ліній генетичних плазм                               

(Iodent, Lancaster, BSSS) [156]. 

Є. І. Бєліковим та Т. Г. Купріченковою було виявлено, що 

найпродуктивніші ранньостиглі гібриди, для зони північного Степу, можна 

отримати на основі гетерозисної моделі (Reid×Lancaster)×Міх, тоді як для 

зони південного Степу – (Reid×Lancaster)×Міх та (Reid×Reid)×Міх. На основі 

останньої моделі було створено гібрид ДН Позитив, який був переданий на 

державне сортовипробування [157].  

На сьогоднішній день в лабораторії селекції кукурудзи ДУ Інституті 

зернових культур під керівництвом Б. В. Дзюбецького та В. Ю. Черчеля 

ведуться дослідження по добору та формуванню колекції ліній кукурудзи 

південного екотипу із скороченою тривалістю періоду сходи – цвітіння 50% 

качанів та високим рівнем холодостійкості.  
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Результатами досліджень В. Ю. Черчеля та О. Л. Гайдаша стало 

виконання комплексної оцінки існуючої колекції ліній змішаної плазми 

(Iodent×BSSS): ДК209, ДК219, ДК221, ДК233, ДК265, ДК265-5, ДК281, 

ДК285, ДК314, ДК412, ДК951, які добре комбінують з плазмою Lacaune. 

Згідно з основним завданням досліджень, було виділено лінію ДК285, як 

донор джерела скоростиглості, та рекомендовано для залучення до програм зі 

створення нових самозапилених ліній в посушливих умовах зони Степу [138]. 

О. Л. Гайдашом проведено добір селекційного матеріалу змішаної 

зародкової плазми кукурудзи на ранньостиглість серед самозапилених сімей 

S4 за тривалістю періоду сходи – цвітіння 50 % качанів. Виділені  

самозапилені сім’ї: ДК22282111, ДК28211111, ДК21511111, ДК20192321, 

ДК26143111, які характеризуються високою толерантністю до умов 

вирощування зони Степу та стабільною тривалістю періоду сходи – цвітіння 

50 % качанів [158]. 

В дослідженнях В. Ю. Черчеля, В. В. Плотки та Е. М. Рябченка було 

проведено оцінку сімей S3-S5, отриманих із кременистих сестринських 

гібридів, для визначення залежності між ранньостиглістю та 

холодостійкістю. В результаті не було виявлено достовірного взаємозв’язку 

між ними, що свідчить про можливість отримання високохолодостійких 

форм незалежно від групи стиглості. Були виділені лінії (ДК273×ДК204)11121 

та (ДК273×ДК204)12311, котрі володіють високим рівнем холодостійкості та 

скороченим періодом сходи – цвітіння 50 % качанів [88]. 

 

1.4 Фізіологічні ознаки в селекції вихідного матеріалу кукурудзи – 

фактор підвищення адаптивної стійкості до впливу абіотичних чинників 

 

Кукурудза є тропічною теплолюбною культурою і розповсюдження її в 

Європі та Україні стало результатом адаптації до кліматичних особливостей 

різних зон вирощування, а також пов’язано з фотоперіодичною реакцією 
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гібридів, рівнем холодостійкості, стійкістю до посухи та спеки [135, 

159, 160]. 

За тривалий період, отримано багато гібридів толерантних до різних 

стресових факторів у результаті чого, значно розширились обсяги 

виробництва зерна кукурудзи в регіонах з обмеженими тепловими ресурсами 

[159, 161-163]. 

Значні коливання врожайності за роками, через її недостатню 

екологічну стабільність, потенціал сучасних гібридів в умовах виробництва 

реалізується недостатньо. Тому створення і впровадження у виробництво 

гібридів кукурудзи, які здатні формувати стабільно високий врожай у різних 

умовах вирощування, є головним завданням селекції [164-166]. 

Результатом взаємодії генотипів із абіотичними факторами є придбання 

рослиною адаптивності або дезадаптивності. Адаптивність підвищує 

стійкість рослини при черговій дії стресового фактору, а при дезадаптивності 

знижується рівень стійкості рослини до екстремальних умов [167]. 

Адаптація – процес пристосування об’єктів до несприятливих умов 

існування або до нестабільних умов, що знаходяться у процесі стійких змін 

[168]  

Доведено, що низький адаптаційний потенціал культурних рослин, 

пов'язаний з перерозподілом потоку асимілятів, значна частина яких 

спрямовується на формування врожаю, а решта – на підтримку гомеостазу та 

адаптації. Адаптивна селекція кукурудзи повинна вирішувати наступні 

задачі, як: інтенсивне використання сонячної радіації генотипами; 

підвищення чутливості рослин до внесення мінеральних добрив при 

недостатній вологозабезпеченості; створення холодостійких форм; добір 

гібридів з позитивною реакцією на загущення; підвищення врожайності та 

водночас скорочення періоду вегетації; одержання форм з нейтральною 

реакцією на фотоперіод [145]. 

Деякі регіони України в останні роки потрапляють під вплив стресових 

факторів – посухи, низьких і високих температур, що негативно впливають 
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на вегетаційні процеси кукурудзи, знижуючи рівень урожайності. Звідси 

важливим завданням селекції є створення вихідного матеріалу та гібридів 

толерантних до основних абіотичних факторів середовища. Створення та 

впровадження ранньостиглих, холодостійких високопродуктивних гібридів 

кукурудзи тісно пов’язано з адаптивним потенціалом їх батьківських форм 

[169-172].  

Для підвищення адаптивного потенціалу гібридів кукурудзи, 

важливого значення набувають лінії, які за рахунок внутрішніх механізмів 

спроможні протистояти стресовому впливу і пристосовуватися до умов без 

істотних змін фізіологічних параметрів, а також швидко відновлювати 

фізіологічний стан. Тому, добір вихідного матеріалу за фізіологічними 

ознаками стійкості, є основним способом підвищення адаптації гібридів до 

дії абіотичних чинників, який дає можливість виявити реакцію рослинного 

організму на дію стрес-фактора та з’ясувати закономірності формування 

адаптивного потенціалу стійких і нестійких форм. Це сприятиме реалізації 

пріоритетного напрямку селекції кукурудзи – створенню адаптивно стійких 

гібридів, здатних формувати стабільно високі врожаї за жорстких 

гідротермічних умов [173-175]. 

На думку Г. Л. Філіппова, кукурудза має певну стійкість до позитивно 

низьких температур та посухи завдяки комплексу фізіологічних механізмів: 

стабільності дихання і фотосинтезу, здатності швидкого переходу на різні по 

інтенсивності рівні транспірації, підвищеної водоутримуючої здатності, 

високому вмісту хлорофілу «b». Рослина кукурудзи може перебувати досить 

тривалий час в зав’ялому стані, зберігаючи при цьому життєздатність і 

відновлюючи нормальну діяльність з випаданням опадів [173].  

Стримуючими факторами при вирощуванні кукурудзи в зонах Степу, 

Лісостепу та Полісся є посуха та холод, які негативно впливають на розвиток 

рослин та знижують рівень урожайності. Посуха є результатом довгої 

відсутності дощів та супроводжується високою температурою і сонячною 

інсоляцією, які впливають на окремі фази розвитку рослин, викликаючи 
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порушення в онтогенезі. Посухостійкість ліній, гібридів – це складне явище, 

яке залежить від комплексу фізіологічних, анатомічних та морфологічних 

особливостей, є генетично детермінованою ознакою, що може змінюватись 

протягом онтогенезу, а також під впливом умов навколишнього середовища 

[167, 169]. 

Впливаючи на генетичні та фізіологічні системи, посуха та жара 

негативно впливають на генотипи гібриду. Дефіцит вологи в ґрунті у період 

формування генеративних органів рослин кукурудзи до їх цвітіння протягом 

14 діб зменшує врожайність зерна майже на 50 %, у фазі 10-12 листків – на     

6-7 %, у фазі молочної стиглості – на 10-25 % [175, 176]. 

При підвищенні температури на 1 
о
С понад оптимально максимальний 

рівень показника, зернова продуктивність знижується на 3-17 % [177]. 

Холодостійкість – це здатність насіння проростати при позитивно 

низькій (пороговій) температурі 6-8 
о
С , а сходи – активно фотосинтезувати 

за низьких температур. Дана ознака є генетично детермінована і реалізується 

на всіх рівнях біологічної організації – клітинному, популяційному. Високий 

рівень холодостійкості, є гарантом сходів та розвитку молодих рослин 

гібридів при ранній сівбі кукурудзи із перезволоженим ґрунтом при 

позитивно низькій температурі [173, 178, 179]. 

Низькі позитивні температури по різному діють на рослину, що 

виражається в подовженні вегетаційного періоду, зниженні зернової 

продукції на 10-15 %, зміні хімічного складу та якості продукції [180]. 

Створення як сучасних комерційних гібридів, так і формування 

колекції ранньостиглих, холодостійких інбредних ліній кукурудзи 

передбачає прямий добір за комплексом фізіологічними ознаками, які 

визначають стійкість до несприятливих умов вирощування. Тому в ДУ 

Інститут зернових культур НААН України біли розроблені «Методичні 

рекомендації з діагностики та добору селекційного матеріалу кукурудзи на 

адаптивну стійкість» [181]. 
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В досліджені селекційного матеріалу за рівнем холодостійкості у 

самозапилених сімей використовувався лабораторний метод «Діагностика та 

добір рослин на холодостійкість». Даний метод передбачає формування 

проби зі 100 зерен кожного зразка кукурудзи у двох повтореннях, із 

розкладанням їх на зволожений фільтрувальний папір і згортанням його у 

рулони. Насіння в рулонах протягом трьох-чотирьох тижнів пророщують у 

холодильній камері за температури + 6-8 
о
С. Оцінку зразків на 

холодостійкість проводять за чотирьох бальною шкалою залежно від 

схожості насіння: 4 бали – 91-100 %, 3 – 81-90 %, 2 – 61-80 %, 1 – 60 % та 

менше. Також оцінюється енергія проростання за чотирьох бальною шкалою, 

враховуючи довжину корінця: 4 бали – 5,1 мм і більше; 3 – 3,6-5,0 мм, 2 – 

2,1-3,5 мм, 1 – 2,0 мм та менше. Для підсумкової оцінки матеріалу відповідно 

холодостійкості, одержані бали підсумовують та вказують рівень стійкості до 

позитивно понижених температур. Для цього визначені наступні рангові 

підсумкові індекси:   

 високохолодостійкі – 7-8 балів;  

 холодостійкі – 5-6 бали; 

 слабохолодостійкі – 4 бали; 

 нехолодостійкі – 3 бали та менше.  
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РОЗДІЛ 2 

 

ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ, МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕНЬ, ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ 

 

2.1 Ґрунтово-кліматична характеристика місця проведення 

досліджень 

 

Експериментальна частина роботи виконувалась протягом                    

2013-2015 рр. в дослідному господарстві “Дніпро” ДУ ІЗК НААН України. 

Географічне положення господарства визначається 48
о
 27'

  
північної широти 

та 35
о
 03'

 
східної довготи, його територія знаходиться на плато правобережжя 

річки Дніпро, в Придніпровській частині південно-східної височини                

(130-140 м. над рівнем моря) [182]. 

Територія Дніпропетровської області характеризується помірно-

континентальним кліматом з нестійким або недостатнім зволоженням, та  

відноситься до північної підзони Степу України. Здебільшого переважають 

південно-східні вітри середньої швидкості 3-4 м/с. Спостерігається в деякі 

роки посуха яка підсилюється суховіями. Посушливі роки змінюються 

помірно-вологими [183, 184]. 

Згідно багаторічним даним Дніпропетровської метеостанції середня 

багаторічна температура повітря становить 8,2-8,5 
о
С. Річна сума опадів         

490-530 мм. Без морозний період триває 175-185 діб. Тривалість періоду з 

температурою повітря вище +10 
о
С від 173 до 178 діб. Сума ефективних 

температур за цей час сягає 2400-2800 
о
С, кількість опадів – 260-270 мм. 

Середня багаторічна дата створення стійкого снігового покриву – 3-5 січня, а 

його сходу – 5-7 березня. Перші осінні приморозки відмічаються в другій 

декаді вересня, а останні весняні – в третій декаді травня. В цілому клімат 

характеризується прохолодною зимою та жарким спекотним літом [185].  
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Весна в зоні Степу характеризується швидким сходом снігу, 

прогріванням ґрунту та інтенсивним ростом позитивних температур. 

Літо відзначається незначною хмарністю та жаркою сухою погодою, 

що призводить до інтенсивного випаровування ґрунтових запасів вологи.  

Абсолютно максимальні температури в поєднанні з низькою відносною 

вологістю повітря, в окремі роки (червень – серпень місяці) змінюються від 

+36 
о
С до +42 

о
С. За період з квітня по жовтень випадає більша половина 

річної суми опадів, але вони мають зливовий характер, що різко знижує їх 

ефективність. Дефіцит вологи для рослин в період вегетації обумовлюється 

нерівномірним випаданням опадів, що є основним чинником який негативно 

впливає на рівень врожайності культури. 

Ґрунти на полях Дослідного господарства “Дніпро” ДУ ІЗК НААН 

України представлені чорноземом середньо та легкосуглинкового 

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

Реакція ґрунтового розчину гумусового горизонту є нейтральною, вміст 

валового азоту в орному шарі складає від 0,18 % до 0,23 %, обмінного калію 

200-300 мл/кг, рухливого фосфору 100-150 мл/кг [186-189]. 

 

2.2 Метеорологічні умови 

 

Характеристика погодних умов у роки проведення досліджень 

наводиться за даними Дніпропетровської метеостанції (рис. 2.1, рис. 2.2). 

У 2013 р. склалися взагалі сприятливі умови для росту і розвитку 

кукурудзи. На час сівби, середньодобова температура повітря складала          

+18 
о
С, що на +4 

о
С вище від середньобагаторічної. Незважаючи на те, що 

кількість опадів за період (ІІІ декада квітня – І декада травня) була в 2,4 рази 

менше норми, сходи були дружними та рівномірними і відзначені у більшості 

селекційних форм на 8 – 9 добу після сівби. Наступний період розвитку 

кукурудзи від сходів до цвітіння (ІІ декада травня – ІІІ декада червня) 

відзначився підвищеними середньодобовими температурами повітря                 
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(від +20,0 
о
С до +24,5 

о
С) що на +3,2 

о
С вище від середньобагаторічної. Слід 

відзначити, що дефіцит вологи становив 8,07 мм у травні та 10,63 мм – у 

червні. Проте всі опади за цей період були продуктивними ( >10 мм ) та 

випадали кожні 10 – 14 діб, при відсутності екстремальних температур. 

Завдяки цьому, кукурудза сформувала велику біомасу, а її цвітіння 

проходило в комфортних умовах.  

 

Рис. 2.1. Температура повітря за вегетаційні періоди 2013-2015 рр. 

 

Рис. 2.2. Кількість опадів за вегетаційні періоди 2013-2015 рр. 
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У результаті інтенсивного наростання середньодобових температур в 

кінці травня – червні місяці, сума ефективних температур була достатньою 

для прискореного цвітіння кукурудзи, яке відзначалось у ІІІ декаді червня, 

що на 7 – 10 діб раніше за середньобагаторічні строки. 

Цвітіння в липні місяці проходило на фоні дефіциту вологи, 

незважаючи на опади в І декаді (27,6 мм), що перевищили норму на 31,4 %.  

Середня температура повітря в цей період становила +22,1 
о
С, і була 

незначно вищою (на 3,8 %) за середньобагаторічну. Завдяки таким погодним 

умовам липня, цвітіння кукурудзи проходило в сприятливих умовах, що 

сприяло якісному запиленню качанів. 

Погодні умови в серпні та вересні відзначились середньою 

температурою повітря в межах середньобагаторічної норми близько +18 
о
С, а 

середня кількість опадів становила 16,2 мм що на 0,7 % більше від 

багаторічної норми. Такі умови сприяли доброму наливу зерна та порівняно 

швидкому зниженню його вологості. 

ГТК протягом травня – червня 2013 р. змінювався у межах 0,89–0,92, а 

в липні – серпні умови характеризувалися як дуже посушливі – відповідно 

0,51 і 0,43. За період вегетації кукурудзи протягом травня – вересня 2013 р. 

сума опадів склала 313,5 мм (116,5 % від норми), а сума ефективних (понад 

10 °С) температур повітря перевищила середньобагаторічної норму на 428 °С. 

У 2014 р. склалися нестабільні погодні умови протягом всього 

вегетаційного періоду кукурудзи. Ґрунт на час сівби прогрівся на глибині     

10 см до 15-18 °С, запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту були 

оптимальні і становили 26-29 мм. Достатня кількість тепла та вологи в ґрунті 

сприяли появі дружних сходів, які з’явилися через 10-12 діб. Сума опадів в 

середньому за травень-червень склала 159 мм, або 146 % норми. Високий 

температурний режим сприяв прискореному розвитку та скороченню на 4-5 

діб міжфазних періодів кукурудзи. Викидання волоті в ранньостиглих 

гібридів кукурудзи розпочалось в останній п’ятиденці червня. Запаси 
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продуктивної вологи під кукурудзою на 28 червня були достатні і складали в 

метровому шарі ґрунту 80-120 мм. 

Агрометеорологічні умови для формування врожаю, наливу та 

дозрівання зерна кукурудзи, внаслідок нестачі опадів в липні та аномально 

високих температур, суховіїв в останній декаді липня і в першій половині 

серпня були несприятливі. Середньодобові температури повітря в 

найспекотніший період (23 липня-16 серпня) на 5-9 °С перевищували норму, 

у межах 24-30 °С. Максимальна температура досягла 35-40 °С. 

Відносна вологість повітря протягом 18 днів знижувалась до 11-30 % та 

було відзначено 18 діб з суховіями. Опади, за вказаний період, фактично 

були відсутні, і спостерігались лише 21 липня. Дефіцит опадів за липень та 

першу половину серпня склав 65 %. 

Високі температури, низька вологість повітря, суховійні явища були 

несприятливі для цвітіння і запліднення кукурудзи та спричинили 

неповноцінне формування врожаю. У рослин гібридів кукурудзи, 

спостерігалась втрата тургору, в’янення рослин, передчасне пожовтіння 

листків нижнього ярусу, засихання листків, відносно слабке формування 

репродуктивних органів, череззерниця та загальне погіршення стану посіву. 

У третій декаді липня ранньостиглі гібриди досягли молочної стиглості 

зерна, а в першій декаді серпня – воскової, що на тиждень-півтора раніше 

звичайного. Визрівання кукурудзи різних груп стиглості тривало до початку 

третьої декади серпня. 

Внаслідок таких погодних умов на період збирання (друга-третя декада 

вересня) була низька збиральна вологість зерна від 12,1 % до 13,3 % залежно 

від групи стиглості гібрида. 

Сівба кукурудзи в 2015 р. проведена в першій декаді травня, коли 

температура ґрунту на глибині 10 см сягала 15-17 °С. Запаси продуктивної 

вологи в орному шарі ґрунту становили 26-38 мм,. Сходи кукурудзи 

з’явилися в третій декаді травня, через 10-12 діб після сівби. Цьому сприяла 

достатня кількість тепла та вологи в ґрунті. Сума опадів за травень – червень 
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дорівнювала 152 мм, або 139 % норми. Запаси продуктивної вологи в ґрунті 

на 8 червня були достатні і складали в орному шарі ґрунту 14-26 мм, а на 8 

липня в метровому шарі – 105-120 мм, що на 4 % більше за середньо 

багаторічні. В першій і другій декаді липня спостерігалась прохолодна і 

дощова погода. Середньодобові температури повітря були дещо меншими 

(16-23 °C). А в третій декаді була переважно жарка, суха погода, з середньою 

температурою повітря 21-29 °C.  

Агрометеорологічні умови для формування урожаю, наливу та 

визрівання зерна кукурудзи, внаслідок нестачі опадів в липні та аномально 

високих температур, суховіїв в останній декаді липня і в першій половині 

серпня були малосприятливі. Середні добові температури повітря в 

найспекотніший період (23 липня – 13 серпня) на 2-8 °С перевищували норму 

і знаходилися в межах 24-29 °С. Відносна вологість повітря в ці дні в денні 

години знижувалась до 11-30 %. Опади за вказаний період практично були 

відсутні. Крім того, високі температури, низька вологість повітря, суховійні 

явища не сприяли цвітінню і заплідненню кукурудзи, що спричинило 

неповноцінне формування врожаю. 

 

2.3 Методика проведення досліджень 

 

Наукові дослідження виконувались згідно з “Методическими 

рекомендациями по проведению опытов с кукурузой” [190], “Методики 

державного сортовипробування сільськогосподарських культур” [191]. 

“Методичними рекомендаціями польового та лабораторного вивчення 

генетичних ресурсів кукурудзи”[192]. Оцінку за морфологічними та 

господарсько-цінними ознаками  проводили згідно з “Класифікаторним-

довідником виду Zea Mays L.” [193]. Сіяли спеціальною селекційною 

сівалкою, розмір ділянок становив  4,9 м
2
, повторність – триразова з 

системним розташуванням. Сівбу кукурудзи проводили протягом ІІІ декаді 

квітня – І декади травня. Густота стояння формували у фазі 4-5 листків 60 
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тис. рослин на 1 га. Збирання ділянок проводили селекційним комбайном 

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

вологоміром «Burrows».  

У процесі досліджень, в селекційному розсаднику проводилась оцінка 

матеріалу за фенотиповими ознаками, визначався рівень холодостійкості, 

досліджено комбінаційну здатність самозапилених сімей S4, S5, S6 відносно 

врожайності та вологості зерна. 

У польових умовах у самозапилених сімей і тесткросних гібридів 

вивчались наступні показники: 

- фенологічні – дата поява сходів, тривалість періоду                              

сходи – цвітіння 50 % жіночих суцвіть; 

- біометричні – висота рослин і висота прикріплення продуктивного 

качана; 

Оцінка селекційного матеріалу за рівнем холодостійкості виконувалась 

лабораторним методом згідно з методикою «Методичні рекомендації з 

діагностики та добору селекційного матеріалу кукурудзи на адаптивну 

стійкість» [181]. Результати досліджень оброблялись на персональному 

комп’ютері з використанням програмного забезпечення, розробленого в 

Інституті зернових культур. Математичну обробку даних проведено за 

методиками Доспехова А. Д. та Лакіна Г. Ф. [194,195]. Оцінку параметрів 

комбінаційної здатності в системі неповних топкросів здійснено за 

методикою Дремлюка Г. К. і Герасименко В. Ф. [196]. Статистичну 

достовірність даних та параметри варіювання визначали за методикою    

Лакіна Г. Ф. [195].  

 

2.4 Вихідний матеріал 

За вихідний матеріал була використана колекція кременистих  

константних ліній: (ДК273, ДК959, ДК204, ДК206, ДК720, ДК357А) з різною 

генетичною основою, споріднені скоростиглим лініям F2, F7, См7 та Ер1, які 
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широко використовуються в світовій селекційній практиці, характеризуються 

скороченою тривалістю вегетаційного періоду та відносно високим рівнем 

холодостійкості. 

На їх базі в ДУ ІЗК НААН були створені за діалельною схемою 15 

простих скоростиглих гібридів, які в подальшому самозапилювались для 

селекції нових ліній. Було 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 було розпочато 

заплановані дослідження. З 2014 р. вивчили 169 сімей S5 та тесткроси 

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

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

стандарти використовувались гомозиготні лінії ДК273 та ДК959, які 

відзначаються високою селекційною цінністю та є батьківськими 

компонентами зареєстрованих комерційних гібридів: ранньостиглих та 

середньоранніх ДН Паланок, Квітневий 187МВ, Вердикт, ДН Синевір та 

Яровець 243МВ. 

Лінія ДК273. Відноситься до змішаної плазми. Період від сходів до 

цвітіння качана 52-57 діб. Висота рослин – 156-160 см, прикріплення качана 

34-38 см. На стеблі 15-16 листків розміщених розлого напіверектоїдно. Качан 

циліндричний, довжиною 8-12 см, колір стрижня білий. Зерно кременисто-

зубовидне жовтого кольору. Кількість зерен в ряду – 20-22, кількість рядів 

зерен на качані – 8-10. Комбінаційна здатність за врожайністю зерна висока. 

Лінія ДК959. Відноситься до змішаної плазми. Період від сходів до 

цвітіння качана 49-55 діб. Висота рослин – 156-176 см, прикріплення качана 

46-52 см. На стеблі 14-15 широких листків, розміщених еректоїдно. Качан 

циліндричний, довжиною 15-18 см, колір стрижня білий. Зерно кременисте 

жовтого кольору. Кількість зерен в ряду – 24-26, кількість рядів зерен на 

качані – 10-12. Комбінаційна здатність за врожайністю зерна висока.  
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Решта кременистих константних ліній ДК204, ДК206, ДК720, ДК357А 

є колекційними та добре зарекомендували себе в якості донорів та 

реципієнтів селекційно цінних господарських ознак. 

Для оцінки комбінаційної здатності сімей S5-S6  вони схрещувались з 

тестерами альтернативних геноплазм: Крос347С (Lancaster), Крос239М 

(Iodent х SSS), Крос250М (Iodent). Отримані тесткросні схрещування 

висівались в контрольному розсаднику. Для їх порівняння за рівнем 

врожайності, вологості зерна та тривалістю періоду сходи – цвітіння 50 % 

качанів, за стандарти було використано ранньостиглий гібрид Дніпровський 

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

Гібрид Дніпровський 181СВ. Простий модифікований ранньостиглий 

гібрид (ФАО 180). Занесений до Державного реєстру сортів рослин України з 

2002 р., Республіці Білорусь – з 2008 р., Російській федерації – з 2008 р. Є 

національним стандартом офіційного сортовипробування України та Росії. 

Рослина висотою 230-240 см, стійка до стеблового вилягання. Качан 

довжиною до 20 см, кількість рядів зерен – 16, у ряду – 34-36 зерен, стрижень 

червоний. Характеризується стабільно високою врожайністю та низькою 

збиральною вологістю зерна. Рекомендована передзбиральна густота рослин 

в зоні Степу – 50-55; Лісостепу – 70-80; Полісся – 80-90 тис. шт./га. 

Потенційна врожайність зерна 10,0-11,0 т/га. 

Гібрид Оржиця 237МВ. Простий модифікований середньоранній 

гібрид (ФАО 230). Занесений до Державного реєстру сортів рослин в Україні 

з 2010 р. Гібрид характеризується поєднанням високої урожайності та 

швидкої втрати вологи при дозріванні зерна. Рослина високоросла – 250-260 см, 

не кущиться, стійка до ламкості стебла. Качан довжиною – 20-21 см, число 

рядів зерен на качані – 16-18, зерен в ряду – 34-36, стрижень червоний. 

Густота стояння рослин в зоні Степу – 50-55, Лісостепу – 75-80, Полісся –  

80-85 тис. шт./га. Потенційна врожайність зерна – 11,0-12,0 т/га. 
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РОЗДІЛ 3 

 

МОРФОБІОЛОГІЧНІ, ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ТА ФІЗІОЛОГІЧНІ 

ОЗНАКИ САМОЗАПИЛЕНИХ СІМЕЙ S4-S6 КУКУРУДЗИ 

 

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

 

Тривалість вегетаційного періоду є однією із головних властивостей 

генотипів, спираючись на яку вибирають комерційний гібрид кукурудзи для 

вирощування на зерно або силос в конкретних зонах. Цей показник, певною 

мірою, є індикатором адаптивної здатності нового вихідного матеріалу та 

гібридів до умов середовища [197].  

На тривалість вегетаційного періоду та фізіологічних фаз розвитку 

рослин кукурудзи значно впливає такий комплекс факторів, як генотип 

рослин, місце вирощування, сума ефективних температур повітря, сума 

опадів та рівень холодостійкості генотипу [198-200]. 

Для зручності визначення тривалості вегетаційного періоду в 

селекційній практиці використовують такі непрямі показники: кількість 

листків на головному стеблі, кількість прожилок на листовій поверхні, число 

діб від сходів до цвітіння чоловічих та жіночих суцвіть у 50 % рослин, сума 

ефективних температур та вологість зерна. Зазначені показники мають 

високий позитивний кореляційний зв'язок з тривалістю вегетаційного періоду 

досліджуваного матеріалу [201, 202]. 

Для зони Степу України тривалість періоду цвітіння – повна стиглість 

зерна значною мірою змінюється під впливом зовнішніх умов вирощування. 

Тому скоростиглість рекомендується визначати не по повному циклу 

вегетації, а за тривалістю міжфазного періоду сходи – цвітіння 50 % жіночих 

суцвіть, що тісно пов’язані між собою [201, 203, 204]. 
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У наших дослідженнях, для визначення ступеня ранньостиглості 

генотипів, які вивчались, ми використовували ознаку “тривалість періоду 

сходи – цвітіння 50 % качанів” яка досить легко і чітко фіксується. 

З метою більш коректної оцінки за стандарт було використано саме 

ранньостиглу гомозиготну лінію ДК959, яка є однією з батьківських форм 

зареєстрованих і перспективних гібридів. 

Для вивчення були взяті сім’ї S4 (2013 р.), S5 (2014 р.) та S6 (2015 р.), а 

також 6 ранньостиглих ліній, в тому числі і дві лінії-стандарти, батьківських 

форм гібридів від самозапилення яких були отримані вищевказані сім’ї. 

Таблиця 3.1 

Параметри варіювання ознаки “ тривалість періоду сходи – цвітіння         

50 % качанів ” у сімей S4-S6 та вихідних ліній, діб 

Роки / 

сім’ї 

Вихідні лінії* Сім’ї S4-S6 

Д
К
2
0
4
 

Д
К
7
2
0
 

Д
К
3
5
7

A
 

Д
К
2
0
6
 

Д
К
2
7
3
 

Д
К
9
5
9
 

С
ер
ед
н
є 

N   ±S     
Lim        

(min - max)  
V, % 

2013/S4 55 56 53 53 57 55 55 202 51±0,21 38 - 60 5,95 

2014/S5 50 52 51 54 52 49 51 169 48±0,17 43 - 53 4,41 

2015/S6 53 54 49 50 54 51 52 70 50±0,31 45 - 55 5,15 

Примітка: * – Вихідні батьківські форми гібридів від самозапилення яких 

отримані сім’ї S4-S6. 

Вивчення тривалості періоду сходи – цвітіння 50 % качанів за роками 

досліджень у вказаних сімей засвідчило, що вона складала від 38 до 60 діб, 

тоді як у вихідних ліній-стандартів – 49-57 діб (табл. 3.1). У середньому за 

роки досліджень цей показник у сімей S4-S6  був на 2-4 доби меншим 

порівняно із вихідними лініями. Отримані результати вказують на значну 

варіабельність показників тривалості цього періоду залежно від погодних 

умов років. 

Зокрема, в посушливих умовах 2013 р. відзначався найбільш тривалий 

середній період сходи – цвітіння 50 % качанів, за роки досліджень, як у сімей 
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S4, так і у вихідних ліній, відповідно 51 та 55 діб. Розмах варіювання 

тривалості цього періоду в 22 доби у сімей S4 та максимальний за роками 

коефіцієнт варіації в 5,95 % та характеризує цей рік як диференціюючий за 

здатністю для оцінки зразків, які вивчались. 

В результаті інтенсивного наростання середньодобових температур у 

кінці травня – червня місяців у 2014 р. середня тривалість досліджуваного 

періоду скоротилась до 48 та 51 доби, відповідно у сімей S5 та                  

ліній-стандартів і була мінімальною за роками. Розмах мінливості у сімей S5 

був у 2 рази більшим ніж у ліній стандартів і дав змогу виявити 43,2 % 

генотипів з більш раннім цвітінням качанів ніж у лінії-стандарту ДК959. 

Умови цього року досліджень для сімей S5  характеризувались нівелюючим 

ефектом, що дозволило виявити 46,2 % генотипів з тривалістю вказаного 

періоду цвітіння до 48 діб. 

Підвищення температурного режиму та вологозабезпеченість вищу на 

146 % за норму в період травень – червень 2015 р. призвела до появи жіночих 

суцвіть в середньому на 50 добу вегетації у сімей S6  та на 52 добу – у               

ліній-стандартів. Слід зауважити, що метеорологічні умови цього року не 

змінили розмах обмежуючих значень досліджуваної ознаки у                        

ліній-стандартів порівняно з 2013 р., тоді як у сімей S6 крайні значення 

збільшились на 2 доби. 

Таким чином, роки досліджень значно відрізнялись за погодними 

умовами і сприяли різнобічній оцінці нового матеріалу за тривалістю періоду 

сходи – цвітіння 50 % качанів, в продовж всього селекційного добору. 

У процесі самозапилення вихідних гібридних комбінацій було 

отримано велику кількість рекомбінантів, що дозволило провести 

ефективний добір на скорочення тривалості періоду сходи – цвітіння 50 % 

качанів у сімей S4-S6. Кращі самозапилені лінії, які характеризувались 

прискореним цвітінням планується об'єднати в нову поліпшену популяцію 

для подальших селекційних циклів. 
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Розподіл сімей S4-S6  за тривалістю періоду сходи – цвітіння 50 % 

качанів значно відхиляється від нормального, на що вказують значення 

коефіцієнтів асиметрії та ексцесу (рис. 3.1). Слід зауважити, що в нашому 

випадку негативна лівостороння асиметрія є бажаною і вказує на зменшення 

тривалості досліджуваної фази розвитку.  

 
Рис. 3.1 Полігон та емпіричні криві розподілу ознаки “ тривалість 

періоду сходи – цвітіння 50 % качанів ” для сімей S4-S6  

Емпірична крива розподілу в 2013 р. має максимальний коефіцієнт 

ексцесу (Ех= 3,12) та мінімальну за роками досліджень правосторонню 

асиметрію (As= –0,52), що підтвердила наявність 62,4 % генотипів з 

тривалістю періоду сходи – цвітіння 50 % качанів коротше 51 доби вегетацій. 

В порівнянні із лініями-стандартами ДК959 та ДК273, у яких тривалість 

періоду сходи – цвітіння 50 % качанів становила відповідно 55 та 57 діб, у 

самозапилених сімей S4 вона була відповідно на 1-12 та 6-19 діб меншою. 

Коефіцієнти ексцесу та асиметрії розподілу цього показника за 2014 р. 

є негативними (Ех= –0,39) та (As= –0,25), і це дозволило виявити 51,9 % 

сімей S5  з тривалістю періоду сходи – цвітіння 50 % качанів в 43-47 діб, що 

на 2-6 діб менше ніж у ранньостиглої лінії-стандарту ДК959. 

Мінливість досліджуваної ознаки у сімей S6 в 2015 р. залишилась 

значною, на що вказує мінімальний негативний ексцес (Ех = –0,42) та 

максимальна позитивна асиметрія (As = 0,62). Виділено 54,3 % сімей S6  з 

0

20

40

60

80

100

120

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Ч
ас
то
ти
; 
%

 

Значення класових варіантів, діб 

2013 р. (S4) 

2014 р. (S5) 

2015 р. (S5) 

ДК959 

ДК273 



60 

тривалістю періоду від 45 до 49 діб, що є меншим за середньопопуляційне 

значення. Була меншою на 1-4 доби тривалість періоду сходи-цвітіння 50 % 

качанів у 30 (42,9 %) сімей S6 відносно до ранньої лінії-стандарту ДК959. 

Таблиця 3.2 

Тривалість періоду “сходи – цвітіння 50 % качанів” у ранньостиглих 

сімей S4-S6, діб 

№ Гібриди 
2013 р. 2014 р. 2015 р. 

S4 діб S5 діб S6 діб 

1 ДК273×ДК204 2111 51 21111 47 211112 45 

2 ДК959×ДК273 1211 54 12111 48 121111 46 

3 ДК357A×ДК204 1421 51 14211 47 142111 46 

4 ДК720×ДК206 2111 48 21111 47 211111 46 

5 ДК204×ДК206  2311 48 23111 47 231111 47 

6 ДК204×ДК206 3211 49 32111 48 321112 47 

7 ДК357A×ДК273 1112 48 11121 47 111211 47 

8 ДК357A×ДК206  1231 49 12311 47 123111 47 

9 ДК357A×ДК206 1211 51 12111 47 121111 47 

10 ДК720×ДК206 3121 51 31211 43 312111 47 

11 ДК273×ДК720 1121 51 11211 43 112111 48 

12 ДК204×ДК273 5111 49 51111 47 511111 48 

13 ДК357A×ДК204  1311 51 13111 46 131111 48 

14 ДК720×ДК206 3311 49 33111 47 331111 48 

Середнє - 50 - 47 - 47 

С
та
н
д
ар
ти

 

ДК273 57 52 54 

ДК959 55 49 51 

ДК357A 53 51 49 

ДК206 53 54 50 

ДК204 55 50 53 

ДК720 56 52 54 

Середнє 55 51 52 

НІР 0,05 1,6 1,1 1,3 

 

Згідно з результатами добору на скорочення тривалості періоду           

сходи – цвітіння 50 % качанів у сімей S4-S6 порівняно із лінями-стандартами 

було виділено 14 сімей S6 у яких цей період був, за роки, на 3-6 діб меншим 

ніж у лінії ДК959 (табл. 3.2).  
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Динаміка зменшення тривалості періоду сходи – цвітіння, від 1 до 6 діб 

з кожною послідуючою генерацією самозапилення була відзначена у сімей 

S6: (ДК273×ДК204)211112, (ДК959×ДК273)121111, (ДК204×ДК206)321112, 

(ДК357A×ДК204)142111, (ДК720×ДК206)211111. 

Виявлені вихідні гібриди: (ДК204×ДК206), (ДК357A×ДК273), 

(ДК357A×ДК206), (ДК357A×ДК206), отримані на базі яких сім’ї S4-S6 мали 

майже однакову тривалість вказаного періоду незалежно від умов року      

(47-51 діб), та меншу тривалість періоду сходи – цвітіння на 4-7 діб 

порівняно з лінією-стандартом ДК959. Стабільний прояв досліджуваної 

ознаки за роки досліджень, вказує на толерантність нового матеріалу до 

різних метеорологічних умов вирощування. 

У решти генотипів, відносно фонів добору за роками досліджень, було 

виявлено здатність відповідно реагувати на нестійке зволоження та високі 

температури. 

Серед сімей S6 з гомозиготністю в 98,42 % найбільш раннім цвітінням 

відзначились: (ДК273×ДК204)211112; (ДК959×ДК273)121111; (ДК357A×ДК204)142111; 

(ДК720×ДК206)211111, які на 5-6 діб зацвітали раніше ніж лінія-стандарт ДК959. 

За результатами добору на скорочення тривалості сходи – цвітіння 50 % 

качанів у сімей S6 було визначено його ефективність залежно від 

батьківських форм вихідних гібридів, виходячи з частоти їх прояву в 

виділених ранньостиглих ліній S6 (табл. 3.3).  

Серед добраних 14 ранньостиглих ліній, найбільшу кількість (25 %) 

отримано на базі гібридів створених за участі ранньостиглої лінії ДК206, тоді 

як при самозапиленні гібридів створених за участі близької до неї за 

тривалістю періоду сходи – цвітіння 50% качанів лінії ДК959 лише одну 

подібну лінію. Також високий вихід ранньостиглих ліній які 

характеризуються прискореним цвітінням качана, було виділено на основі 

гібридних комбінацій батьківськими компонентами яких були лінії ДК204, 

ДК357A та ДК273, відповідно 21, 18 та 18 %. 
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Таблиця 3.3 

Вихід сімей S6 з коротким періодом сходи – цвітіння 50 % качанів при 

самозапиленні вихідних гібридів, створених за участі різних константних 

ліній  

Лінії * 
Лінії * 

% ** 
ДК204 ДК720 ДК357A ДК206 ДК273 ДК959 

ДК204 0 - 2 2 2 - 21 % 

ДК720 - 0 - 3 1 - 14 % 

ДК357A 2 - 0 2 1 - 18 % 

ДК206 2 3 2 0 - - 25 % 

ДК273 2 1 1 - 0 1 18 % 

ДК959 - - - - 1 0 4 % 

Кількість 

комбінацій 
6 4 5 7 5 1 - 

Примітка:                                                                                                                                                  

* лінії які є батьківськими  компонентами вихідних гібридів;                                                

**відсоток ліній з коротким періодом сходи – цвітіння 50 % качанів. 

 

Нами не виявлено тісних взаємозв’язків між тривалістю періоду  сходи 

– цвітіння 50 % качанів у вихідних ліній і середнім його значенням у ліній S6 

в геном яких вони ввійшли (r=0,189). Таким чином, на основі отриманих 

результатів досліджень ознаки “тривалість періоду сходи – цвітіння 50 % 

качанів” у сімей S4-S6 можна зробити наступні висновки:  

 За роки випробувань відмічалось варіювання досліджуваної ознаки 

залежно від метеорологічних фонів добору від 38 до 60 діб у            

сімей S4-S6, тоді як у ліній-стандартів 49-57 діб; 

 В середньому за роки досліджень у сімей S4-S6  цвітіння спостерігалось 

на 50 добу вегетації, що в середньому на 3 доби менше порівняно із 

лініями-стандартами; 

 За результатами добору на скорочення тривалості періоду                     

сходи – цвітіння 50 % качанів було відібрано 14 сімей S6, у яких він 

складав у середньому 47 діб, що на 4 доби менше ніж у                     

лінії-стандарту ДК959; 
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 Виділені сім’ї S6: (ДК273×ДК204)211112; (ДК959×ДК273)121111; 

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

раніше ніж лінія стандарт ДК959. 

 

3.2 Рівень холодостійкості сімей S4-S6 

 

Кукурудза теплолюбива тропічна культура, що тривалий час 

стримувало її розповсюдження в помірному поясі. Впровадженню її в 

північних та південних регіонах передувала певна адаптація до тривалого 

світового дня та низьких позитивних температур повітря протягом вегетації 

[135, 159, 205].  

Вона і сьогодні вважається культурою пізніх строків сівби, яка здатна 

проростати тільки при досягненні температури ґрунту + 8–10 °С на глибині 

загортання насіння, а біологічно ефективною для її розвитку вважається 

температура вище + 10 °С [135, 206].  

У процесі тривалого періоду народної та наукової селекції було 

отримано багато різних генотипів кукурудзи північного екотипу, що сприяло 

прогресу її впровадження в країнах з обмежуючим тепловим ресурсом, в 

тому числі і в Україні [161, 207, 208]. 

Стійкість рослин кукурудзи до холоду визначається генетичними, 

онтогенетичними, фізіологічними та агротехнічними чинниками. Відомо, що 

кременисті форми, як правило, мають кращу холодостійкість ніж 

зубоподібні, а більшою витривалістю характеризуються рослини у фазі 

проростків та сходів [142, 146, 209-211].  

Холодостійкість кукурудзи пов’язана з потребою рослини в наявності 

суми ефективних температур необхідних для початкових фаз розвитку, 

скоростиглим генотипам притаманна більша витривалість до позитивно 

низьких температур [82, 206]. 

Встановлено, що за низьких температур у рослин кукурудзи 

зменшується інтенсивність фотосинтезу, фотохімічну активність 
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хлоропластів, руйнують пластидні пігменти, негативно впливають на 

запилення, внаслідок чого різко зменшується продуктивність рослин [131, 209]. 

Створення комерційних гібридів кукурудзи передбачає масову 

цілеспрямовану оцінку та добір на холодостійкість, що в свою чергу, 

потребує використання високоефективних фізіологічних методів оцінки. 

Виходячи з цього, нами було проведена оцінка і добір на холодостійкість 

селекційного матеріалу згідно лабораторного методу «Діагностика та добір 

рослин на холодостійкість» що розроблений в ДУ Інститут зернових культур 

НААН України [181]. 

Проведена оцінка дала можливість визначити рівень холодостійкості та 

варіювання як у вихідних кременистих константних ліній так і у сімей S4-S6 

(табл. 3.4).  

Таблиця 3.4  

Загальна оцінка рівня холодостійкості вихідних кременистих ліній 

кукурудзи та сімей S4–S6, бали 

№ 
Вихідні 

лінії 

Рівень холодостійкості вихідних 

ліній за роками; сума балів 

Середнє значення рівня холодостійкості 

сімей за роками; бали * 

2013 2014 2015 Середнє 2013/(S4) 2014/(S5) 2015/(S6) Середнє 

1 ДК959 6 8 6 7 4,91±0,28 4,25±0,58 5,51±0,29 4,89±0,38 

2 ДК273 3 4 2 3 4,31±0,24 3,93±0,40 4,32±0,31 4,19±0,32 

3 ДК204 5 7 3 5 4,34±0,23 4,79±0,41 3,66±0,36 4,26±0,28 

4 ДК720 4 5 5 5 4,23±0,36 3,88±0,46 4,76±0,37 4,29±0,39 

5 ДК357A 5 6 5 5 3,98±0,19 5,56±0,26 3,93±0,32 4,49±0,26 

6 ДК206 2 1 1 1 3,47±0,29 3,31±0,43 2,75±0,34 3,18±0,35 

Середнє 4,17 5,17 3,66 4,33 4,21±0,27 4,29±0,42 4,11±0,33 4,20±0,33 

Примітка: * – середнє значення у сімей споріднених з кожною із вихідних 

ліній 

За роки досліджень, як холодостійкі, з середньорічною оцінкою в 5 

балів, характеризувались вихідні лінії: ДК204, ДК720, ДК357А та в 7 балів – 

ДК959. А лінії: ДК273 та ДК206 виявились нехолодостійкими з рівнем            

в 3 та 1 бали відповідно. Слід зауважити, що найменша варіабельність 
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досліджуваної ознаки була у холодостійкої лінії ДК720 з різницею за роками 

в 1 бал.  

Лінії ДК204 та ДК273 при умовах вирощування та формування зерна в 

2014 р. відреагували значним зниженням рівня холодостійкості в 2015 р.      

(3 та 2 балів) відповідно, що вказує на відсутність толерантності до умов 

вирощування згідно лабораторного аналізу. 

Відомо, що холодостійкість і якість насіння формується не тільки за 

рахунок генетичної складової, але й за умов визрівання зерен на 

материнській рослині. Вплив умов року на формування рівня холодостійкості 

спостерігався при порівнянні результатів випробувань ліній-стандартів           

2013 – 2015 рр. Насіння для закладки досліджень було отримано відповідно в 

2012 – 2014 рр. Середня оцінка рівня холодостійкості константних ліній 

кукурудзи  (врожаю 2013 р.) у 2014 р. була на 3,17 бали вищою ніж в 2015 р. 

(врожай 2014 р.).  Зменшення рівня холодостійкості насіння урожаю 2014 р. 

пояснюється значною посухою, яка мала місце при його формуванні та 

призвела до певного погіршення посівних якостей. 

Аналіз рівня холодостійкості сімей S4–S6 свідчить, що в середньому 

вони мали нижчі оцінки, ніж їх вихідні лінії, крім форм з низькою 

холодостійкістю – ДК206 та ДК273. Слід відзначити, що отримані сім’ї       

S4–S6  на базі лінії ДК206 характеризувались найнижчою холодостійкістю з 

явною динамікою зниження за роками, а отримані за участі лінії                   

ДК959 – найвищим середнім рівнем холодостійкості.  

У 2013 та 2015 рр. кращі середні показники мали сім’ї S4 та S6 

споріднені з лінією ДК959, тоді як у 2014 р. сім’ї S5 – з ДК357А. Взагалі 

розмах варіювання рівня холодостійкості у 2015 р. сімей S6, виділених на базі 

всіх гібридних популяцій, був максимальним (2,76), особливо порівняно з 

сім’ями  S4 (2013 р.) – (1,44). Враховуючи, що сім’ї S4–S6 мають ще різний 

ступінь гетерогенності можна було очікувати протилежні результати, тобто 
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умови 2013 р. нівелювали різницю між зразками (рис. 3.2).

 

Рис. 3.2 Діаграма холодостійкості зразків кукурудзи сімей S4–S6 

 

Розподіл генотипів вибірки за категоріями рівня холодостійкості 

виявив 2 модальних класи: І клас – високохолодостійкі та холодостійкі (8–5 

бал) і ІІ клас – слабохолодостійкі та нехолодостійкі (5≤), яких відповідно за 

роками було 50,8; 55,4; 48,4 % та 49,2; 44,6; 51,6 %.  

Перший модальний клас (високохолодостійкі, холодостійкі) внаслідок 

дії добору та генетично обумовлених факторів у сімей S4 був представлений 

найбільшою варіабельністю генетичної мінливості. Тоді як добір за 

досліджуваною ознакою у сімей S5 виявив найбільшу кількість за роками, 

генотипів з необхідною властивістю при майже однаковому розподілу в 

модальному класі на холодостійкі – 28,1 % та високохолодостійкі – 27,3 %.  

У сімей S6, завдяки ціленаправленому добору було виділено 48,4% 

генотипів, що відповідали І класу, з яких 28,9 % характеризувались високою 

холодостійкістю.  

Оцінка та добір протягом генерацій самозапилення виявили 

дивергентний відгук крайніх класів за рахунок зменшення проміжних 
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значень варіант. Відповідна тенденція може бути зв’язана із збалансуванням 

генетичної сталості інбредних сімей, яка виявляє більш чіткий прояв ознаки.   

Значний прогрес при доборі на холодостійкість сімей S4–S6  вказує 

максимальна динаміка збільшення високохолодостійких (в 2,8 рази) та 

мінімальна нехолодостійких (в 1,3 рази) генотипів, за рахунок прояву 

переміщення генів адитивних складових досліджуваної ознаки у 

холодостійких та слабохолодостійких генотипів. 

За оцінкою методом холодного пророщування було виділено 16 сімей в 

кожній генерації самозапилення (S4, S5, S6) з високим рівнем холодостійкості 

(ВХ, Х) (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5  

Кращі генотипи S4-S6 з високим рівнем холодостійкості 

№ Генотипи 

Рівень холодостійкості ліній 

Бали Характеристика 

S4 S5 S6 S4 S5 S6 

1 (ДК204×ДК273)111111 6 7 8 х вх вх 

2 (ДК204×ДК273)512311 6 7 5 х вх х 

3 (ДК204×ДК959)233111 5 5 7 х х вх 

4 (ДК273×ДК204)111211 8 5 8 вх х вх 

5 (ДК273×ДК204)121111 7 7 5 вх вх х 

6 (ДК273×ДК204)123111 5 7 8 х вх вх 

7 (ДК273×ДК720)112111 5 5 7 х х вх 

8 (ДК273×ДК959)131111 6 6 7 х х вх 

9 (ДК357A×ДК204)142111 5 6 7 х х вх 

10 (ДК357A×ДК720)231111 5 6 5 х х х 

11 (ДК357A×ДК720)332111 5 7 5 х вх х 

12 (ДК720×ДК204)211111 5 7 8 х вх вх 

13 (ДК720×ДК959)221121 6 6 7 х х вх 

14 (ДК959×ДК720)211111 7 5 5 вх х х 

15 (ДК959×ДК720)411121 6 7 5 х вх х 

16 (ДК959×ДК720)422111 5 7 8 х вх вх 

Середнє 6 6 7 - - - 

При поступовому переході лінійного матеріалу в гомозиготний стан, 

рівень холодостійкості підвищувався, свідченням чого є те, що серед сімей S6  



68 

було виділено 10 високохолодостійких (ВХ) зразків, тоді як серед сімей S4 та 

S5, відповідно 3 та 8. 

Виділені генотипи при підвищенні рівня гомозиготності по-різному 

проявляли холодостійкість. Зокрема, у сімей, отриманих на базі гібридів 

(ДК204×ДК273) та (ДК357A×ДК204), її рівень зростав на 1 бал у кожній 

наступних генерації самозапилення, тоді як решти сімей – на 2-3 бали.  

Сформована вибіркова сукупність ліній за високим критерієм 

холодостійкості дала можливість виявити властивості  донора та реципієнта 

батьківських компонентів (табл. 3.6).  

Таблиця 3.6 

Кількість холодостійких ліній отриманих на 

базі кременистих гібридів залежно від їх батьківських компонентів 

Лінії*, ♀ 
Лінії, ♂ 

%** 
ДК204 ДК273 ДК959 ДК720 ДК357A ДК206 

ДК204 0 5 1 1 1 - 25 

ДК273 5 0 1 1 - - 22 

ДК959 1 1 0 4 - - 19 

ДК720 1 1 4 0 2 - 25 

ДК357A 1 - - 2 0 - 9 

ДК206 - - - - - 0 0 

Кількість 

комбінацій 
8 7 6 8 3 0 - 

Примітка:   

* лінії що є батьківськими  компоненти вихідних  гібридів;                                            

**відсоток ліній з коротким періодом сходи-цвітіння 50% качанів за 

результатами комплексної оцінки 

 

Згідно з результатами досліджень, найбільшу кількість самозапилених 

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

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

ДК206 не було отримано жодної. 

Отримані результати вказують на складність успадкування ознаки 

холодостійкості, що контролюється певною кількістю генів і лише при 

відповідному поєднанні конкретних генотипів можна отримати потомство з 

відносно високим рівнем холодостійкості.  
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Нами не виявлено суттєвих залежностей між рівнем холодостійкості та 

тривалості  періоду сходи – цвітіння 50 % качанів у сімей S4, S5, S6              

(табл. 3.7).  

Таблиця 3.7  

Кореляційна залежність між рівнем холодостійкості та тривалістю  

періоду сходи-цвітіння 50% качанів у сімей S4, S5, S6   

  

S4  S5  S6 
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S4  

Рівень 

холодостійкості 
1 - - - - - 

Період сходи-цвітіння 

50 % качанів  
-0,11 1 - - - - 

S5  

Рівень 

холодостійкості 
-0,01 -0,24 1 - - - 

Період сходи-цвітіння 

50 % качанів  
-0,09 0,48 -0,05 1 - - 

S6 

Рівень 

холодостійкості 
0,11 -0,20 0,25 -0,13 1 - 

Період сходи-цвітіння 

50 % качанів  
-0,06 0,07 0,08 0,38 0,06 1 

 

Досліджувані ознаки у сімей S4, S5, S6 пов’язані низьким рівнем 

кореляції від  r = -0,20 до  r = +0,06, що свідчить про можливість створення 

високохолодостійких ранньостиглих ліній та гібридів. 

Підтвердженням цьому є сім’ї S6 (ДК273×ДК204)111211,  

(ДК273×ДК204)123111, які характеризувались високим рівнем холодостійкості 

на рівні 7 балів та зацвітали раніше на 2-5 діб у порівнянні з вихідними 

лініями ДК959 та ДК273.  

Щодо взаємозв’язків між рівнем холодостійкості у сімей різних 

генерацій самозапилення, то вони також були відносно низькими і 

недостовірними (r = -0,11…0,05), що вказує на можливість ефективного 

добору серед різних сімей. 
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Виходячи з наведених результатів дослідження холодостійкості 

селекційного матеріалу, можна сформулювати наступні висновки: 

 Були виділені вихідні холодостійкі лінії з середньою оцінкою в 5 та 7 

балів, відповідно ДК204, ДК720, ДК357А та ДК959; 

 Сформовано 2 модальних класи сімей S4-S6: високохолодостійкі, 

холодостійкі (8 та 5 балів) та слабохолодостійкі, нехолодостійкі (5≤), 

котрі розподілювали досліджувану вибірку за рівнем холодостійкості; 

 Згідно оцінки сімей S6 методом холодного пророщування було 

виділено 16 зразків з високим рівнем холодостійкості (ВХ, Х); 

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

високим рівнем холодостійкості та більш раннім цвітінням качанів на 

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

(54 доби).  

 

3.3 Висота рослин 

 

При доборі на ранньостиглість та високий рівень холодостійкості слід 

приділяти увагу морфологічним та біологічним показникам селектованого 

матеріалу. Висота рослин є однією із таких ознак, а її прояв залежить від 

генотипу, технології вирощування, освітлення, температури та вологості 

повітря [42, 131, 212]. 

Стресостійкість та толерантність генотипу зумовлюється стабільністю 

прояву ознаки на зміни умов вирощування. Ступінь варіювання висоти 

рослин в різних умовах вирощування може бути непрямим показником 

посухо- та жаростійкості селекційного матеріалу [199, 213-215]. 

Також диференціація значень висоти рослин константних ліній 

кукурудзи є одним із показників для прогнозування їх адаптивності до умов 

вирощування гібридів батьківськими компонентами яких вони є [216].  
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За даними В. Ю. Черчеля низька висота ранньостиглих форм, часто 

перешкоджає їх виробничому використанню, тому при селекції на 

ранньостиглість рекомендується одночасно проводити добір більш 

високорослих форм [131]. 

Встановлено, що дана ознака успадковується гібридами та існує 

позитивний кореляційний зв’язок між висотою рослин і висотою 

прикріплення качана, а також висотою рослини та урожайністю ліній. Зміна 

погодних умов в період активного вегетаційного росту (червень – липень) 

значно впливає на загальну висоту рослин [215, 217, 218]. 

З точки зору технологічності гібриду кукурудзи, висота рослин є одним 

із факторів які впливають на ефективність збирання врожаю та 

енергозатратність. Високі рослини збільшують навантаження на робочі 

органи комбайну, а отже матеріально-технічні витрати зростають [206]. 

У наших дослідженнях відзначалось значне варіювання висоти рослин 

сімей S4-S6  зі зміною метеорологічних фонів за роками (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Параметри варіювання ознаки “висота рослин” у вихідних ліній та 

сімей S4-S6 за роками досліджень, см 

Роки / 

сім’ї 

Вихідні лінії * Сім’ї S4-S6  
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N   ±S     
  Lim        

(min - max) 
V, % 

2013/S4 156 154 133 117 156 156 145 202 142±1,2 106 - 196 11,98 

2014/S5 149 148 133 112 157 175 146 169 139±1,3 89 - 187 11,95 

2015/S6 163 157 142 113 160 176 152 70 151±2,7 105 - 201 14,98 

Примітки: * – лінії стандарти для сімей S4-S6. 

Порівнюючи за роками висоту рослин у вихідних ліній та 

самозапилених сімей S4-S6, було виявлено, що максимальні                  

середньо-популяційні її значення були в більш сприятливому за 

гідротермічними умовами 2015 р. на рівні відповідно 152 та 151 см. 
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Погодні умови 2013 та 2014 рр. протягом травня – червня місяців були 

близькими, результатом чого стала мінімальна розбіжність значень висоти 

рослин – від ±1,2 до ±1,3 см у сімей S4-S5 та їх близький рівень              

варіації – 11,98-11,95 %, відповідно.  

Максимальне значення коефіцієнта мінливості 14,98 % було у 2015 р., 

що відповідало диференціюючій здатності року для самозапилених сімей S6,, 

а 2014 р. характеризувався нівелюючим ефектом і відповідним зменшенням 

варіювання ознаки у сімей S5 до 11,95 %. Розбіжність мінливості та 

коефіцієнтів варіювання значення висоти рослин між досліджуваними 

сім’ями та лініями-стандартами за період дослідження 2013-2015 рр. стало 

результатом отримання контрастного матеріалу відносно цієї ознаки.  

Згідно графічного аналізу у вигляді емпіричних кривих частоти 

розподілу висоти рослин сімей S4-S6 в часі (три річні дані) вказують про 

невідповідність моделі нормального розподілу досліджуваних сімей і про 

наявність змішаного типу варіювання мінливості ознаки за роками (рис. 3.3). 

 
Рис. 3.3 Полігон розподілу та емпіричні криві ознаки “висота рослин” 

для сімей S4-S6. 

Варіабельність мінливості висоти рослин сімей S4-S6 за 2013-2015 рр., 

була виражена правою асиметрією від 0,18 до 0,39 та різнонаправленими 

ексцесами від -0,54 до +0,27.  

Емпірична крива розподілу за 2013 р. за висотою рослин сімей S4  має 

вигляд одновершинності із позитивною максимальною за роками асиметрією 
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(As= 0,39), що відповідає наявності генотипів, висота рослин яких є меншою 

за середнє значення висоти генеральної сукупності. В даний рік досліджень, 

середня висота рослин у вихідних ліній була на 6,9 % більшою ніж у сімей 

S4. Проте, було виділено 28,8 % сімей S4, у яких цей показник був на 6,3 % 

більшим за стандарти ДК273 та ДК959, а 61,5 % сімей S4 відповідали розмаху 

варіювання значення висоти рослин стандартних ліній. У 9,7 % сімей, висота 

рослин не перевищувала значення висоти 133 см. яка була у найнижчої 

вихідної лінії ДК357A.   

Емпіричний варіаційний ряд для сімей S5 мав мінімальну незначну 

асиметрію (As= 0,18) та негативний ексцес в два піки. Це стало результатом 

наявності генетичної різноманітності матеріалу, який по-різному відреагував 

на метеорологічні фактори року досліджень. Найвище стебло мала           

лінія-стандарт ДК959 – 175 см. При цьому 11 сімей S5  поступались за цією 

ознакою найнижчій вихідній лінії ДК206 – 112 см. 

Варіаційна крива розподілу сімей S6 характеризується широкою 

основою та низьким розміщенням вершин, що вказує на наявність генотипів 

з різною мінливістю ознаки. Отримані значення асиметрії (As= 0,22) та 

ексцесу (Ex= –0,54) свідчать про лівосторонню асиметрію та дво-

вершинність, що відповідає наявності двох популяцій із середньо 

популяційними висотами в 124 та 148 см відповідно. Значення центру 

розподілу є максимальним за роки, що є результатом формування 

різноманітних гомозиготних ліній S6 за висотою рослин. У сприятливому 

2015 р. при зменшенні вибірки сімей S6 на 73,6 % в результаті добору за 

комплексом селекційних ознак, середньопопуляційне значення висоти 

рослин, у них, було близьким до середнього значення у вихідних ліній. 

Зокрема 15,7 % сімей S6 мали висоту рослин більшу ніж у найвищих 

вихідних ліній-стандартів ДК959 та ДК273, відповідно до 25 та 38 см. А у 

82,9 % досліджуваних сімей висота стебла була на рівні із вихідними лініями.  
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При значенні висоти рослин у ліній-стандартів ДК959 та ДК273 в 160 

та 176 см було виділено 12 ліній S6, які в 2015 р. з рівнем гомозиготності в 

98,45 % мали висоту стебла 169-198 см (табл. 3.9).  

Таблиця 3.9 

Висота рослин сімей S4-S6 та вихідних ліній кукурудзи, см 

№ Гібриди 
2013 р. 2014 р. 2015 р. 

S4 см S5 см S6 см 

1 ДК273×ДК204 1221 175 12211 171 122111 198 

2 ДК204×ДК959 3211 155 32111 177 321111 195 

3 ДК204×ДК273 1311 180 13112 167 131121 193 

4 ДК959×ДК273 3111 160 31111 173 311111 190 

5 ДК204×ДК273 5123 161 51231 157 512311 184 

6 ДК357A×ДК204 1111 196 11111 179 111111 182 

7 ДК357A×ДК204 3111 181 31111 187 311113 179 

8 ДК959×ДК273 2131 185 21311 169 213111 179 

9 ДК204×ДК206 2121 146 21211 159 212111 174 

10 ДК273×ДК204 1112 160 11121 161 111211 171 

11 ДК357А×ДК273 1121 152 11211 146 112111 170 

12 ДК357A×ДК204 1311 145 13111 150 131111 169 

Середнє - 167 - 168 - 167 

С
та
н
д
ар
ти

 

ДК273 156 157 160 

ДК959 156 175 176 

ДК357A 133 133 142 

ДК206 117 112 113 

ДК204 156 149 163 

ДК720 154 148 157 

Середнє 145 146 152 

НІР 0,05 8,3 8,4 8,3 

 

Середня висота рослин у стандартів у 2015 р. була максимальна –              

152 см, тоді як у мало сприятливий 2014 р. у сімей S5 висота стебла була 168 см. 

Слід зауважити, що у вихідних ліній, ознака, в 2014 р. була меншою 

порівняно з 2015 р. на 3,9 %, тоді як у досліджуваних сімей зменшувалась на 0,6 %. 
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В 2013 р. вищими на 2,6-25,6 % за лінії-стандарти ДК959 та ДК273 

було виявлено 10 із 12 сімей S4. У решти сімей S4 вона становила від 145 до 

155 см, що було у межах вихідних ліній.  

У 2014 р. сім’ї S5 в середньому, перевищили стандарти лише на         

13,7 %, з яких (ДК204×ДК959)321111; (ДК357A×ДК204)111111 та (ДК959×ДК273)213111 

були вищими за лінію-стандарт ДК959 на 1,1 %, 2,3 % та 6,9 % відповідно. 

Усі сім’ї S6, в 2015 р. були вищими за лінію-стандарт ДК273 у 

середньому на 3,8-23,8 %, і лише 8 із 12 сім’ї S6  мали вище стебло на                 

1,7-12,5 %, ніж у стандарту ДК959. Були виділені лінії (ДК273×ДК204)111211 

та (ДК204×ДК959)321111, які мали висоту рослин відповідно на 6,5 та 24,1 % 

вищу за стандарти ДК273 та ДК959. 

Згідно з отриманих даних досліджень нових ліній кукурудзи було 

встановлено, що висота рослин визначалась як біологічною особливістю 

генотипу, так і  умовами вирощування. 

За результатами дослідження були зроблені наступні висновки: 

 Значення висоти рослин за роки досліджень у сімей S4-S6 кукурудзи 

змінювалась в межах 139-151 см, тоді як у ліній-стандартів від 145 см – 

у 2013 р. до 152 см – у 2015 р.; 

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

та 35 см більшим за стандарти ДК959 та ДК273 відповідно. А у 82,9 % 

досліджуваних сімей висота стебла була на рівні з                               

лініями-стандартами;  

 Були виділені сім’ї, отримані на базі гібридних комбінацій 

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

генерацією самозапилення збільшували висоту стебла. 

 

3.4 Висота прикріплення качана 

Висота прикріплення продуктивного качана є важливою господарсько-

цінною ознакою, яка характеризує генотип на придатність до механізованого 

збирання врожаю. Розташування качана на стеблі не повинно бути занадто 
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високим або низьким. Високе прикріплення качана призводить до ризику 

полягання рослин, і таким чином, до втрати врожаю зерна кукурудзи. А 

низьке знаходження качана може призвести до втрат врожаю через труднощі 

збирання, підвищення вологості зерна під час дозрівання та пошкодження 

зерна шкідниками, хворобами, появи мікотоксинів [138, 219]. 

Бажаною висотою прикріплення качана для рослин ліній та гібридів які 

використовуватимуться у виробництві є 40-60 см. Для ранньостиглого 

матеріалу дане питання є актуальним тому, що продуктивний качан 

формується порівняно низько в межах 30-40 см [42, 212, 220].  

Висота прикріплення качана має певні як позитивні, так і негативні 

кореляційні зв’язки із морфобіологічними ознаками. Значна позитивна 

кореляція відзначається із висотою рослин та числом зерен на качані, а 

негативна – притаманна для взаємозв’язку з вмістом сухої речовини в зерні 

кукурудзи, що є прямим показником тривалості вегетаційного періоду [199]. 

Згідно з класифікатором-довідником виду Zea Mays L., висота 

прикріплення качана розподіляється за чотирма групами: на дуже низьку ˂30 

см , низьку 30-50 см , середню 50-70 см і високу ˃70 см [193,221].  

Відомо, що прояв цієї ознаки значною мірою визначається погодними 

умовами. Зокрема, в наших дослідженнях вони зумовлювали ступінь 

варіювання ознаки “висота прикріплення качана” у сімей S4-S6 (табл. 3.10). 

Згідно з даними досліджень сприятливим для прояву ознаки “висота 

прикріплення качана” був 2015 р., коли у дослідах отримали максимальну 

середню висоту прикріплення качана у сімей S6  (44 см), тоді як у                     

ліній-стандартів це відзначалось в 2013 р. (45 см). 

Тому 2015 р. для сімей S6 можна вважати нівелюючим, що проявляє 

наявність значної кількості нових ліній з високою закладкою продуктивного 

качана на рівні із вихідними лініями. 
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Таблиця 3.10 

Параметри варіювання ознаки “висота прикріплення качана” сімей            

S4-S6 за роками досліджень, см 

Роки / 

сім’ї 

Вихідні лінії *, см Сім’ї S4-S6, см 

Д
К
2
0
4
 

Д
К
7
2
0
 

Д
К
3
5
7
A

 

Д
К
2
0
6
 

Д
К
2
7
3
 

Д
К
9
5
9
 

С
ер
ед
н
є 

N Х ±SХ  
Lim 

(min - max) 
V, % 

2013/S4 46 57 25 57 38 46 45 202 39±0,7 10 - 65 26,26 

2014/S5 31 47 22 46 34 47 38 169 32±0,7 17 - 60 28,51 

2015/S6 37 58 34 50 34 52 44 70 44±1,2 24 - 65 23,94 

Примітки: * – лінії стандарти для сімей S4-S6. 

 

Стресовим для прояву досліджуваної ознаки виявився 2014 р. коли 

середньопопуляційна висота прикріплення качана у сімей S5  була на висоті 

32 см, з максимальним коефіцієнтом варіації в 28,51 %, а у вихідних ліній, 

качан закладався в середньому на рівні 38 см.  

Погодні умови 2013 р. для сімей S4 були більш-менш сприятливими і 

виявили абсолютні значення варіабельності досліджуваної ознаки від 10 до 

65 см, при середньопопуляційному показнику в 39 см.  

За результатами аналізу сімей S4-S6  за ознакою “висота прикріплення 

качана” було виявлено неоднорідність реакцій генотипів які досліджувались 

на погодні умови за роками, і підтверджує невідповідність їх розподілу 

моделі нормального розподілу та наявності “змішаного” типу варіювання 

(рис. 3.4). 
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Рис. 3.4 Полігон розподілу та емпіричні криві ознаки “висота 

прикріплення качана” для сімей S4-S6  
 

Для 2013 р. значення коефіцієнтів ексцесу (Ex) та асиметрії (As) для 

сімей S4 становили 0,04 та 0,32, що відповідає невідповідності закону 

нормального розподілу. Слабо виражений ексцес та наявність 

двовершинності у емпіричної кривої обумовлений присутністю генотипів з 

різною висотою прикріплення качана, що вказує на наявність двох популяцій 

з прикріпленням качана як нижче, так і вище 39 см. 

У даний рік досліджень, було виділено 49,8 та 23,8 % сімей S4, у яких 

цей показник був на 41,3 та 71,1 % більшим, ніж у ліній-стандартів ДК959 та 

ДК273. Слід зауважити, що серед вихідних форм максимальне середнє 

значення висоти прикріплення качана відзначено у ліній-стандартів ДК206 та 

ДК720, це виявили у 4,5 % сімей S4  з висотою прикріплення качана вище 57 см. 

Емпіричний варіаційний ряд для 2014 р. мав максимальні величини 

коефіцієнтів ексцесу (Ex) та асиметрії (As), відповідно 0,24 та 0,78, що вказує 

на правобічну асиметрію та помітно виражений ексцес, при цьому 36,1 % 

сімей S5  мали достовірне перевищення над середньопопуляційною висотою  

прикріплення качана даної популяції. У стресовий 2014 р., було виявлено            

7,1 % сімей S5  у яких качан закладався вище до 27,7 % ніж у лінії стандарту 

ДК959, тоді як 31,4 % сімей S5 перевищували лінію ДК273 за цим 

показником. 
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Емпірична крива розподілу ознаки “висота прикріплення качана” в 

2015 р. у сімей S6  мала асиметричний характер при цьому пік вершини був 

зміщений вліво. Слід зауважити, що вона мала широку основу та чітко 

виражену одновершинність, що є результатом рівномірності розподілу за 

класами генотипів і дозволяє в подальшому провести добір на бажану висоту 

прикріплення качана в перспективних ліній. 

У 2015 р. було вибракувано 65,3 % генотипів, які не відповідали 

технологічним вимогам висоти закладки продуктивного качана. У                

ліній-стандартів ДК273 та ДК959 висота прикріплення качана була на 34 та 

52 см відповідно, тоді як у сімей S6 вона в середньому рівнялась 43 см, що є 

рекомендованим для виробництва [42, 212, 220]. Згідно лінії-стандарту 

ДК959 було виявлено 21,4 % сімей S6, які максимально перевищували висоту 

прикріплення качана до 25 %. 

Коефіцієнти кореляції між ознаками “висота прикріплення качана” та 

“періодом сходи – цвітіння 50 % качанів” за роки досліджень змінювались в 

межах від r = ±0,39 до ±0,16.  

Наявна тенденції зниження залежності ознак що досліджувались стала 

результатом паралельного добору генотипів на скорочення тривалості 

періоду сходи – цвітіння 50 % качанів та на висоту прикріплення качана на 

рівні технологічних вимог.  

За результатами досліджень 2015 р, закладка продуктивного качана на 

висоті 44 см, що є середнім її значенням у ліній-стандартів, була виявлена у 

17,1 % сімей S6 (табл. 3.11).  

Згідно метеорологічних фонів добору, найбільшою толерантністю та 

стабільністю до змін умов вирощування, характеризувались лінії-стандарти 

ДК273 та ДК959, що в черговий раз доводить їх цінність для використання в 

якості батьківських компонентів комерційних гібридів.  
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Таблиця 3.11 

Висота прикріплення качана сімей S4-S6 і вихідних ліній кукурудзи, см 

№ Гібриди 
2013 2014 2015 

S4 см S5 см S6 см 

1 ДК204×ДК206 2121 54 21211 51 212111 56 

2 ДК273×ДК204 1221 54 12211 52 122111 56 

3 ДК204×ДК959 3211 55 32111 51 321111 59 

4 ДК204×ДК273 1311 51 13112 45 131121 59 

5 ДК959×ДК273 2131 61 21311 55 213111 57 

6 ДК357A×ДК204 3111 63 31111 51 311113 57 

7 ДК273×ДК204 1112 49 11121 46 111211 57 

8 ДК204×ДК273 5123 48 51231 43 512311 56 

9 ДК959×ДК273 3111 47 31111 43 311111 55 

10 ДК357А×ДК273 1121 47 11211 44 112111 54 

11 ДК357A×ДК204 1311 42 13111 49 131111 54 

12 ДК357A×ДК204 1111 56 11111 45 111111 50 

Середнє - 52 - 48 - 56 

С
та
н
д
ар
ти

 

ДК273 38 34 34 

ДК959 46 47 52 

ДК357A 25 22 34 

ДК206 57 46 50 

ДК204  46 31 37 

ДК720 57 47 58 

Середнє 45 38 44 

НІР 0,05 2,6 2,4 2,8 

 

При закладці продуктивного качана у ліній-стандартів ДК959 та ДК273 

на рівні 52 та 34 см було виділено 12 ліній S6, які в 2015 р. формували качан в 

середньому на висоті 56 см.  

Слід зауважити, що максимально високо качан закладався у ліній 

стандартів, у середньому, на висоті 45 см в 2013 р, тоді як у досліджуваних 

генотипів максимальне значення (56 см) було зафіксоване в 2015 р.                 

у сімей S6. 

У 2013 р. всі сім’ї S4  закладали продуктивний качан вище за                 

лінію-стандарт ДК273, тоді коли лише сім’я S4 (ДК357A×ДК204)1311 мала 

нижче прикріплення качана на 4 см ніж у стандарту ДК959.  
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У 2014 р. у сімей  S5, в середньому, висота прикріплення 

продуктивного качана була вищою на 20,8 % ніж у стандартів, при цьому у 6 

з них вона була вищою ніж у стандарту ДК959 на 4,9-17,0 %. 

Всі сім’ї S6, закладали продуктивний качан  вище ніж у лінії-стандарту 

ДК273 на 47,1 та 73,5 %, тоді як лише у сім’ї S6 (ДК357A×ДК204)111111 він 

знаходився нижче на 2 см ніж у лінії-стандарту ДК959. 

За результатами аналізу досліджень були виділені сім’ї S6 : 

(ДК204×ДК206)212111; (ДК273×ДК204)122111; (ДК204×ДК959)321111; (ДК273×ДК959)213111; 

(ДК357A×ДК204)311113 у яких висота прикріплення качана була 45-60 см, що 

відповідає технологічним вимогам до вирощування батьківських 

компонентів гібридів. Виявлені генотипи, які мали більшу висоту 

прикріплення качана відповідно на 23,5-63,2 % та 7,7-13,5 %, порівняно з 

лініями-стандартами ДК273 та ДК959. 

З вищенаведеного можна зробити наступні висновки: 

 Метеорологічні умови фонів досліджень значною мірою впливали на 

ознаку “висота прикріплення качана”. Найнижча середньопопуляційна 

висота закладки качана була зафіксована в стресовий 2014 р. у сімей S4 

на рівні 32 см, а в сприятливий 2015 р. у сімей S6 качан прикріплявся на 

рівні 43 см; 

 Відзначено генотипову реакцію самозапилених сімей на погодні умови, 

що дозволило провести ефективний добір бажаних генотипів з висотою 

прикріплення качана понад 40 см;  

 Виявлені сім’ї S6: (ДК204×ДК206)212111; (ДК273×ДК204)122111; 

(ДК204×ДК959)321111; (ДК273×ДК959)213111; (ДК357A×ДК204)311113 

висота прикріплення продуктивного качана у яких була вище 

відповідно на 23,5-63,2 % та 7,7-13,5 % порівняно з лінями-стандартами 

ДК273 та ДК959. 
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РОЗДІЛ 4 

 

КОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ СІМЕЙ  S5 та S6   

КУКУРУДЗИ 

 

У сучасній гетерозисній селекції для створення господарсько-цінних 

гібридів кукурудзи стало необхідним виявляти генетичний потенціал нового 

матеріалу та вміло використовувати генотипи лінійного походження. Для 

виявлення високоврожайних гібридів адаптованих до умов конкретних зон 

оцінка їх батьківських компонентів за рівнем комбінаційної здатності є 

головним етапом селекційного процесу [222-227].  

Спадково обумовлена ознака “комбінаційна здатність” передається 

поколінню при схрещуванні та дає змогу чітко диференціювати лінії 

кукурудзи за селекційною цінністю. В практиці комбінаційна цінність нових 

самозапилених ліній вимірюється за результатами вивчення урожайності та 

вологості зерна, а також інших господарсько-цінних ознак гібридів. 

Розрізняють загальну (ЗКЗ) та специфічну (СКЗ) комбінаційну 

здатність вихідного матеріалу. Розповсюдженим та достатньо 

інформативним для надання оцінки про загальну та специфічну комбінаційну 

здатність стосовно врожайності та вологості зерна новостворених інбредних 

ліній є метод топкросу. Його принцип полягає в схрещуванні матеріалу з 

певною кількістю спеціально підібраних тестерів з наступним 

випробуванням гібридів визначення їх кількісних показників [227-321]. 

 

4.1  Комбінаційна здатність сімей S5 та S6 кукурудзи за ознакою 

“урожайність зерна”  

 

Дослідження за рівнем комбінаційної здатності відносно врожайності 

зерна, ми проводили на основі сімей S5 та S6, які були відібрані за 
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комплексом бажаних господарсько-цінних ознак. Вони схрещувались з 

тестерами альтернативних геноплазм: Крос 347С (Lancaster), Крос 239М 

(Iodent х SSS) та Крос 250М (Iodent). 

За стандарти було використано константні лінії ДК273 та ДК959. Дані 

лінії-стандарти (ДК273 та ДК959), характеризуються високою 

комбінаційною цінністю за ознаками “врожайність” та “збиральна вологість 

зерна”, і є батьківськими формами ряду зареєстрованих ранньостиглих та 

середньоранніх гібридів. 

Даний вибір стандартів дав змогу об’єктивно оцінити досліджуваний 

матеріал, що досліджувався за рівнем комбінаційної здатності ознак 

“врожайність” та “збиральна вологість зерна”.  

Випробування тесткросів проводили в 2014 р. (S5) та 2015 р. (S6). Для 

системної оцінки тесткросів за показниками ефектів ЗКЗ було виконано поділ 

лінії на умовні класи відносно середньої по досліду: до І класу ввійшли сім’ї 

з достовірно вищими показниками ЗКЗ відносно +НІР0,05; до ІІ класу − в 

межах ±НІР0,05; до ІІІ класу – форми з оцінками ЗКЗ, достовірно нижчими за 

–НІР0,05 (рис. 4.1).  

 

Рис.4.1 Розподіл за класами оцінок ефектів ЗКЗ самозапилених сімей S5 

та S6 відносно ознаки “врожайність зерна”  

 

Розподіл сімей за класами ЗКЗ показав, що 27 % та 24 % сімей S5 було 

віднесено відповідно до І та ІІІ класу, тоді як більша частина 49 % генотипів 

– до ІІ. Умови 2014 р., дали змогу диференціювати генотипи згідно їх реакції 
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на умови вирощування та визначити максимальні крайні розбіжності рівнів 

комбінаційної здатності за врожайністю зерна. 

У 2015 р., який характеризувався мінливими погодними умовами, 

основна кількість зразків 47 % ввійшла до ІІ класу, тоді як до І і ІІІ класу 

віднесені відповідно 35 і 18 % сімей S6 

Отримані результати засвідчили, що більш значне варіювання оцінок 

ефектів ЗКЗ мало місце в межах I та III класів, тоді як серед сімей, які 

віднесені до ІІ класу воно було мінімальним в 2 %. Таким чином, значення 

ефектів ЗКЗ за ознакою “врожайність зерна” змінюються під впливом 

метеорологічних фонів добору, що утруднює одержання достовірних значень 

цього параметру (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Оцінка ефектів ЗКЗ та варіанс СКЗ кращих сімей S5 та S6 за ознакою 

“урожайність зерна”, т/га 

Лінії 
Ефекти ЗКЗ 

Класи 

значень ЗКЗ 
Варіанси СКЗ 

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

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 

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

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

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

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

5 ДК204×ДК206 212111 0,3 0,23 2 2 0,05 0,29 

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

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

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

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

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

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

12 ДК357А×ДК273 112111 0,06 0,7 2 1 0,65 0,03 

НІР 0,05 0,36 0,28 - - - - 

Примітка: Сума ефектів ЗКЗ ≠ 0 тому що матриця формувалась згідно з 

методом неповних топкросів.  
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Коефіцієнт кореляції – 0,77, між значеннями ефектів ЗКЗ за ознакою 

“врожайність зерна” у досліджуваних сімей S5 та S6 в 2014 – 2015 р. був 

значним та позитивно достовірними, що дав змогу передчасно виявити 

перспективні генотипи. 

Вихідні лінії за два роки досліджень, згідно оцінок ефектів ЗКЗ 

відповідали ІІ та ІІІ класам. Стандарти ДК959 та ДК273 відносилась до ІІ 

класу в 2014 р., а за погодних умов 2015 року, лінія-стандарт ДК273 

відповідала ІІІ класу. 

Слід зауважити, що лінія-стандарт ДК959 відзначилась найменшим 

коливанням рівнів ефекту ЗКЗ за врожайністю зерна, при контрастних фонах 

добору в 2014 та 2015 рр., відповідно -0,35 … -0,17 т/га.  

В умовах 2014 р., значення ефектів загальної комбінаційної здатності, 

проаналізованих сімей S5, було в межах від -0,28 до 1,15 т/га, що було 

кращим ніж у ліній-стандартів, і дана вибірка відповідала рівням І та ІІ 

класів, тоді як стандарти знаходились в ІІ та ІІІ класах.  

Позитивними оцінками ЗКЗ відзначились 10 із 12 сімей S5, з яких 

достовірно вищими значеннями від середнього за дослідом (І клас), вони 

були у генотипів (ДК204×ДК273)51231 на рівні (1,15 т/га); (ДК204×ДК959)32111                

(0,95 т/га); (ДК204×ДК273)13112 (0,61 т/га); (ДК273×ДК204)12211 (0,58 т/га) та 

(ДК959×ДК273)21311 (0,46 т/га).  

У 2015 р. розмах варіювання ефектів ЗКЗ становив від -1,27 до                   

0,70 т/га. Достовірно високим їх значеннями (0,38-0,70 т/га), на рівні І класу, 

відзначились сім’ї S6: (ДК959×ДК273)312111, (ДК959×ДК273)213111, 

(ДК204×ДК959)321112, (ДК357А×ДК273)112111.  

Слід зауважити що сім’я S6 (ДК959×ДК273)312111, під назвою ДК9527 

ввійшла, поряд з лінією ДК959, до числа батьківських компонентів 

ранньостиглого простого модифікованого гібрида ДН Нур, і вже з 2016 р. 

було також розпочато розмноження даної лінії. 

Найбільшу селекційну цінність представляють сім’ї S5 та S6,  які в роки  

випробувань проявили високі оцінки ефектів ЗКЗ на рівні І класу. 
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Відповідним вимогам певною мірою відповідали сім’ї S6:  

(ДК204×ДК959)321112 та (ДК959×ДК273)213111 у яких значення ефектів ЗКЗ 

змінювались за роками від 0,38 до 0,95 т/га. 

Деяким сім’ям S5: (ДК204×ДК273)51231, (ДК204×ДК273)13112, (ДК273×ДК204)12211, 

(ДК357A×ДК204)31111 та (ДК357A×ДК204)13111 були притаманні негативні 

оцінки ефектів ЗКЗ в жорстких умовах 2014 р., а при подальшому 

самозапиленні до S6, в більш комфортних умовах 2015 р. вони змінили їх на 

позитивні, що свідчить про їх чутливість до стресових умов, тобто 

відповідність генотипу з інтенсивним типом реакції. 

При цьому, деякі сім’ї S5: (ДК959×ДК273)31211 та 

(ДК357А×ДК273)11211, навпаки, підвищували оцінки ЗКЗ в S6, що 

характеризує їх як цінний матеріал для створення високопродуктивних 

гібридів кукурудзи адаптованих до несприятливих погодних умов. 

Відповідно з результатами добору за величиною ефектів ЗКЗ відносно 

ознаки “врожайність зерна” у сімей S6 було визначено його ефективність, 

залежно від вихідних ліній ДК204, ДК206, ДК273, ДК959 та ДК357А, 

виходячи із значення оцінок у виділених сімей S6. Слід зауважити, що лінія 

стандарт ДК357А та досліджувані сім’ї створені за її участю, впродовж 

довготривалого селекційного добору за господарсько-цінними ознаками 

характеризувалась найнижчими показниками за дослідом та сама лінія 

розглядалась лише в якості ранньостиглого реципієнта (рис. 4.2). 

 

Рис.4.2 Вихід цінних сімей S6 з отриманих на базі ліній стандартів.  
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Максимальну кількість сімей S6 (37%) було отримано за участі 

константної колекційної лінії ДК204. Слід зауважити, що із сформованої 

вибірки, найнижчі рівні значення ефектів ЗКЗ мали усі генотипи, створені за 

участі константної лінії ДК357А. Найкраща сім’я S6 (ДК204×ДК959)321112  

була отримана за участі лінії-стандарту ДК959, при цьому виявлений генотип 

характеризувався достовірним перевищенням значення ефекту ЗКЗ 

відповідно вихідної лінії ДК959.  

Мінімальна кількість цінних комбінацій виділена із гібридів створених 

на базі лінії ДК206. Лише сім’я S6 (ДК204×ДК206)212111,  за оцінками ЗКЗ 

(0,23 т/га), достовірно перевищила значення у ліній-стандартів. 

Безпосередньо за участі лінії ДК273 було виконано добір 29 % сімей S6 

у яких значення ефекту ЗКЗ змінювалось від -0,23 до 0,70 т/га. Слід 

зауважити, що найбільшу кількість генотипів 4 із 7, було створено на базі 

гібридної комбінації (ДК273×ДК204). Згідно вибірки найбільшу цінність 

представляє сім’я S6 (ДК357А×ДК273)112111, яка характеризується високим 

значенням ефекту ЗКЗ – 0,70 т/га, з достовірним перевищенням над ЗКЗ 

відносно обох вихідних ліній.  

Згідно лінії-стандарту ДК959 було виявлено лише 13% сімей S6 в тому 

числі: (ДК959×ДК273)312111, (ДК959×ДК273)213111 та (ДК204×ДК959)321112, 

які характеризувались найкращими значеннями ефектів ЗКЗ на рівні І класу. 

Важливо відмітити, що на базі синтезованих гібридів, одержаних від 

схрещування ліній ДК273 та ДК959, були отримано сім’ї S6: 

(ДК959×ДК273)312111 та (ДК959×ДК273)213111 з високим рівнем 

комбінаційної здатності, (0,38 т/га кожна), з достовірним перевищенням 

значення ефектів ЗКЗ  порівняно із вихідними формами. 

На базі колекційної константної лінії ДК357А було створено 17% сімей 

S6 , це 4 із 12 генотипи, з яких лише (ДК357А×ДК273)112111 характеризувався 

достовірно високим значенням ефекту ЗКЗ (0,70 т/га), тоді як решта сімей S6  

(ДК357A×ДК204)131111; (ДК357A×ДК204)111111; (ДК357А×ДК273)112111 
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володіла достовірно низькими значеннями досліджуваної ознаки в межах від 

-1,27 до -0,13 т/га.  

Проаналізувавши згруповані вибірки із сімей S6 були виявлені кращі 

генотипи: (ДК959×ДК273)312111, (ДК959×ДК273)213111, (ДК204×ДК959)321112 

та (ДК357А×ДК273)112111 корті мали значення ефектів ЗКЗ, які відповідали            

І класу. Важливо відмітити що найкращі зазначені комбінації створювались 

за участю ліній ДК959 та ДК273. 

Була виявлена досить висока (r=0,774) позитивна залежність між 

оцінками ефектів ЗКЗ відносно врожайності зерна сімей S5 і, отриманих на їх 

основі, сімей S6.   

Основним завданням для селекціонера залишається пошук 

специфічних гетерозисних комбінацій, які б дали змогу конкурувати із 

кращими зареєстрованими гібридами стандартами. Відомо, що оцінки 

варіанс СКЗ більш змінюються залежно від погодних умов, тому важливо 

добирати гібридні комбінації не лише з високими господарсько-цінними 

показниками, але із стабільністю їх прояву за роками досліджень [197, 226, 227]. 

Оцінка варіанс СКЗ сімей S5 та S6  за ознакою “урожайність зерна” 

засвідчила, що кількість зразків, варіанса СКЗ яких не перевищувала 

середню, суттєво не різнилась за роками та складала 5 зразків в S5 і 4 в S6.  

У 2014 р. при середньому значенні варіанси СКЗ в 0,50 більш високі її 

показники від 0,61 до 2,19 мали сім’ї S5: (ДК204×ДК273)13112; (ДК273×ДК204)11121; 

(ДК357A×ДК204)31111; (ДК357A×ДК204)13111; (ДК357А×ДК273)11211.  

У 2015 р. при нижчому середньому значенні варіанси – 0,27, рівень у 

сімей S6: (ДК959×ДК273)213111; (ДК204×ДК206)212111; (ДК204×ДК959)321112; 

(ДК273×ДК204)111211; (ДК357A×ДК204)111111 був вищим на 0,02-0,72.  

Виділено сім’ю (ДК273×ДК204)111211, яка мала стабільно високе 

значення варіанси СКЗ (від 0,74 до 2,19) при оцінці ефекту ЗКЗ в межах ІІ 

класу. 

Слід зауважити, що були також виділені сім’ї S6: (ДК959×ДК273)312111 

та (ДК273×ДК204)122111 з мінімальним значенням варіанси СКЗ за роками, 
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що свідчать про можливість отримати однаковий рівень врожайності в усіх 

схрещуваннях за їх участі, і тому ці лінії рекомендується використовувати в 

якості батьківських компонентів гібридних комбінацій з більш складною 

генетичною структурою, або для включення у синтетичні популяції. 

З аналізу результатів оцінки комбінаційної здатності за ознакою 

“врожайність зерна”, можна зробити наступні висновки: 

 Проведена класифікація сімей S5 та S6 відповідає залежності розподілу 

досліджуваного матеріалу на три класи за рівнем оцінок ефектів ЗКЗ, і 

максимальна варіабельність спостерігається серед самозапилених сімей 

в межах I та III класів, тоді як більша частина віднесена до II класу із 

мінімальною варіабельністю в 2%; 

 Виділені сім’ї S6: (ДК204×ДК959)321112 та (ДК959×ДК273)213111 

віднесені до І класу із високими показниками ефектів ЗКЗ, які можуть 

використовуватись для отримання гібридів різних типів; 

 Виявлено високу позитивну залежність між оцінками ефектів ЗКЗ сімей 

S5  і, отриманих на їх основі, сімей S6  (r=0,774); 

 Найбільша кількість сімей S6 (37%) було одержано за участі вихідної 

лінії ДК204, яка характеризується також найбільшою кількістю сімей 

S4-S6 з рівнем холодостійкості від 5 до 8 балів; 

 Сім’ї S6 з високим рівнем ефекту ЗКЗ за ознакою “урожайність зерна” 

були створені на базі ліній ДК959 та ДК273; 

 Виділено сім’ю S6 (ДК273×ДК204)111211 зі стабільно високим 

значенням оцінок варіанс СКЗ від 0,74 до 2,19, при значенні ефекту 

ЗКЗ в межам середнього по досліду (ІІ клас); 

 Відібрані сім’ї S6 з високим рівнем оцінок ефектів ЗКЗ і низькими 

варіансами СКЗ (ДК959×ДК273)312111 та (ДК273×ДК204)122111, що 

вказує на їх здатність формувати однаковий рівень врожайності при 

всіх типах схрещувань. 
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4.2 Комбінаційна здатність сімей S5 та S6 кукурудзи за ознакою 

“збиральна вологість зерна” 

 

Аналіз ефектів ЗКЗ за ознакою “збиральна вологість зерна”, є 

важливою частиною селекційної роботи при створенні високопродуктивних 

кременистих гібридів кукурудзи [232]. 

Згідно з результатами ряду досліджень передзбиральна вологість 

кременистого матеріалу є вищою ніж у зубовидних форм, незважаючи на 

приналежність до одної групи стиглості [233-237]. 

При доборі батьківських форм, в якості пар для отримання гібридів з 

інтенсивним висиханням зерна важливо знати їх комбінаційну здатність за 

даною ознакою. Створення гібридів з низькою збиральною вологістю зерна 

можливе як за участю інтенсивно висихаючих ліній з низькими ефектами 

ЗКЗ, так і на основі ліній, з повільним висиханням зерна, при низькому 

значенні варіанс  СКЗ відносно цього показника [223, 232, 238, 239]. 

Форми з високою врожайністю і низькою збиральною вологістю зерна 

представляють суттєвий інтерес для виробництва, тому, в першу чергу, 

необхідно вести добір генотипів з максимально низькими оцінками ефектів 

ЗКЗ та варіанси СКЗ відносно ознаки “збиральна вологість зерна” [233, 234, 238]. 

Згідно з оцінками ефектів загальної комбінаційної здатності ЗКЗ усі 

лінії в наших дослідженнях були поділенні на три класи:  

І клас – зразки з оцінками ефектів ЗКЗ були достовірно нижчими за 

середнє значення по досліду;  

ІІ клас – зразки з оцінками ЗКЗ в межам достовірності середньої по 

досліду;  

ІІІ клас – зразки з оцінками ЗКЗ достовірно вищими середнього 

значення по досліду. 

У 2014 р. основна частина (67 %) сімей S5 була віднесена до ІІ класу, а 

14 і 19 % – до І та ІІІ класів відповідно. Слід зауважити, що вихідні лінії 
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ДК273 і ДК959 відзначились максимально низькими значеннями ефектів 

ЗКЗ, -0,40 і -0,43 % відповідно, та віднесені до І класу (рис. 4.3). 

 

Рис.4.3 Розподіл за класами оцінок ефектів ЗКЗ самозапилених сімей S5 

та S6 за ознакою “збиральна вологість зерна”.  

 

Група сімей S5 віднесених до І класу, характеризувалась мінімальними 

оцінками ЗКЗ, а отже, здатністю інтенсивної втрати вологи зерном в 

гібридних комбінаціях, що в практичній селекції має найбільшу цінність.  

Представляють інтерес в цьому відношенні і                                           

сім’ї S5: (ДК204×ДК273)13112; (ДК204×ДК959)32111; (ДК273×ДК204)12211 

незважаючи на їх належність до ІІ класу із значеннями ефектів -0,08 %; -0,10 %; 

-0,17 % відповідно, що вказує на можливість їх використання в селекції 

гібридів з низькою збиральною вологою зерна. 

До ІІІ класу було віднесено 19 % сімей S5 і вихідна лінія ДК204, яка до 

того ж відзначалась максимальним значенням ефекту ЗКЗ (1,00 %) серед 

вихідних ліній. Вони характеризуються порівняно високим вмістом вологи в 

зерні і не є бажаними батьківськими компонентами гібридів. 

Порівняно низькими значеннями ефектів ЗКЗ відзначились сім’ї S5: 

(ДК959×ДК273)31211 (-0,45 %), (ДК959×ДК273)21311 (-0,40 %), (ДК357A×ДК204)11111                                                         

(-0,42 %), що близько до показника у лінії стандарт ДК959 (табл. 4.2).  
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Таблиця 4.2 

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 -0,4 -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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НІР 0,05 0,33 0,3 - - - - 

Примітка:  Сума ефектів ЗКЗ ≠ 0 так як матриця представлена в неповному 

складі 

 

У 2015 р. при вивченні ЗКЗ стосовно вологості зерна спостерігалось 

зменшення числа сімей S6  майже в 1,6 рази, віднесених до ІІ класу, порівняно 

з S5, і збільшення на 21 % і 5 % генотипів, які ввійшли до І і ІІІ класу 

відповідно.  

І клас був представлений наступними сім’ями S6: 

(ДК959×ДК273)312111; (ДК959×ДК273)213111; (ДК273×ДК204)122111; 

(ДК357А×ДК273)112111 з варіюванням оцінок ефектів ЗКЗ від -0,86 до                 

-0,65 %. Також в межам І класу були вихідні лінії ДК206 (-0,44 %); ДК273          

(-0,45 %) та ДК959 (-0,63 %). 
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Генотипи з максимально низькими оцінками ефектів ЗКЗ, можуть 

широко використовуватись при створенні гібридних комбінацій з низькою 

вологістю зерна на період збирання. 

Варіювання оцінок ефектів ЗКЗ у генотипів, віднесених до ІІ класу, у 

(ДК357A×ДК204)312113;  (ДК357A×ДК204)111111; (ДК204×ДК959)321112 та 

(ДК204×ДК273)131121 відмічалось в межах від 0,00 % до 0,28 %, 

До ІІІ класу, найменш цінного за даною ознакою, були віднесені сім’ї 

S6: (ДК204×ДК273)512311 – 0,76 %; (ДК204×ДК206)212111 – 1,29 %; 

(ДК273×ДК204)111211 – 1,76 %; (ДК357A×ДК204)131111 – 0,57 %, а також 

лінія стандарт ДК204 – 0,40 %. 

Високе значення оцінки ефекту ЗКЗ відзначено у сімей 

(ДК204×ДК273)512311, які не представляють селекційної цінності для 

створення гібридів з відносно низькою збиральною вологістю зерна.  

Виявлено тісні взаємозв’язки оцінок ефектів ЗКЗ сімей S6 з їх 

значеннями у вихідних ліній, про що свідчить їх коефіцієнт кореляції r= 0,61. 

Лінія-стандарт ДК959, яка характеризується мінімальним показником 

ефекту ЗКЗ збиральної вологості зерна (-0,63 %) серед вихідних ліній, 

забезпечила незначний вихід аналогічних сімей S6 – (ДК959×ДК273)312111; 

(ДК959×ДК273)213111 та (ДК204×ДК959)321112, проте з найкращими 

значеннями ефектів ЗКЗ за дослідом. 

За участі лінії ДК273 було отримано 7 із 12 генотипів, які володіли 

найбільшою варіабельністю значень ефектів ЗКЗ досліджуваної ознаки               

(від -0,87 до 1,76 %). Слід зауважити, що на базі гібридів, отриманих за їх 

участі, виділено 4 сімї S6: (ДК959×ДК273)312111, (ДК959×ДК273)213111, 

(ДК273×ДК204)122111, (ДК357А×ДК273)112111 з інтенсивною вологовіддачею, 

у яких значення ефекту ЗКЗ було достовірно в межах І класу.  

Найменший вихід цінних сімей S6  отримано при самозапиленні за 

участі ліній ДК204 та ДК357А, відповідно 1 та 4, із  значеннями ефектів ЗКЗ, 

що вказують на слабку вологовіддачу зерном. 
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Результати проаналізованих значень варіанс СКЗ за цією ознакою у 

сімей S5 та S6, та вихідних ліній, дозволило визначити напрямки подальшого 

їх використання в практичній селекції. 

В умовах 2014 р. були зафіксовані мінімальні значення варіювання 

варіанси СКЗ (0,00-0,37) у сімей S5, тоді як у сімей S6 максимальним воно                                          

було від 0,00 до 0,99. 

Наявність стабільно низьких значень варіанс СКЗ у матеріалу що 

досліджувався, при низьких значеннях оцінок ЗКЗ, вказує на широку 

можливість створення гібридних комбінацій з низькою збиральною 

вологістю зерна. Низькими значенням варіанси СКЗ серед проаналізованих 

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

(ДК357А×ДК273)112111, а серед вихідних ліній – ДК959 (0,02-0,03). 

За результатами аналізу показників комбінаційної здатності ліній 

кукурудзи за ознакою “збиральна  вологість  зерна” сформульовано наступні 

висновки: 

 Виділено 14 % сімей S5 та 35 % – S6, які на фоні добору в 2014 та 2015 рр. 

характеризувались від’ємно низькими значеннями ефектів ЗКЗ; 

 Відібрано генотипи (ДК959×ДК273)312111 та (ДК959×ДК273)213111, які 

мали нижчі ефекти ЗКЗ за ознакою “збиральна вологість зерна”, ніж у 

ліній-стандартів ДК959 та ДК273; 

 За участі константної лінії ДК273 було отримано найбільший вихід 

сімей S6 з інтенсивною вологовіддачею та у яких значення ефекту ЗКЗ 

було достовірне в межах І класу; 

 Серед проаналізованих генотипів стабільно низькими значенням 

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

(ДК357А×ДК273)112111, а серед ліній стандартів ДК959. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТКРОСІВ ЗА ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИМИ 

ОЗНАКАМИ 

 

5.1 Тривалість періоду сходи − цвітіння 50 % качанів 

 

Тривалість вегетаційного періоду є однією із головних селекційних 

ознак, що класифікує матеріал за можливістю його вирощування в умовах 

конкретної місцевості [240, 241].  

Сума ефективних температур, сонячна радіація та наявність вологи 

протягом вегетаційного періоду є чинниками, які прямо впливають як на 

загальну тривалість вегетаційного періоду, так і на окремі її міжфазні періоди 

[240-248] 

Вивчення тривалості періоду сходи – цвітіння 50 % качанів у 

тесткросів та гібридів стандартів в наших дослідженнях засвідчило, що 

погодні умови років суттєво впливали на прояв даної ознаки.  

У середньому щорічно тесткроси, мали більшу тривалість цього 

періоду на 1 добу ніж у ранньостиглого гібриду-стандарту                  

Дніпровський 181СВ, та зацвітали разом із середньораннім                         

гібридом-стандартом Оржиця 237МВ (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Параметри варіювання ознаки тривалості періоду                                 

“сходи – цвітіння 50 % качанів” тесткросів та стандартів, діб 

Роки 

Гібриди-стандарти Тесткроси  

Дніпровський 

181СВ 

Оржиця 

237МВ 
Х ±SХ   

Lim  

(min - max) 
V, % 

2014 52 53 53±0,14 50 - 57 3,02 

2015 59 60 60±0,10 57 - 64 2,35 
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У 2014 р. достатня кількість тепла та запасів вологи в ґрунті на час 

сівби, сприяли швидкому проростанню насіння та появі дружних всходіву на 

7-10 добу. У зв’язку зі швидким накопиченням суми ефективних температур 

повітря за травень-червень місяців спостерігалося скорочення тривалості 

міжфазних періодів, що також прискорило цвітіння рослин тесткросів на 7 

діб порівняно з 2015 р. Більш раннє цвітіння рослин на 7 діб відзначалось 

також і в гібридів Дніпровський 181СВ, Оржиця 237МВ.  

Метеорологічні умови 2015 р. на час сівби були сприятливими, а в 

внаслідок дощової та прохолодної погоди в першій та другій декадах липня 

призвело до збільшення середньорічної тривалості періоду “сходи – цвітіння 

50% качанів” у тесткросів до 60 діб та стандартів – 59-60 діб. Коефіцієнти 

варіації у тесткросів були дещо меншими (2,35 %) ніж в 2014 р. (3,02 %). 

Розподіл тесткросів сімей S5 в 2014 р. і сімей S6 в 2015 р. відносно 

стандартів представлені діаграмами (рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1. Розподіл тесткросів за ознакою тривалістю періоду                         

“сходи – цвітіння 50 % качанів” відносно гібридів стандартів за роками 

досліджень, %  
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Було виявлено найбільшу кількість тесткросів 42,4 % в 2014 р. та           

61,5 % – в 2015 р., у яких тривалість досліджуваного періоду була на 1-3 

доби меншою за гібрид-стандарт Оржиця 273МВ.  

Порівняно з ранньостиглим стандартом Дніпровський 181СВ в 2014 р. 

15,9 % тесткросів сімей S5 мали тривалість цього періоду на 2 доби меншу, а 

в 2015 р. 25,3 % тесткросів сімей S6 зацвітали на 2 доби раніше. Слід 

зауважити також, що в один день із стандартом зацвітало відповідно 25,0 та 

33,5 % тесткросів. 

За результатами аналізу тривалості періоду сходи – цвітіння 50 % 

качанів у тесткросних гібридів за 2014 та 2015 рр., було виявлено по 5 

гібридних комбінацій, які зацвітали на 1 добу раніше за гібрид-стандарт 

Дніпровський 181СВ (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

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

гібридів за роками досліджень, діб 

Гібриди 
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 

 

У 2014 р. меншу на 1-2 доби тривалість періоду сходи-цвітіння 50 % 

качанів за стандарти Дніпровський 181СВ та Оржиця 237МВ мали гібридні 

комбінації: Крос 250М×(ДК357A×ДК204)111111; Крос 239М×(ДК357A×ДК204)311113; 

Крос 347С×(ДК204×ДК273)131121 та Крос 239М×(ДК357A×ДК204)111111. 
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Остання гібридна комбінація скоротила досліджуваний період до 51 доби, що 

було достовірно меншим ніж у середньостиглого стандарту Оржиця 237МВ. 

У 2015 р. на 58 добу вегетації було зафіксоване цвітіння у гібридів:  

Крос 250М×(ДК357A×ДК204)111111; Крос 239М×(ДК204×ДК273)512311;            

Крос 239М×(ДК273×ДК204)111211, що на 1 та 2 доби раніше ніж у стандартів 

Дніпровський 181СВ та Оржиця 237МВ відповідно. Слід зауважити, що 

серед сформованої вибірки 5 із 10 тесткросів зацвітали в один день із 

ранньостиглим стандартом, тоді як лише 2 гібриди – із середньораннім 

гібридом-стандартом Оржиця 237МВ. У вихідних гібридних комбінацій 

тривалість цвітіння 50 % качанів була близькою до ранньостиглого стандарту 

Дніпровський 181СВ. 

Отримані дані досліджень тривалості періоду сходи – цвітіння 50% 

качанів дозволяють зробити наступні висновки: 

 Погодні умови років досліджень суттєво впливали на тривалість 

періоду сходи – цвітіння 50 % качанів у тесткростних гібридів; 

 За результатами аналізу цього показника у тесткросних гібридів сімей 

S6 в 2015 р. було виявлено 3 гібридних комбінації які зацвітали на 1 

добу раніше за стандарт Дніпровський 181СВ; 

 Відібрані 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 1-2 доби раніше 

ніж у ранньостиглого гібрида-стандарту Дніпровський 181СВ та 

середньораннього Оржиця 237МВ. 

 

5.2 Врожайність зерна 

 

Зростання валового збору зерна кукурудзи в господарствах України 

пов’язують з розширенням асортименту комерційних ранньостиглих гібридів 

[16, 30, 42]. 
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Виявлено, що підбір гібридів визначає майже 50 % майбутнього 

урожаю зерна, тоді як виконані агротехнічні заходи тільки 30 %, а 

метеорологічні умови лише на 20 %. Для ранньостиглих холодостійких 

гібридів кукурудзи характерне більш оптимальне засвоювання теплових 

ресурсів та запасів весняної вологи в ґрунті, вони більш придатні для різних 

типів енерго-заощадних технологій вирощування. [42, 44, 58]. 

Основне завдання гетерозисної селекції – безперервне підвищення 

зернової продуктивності товарного виробництва, яке забезпечується 

своєчасною сортозміною і потребує значних часових, ресурсних та 

інноваційних внесків. Відповідна проблема надзвичайно актуальна саме для 

ранньостиглих гібридів через недостатню стабільність їх врожайності в 

мінливих умовах Степу та Лісостепу, тим більше, враховуючи негативний 

кореляційний взаємозв’язок між зерновою продуктивністю та тривалістю 

вегетаційного періоду [6, 88].  

Для забезпечення високих урожаїв зерна, гібриди кукурудзи повинні 

бути пристосованні до абіотичних умов вирощування, які постійно 

змінюються за роками. Створення моделі гібриду, яка поєднувала б високу 

потенційну продуктивність і генетично зумовлену адаптивність до різних 

кліматичних умов, є однією з головних задач сучасної селекції [249-251].  

Випробування гібридів кукурудзи рекомендують проводити в тих же 

ґрунтово-кліматичних умовах середовища, для яких вони створюються [252, 253]. 

Через дану необхідність отримані тесткросні гібриди  вивчались на базі 

Дослідного господарства «Дніпро» ДУ Інституту зернових культур НААН 

України в 2014-2015 рр.  

Для визначення рівня впливу зовнішніх чинників на оцінку гібридів 

кукурудзи за зерновою продуктивністю, нами були проаналізовані 

результати випробування 36 тесткросів сімей S5 (2014 р.) та S6 (2015 р.) 

Гібриди вивчали протягом двох років, в кліматичних умовах, що 

відзначились нестабільністю та мінливістю: 2014 р. був несприятливим через 

високі температури повітря на період цвітіння кукурудзи, що спричинило 
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неповноцінне формування врожаю зерна, тоді як в 2015 р. в даний період,  

спостерігалась прохолодна погода, що обумовило  краще запліднення 

кукурудзи та формування порівняно високого урожаю у ранніх та 

середньоранніх гібридів (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Параметри варіювання врожайності зерна тесткросів, т/га 

Роки 

Гібриди-стандарти Тесткроси  

Дніпровський 

181СВ 

Оржиця 

237МВ 
Х ±SХ   

Lim  

(min - max) 
V, % 

2014 4,11 5,46 5,50±0,14 3,61 - 7,27 15,3 

2015 5,36 6,80 6,24±0,13 4,60 - 7,68 12,3 

 

Погодні умови 2014 р. забезпечили врожайність зерна тесткросів сімей 

S5 в межах від 3,61 до 7,27 т/га при рівні мінливості в 15,3 %. Параметри 

варіювання врожайності зерна кукурудзи тетскросів є притаманними 

диференціюючому ефекту, що дало змогу виявити високопродуктивні 

гібридні комбінації. 

У 2015 р. спостерігали дещо менші відмінності в урожайності зерна у 

тесткростних гібридів S6 (4,60-7,68 т/га), при середній врожайності в                

6,24 т/га, що на 0,88 т/га більше за врожайність Дніпровського 181СВ, але 

менше на 0,56 т/га за гібрид Оржицю 237МВ. Мінімальний розмах 

варіювання в 3,08 т/га, та коефіцієнт варіації 12,3 % дав змогу виявити окремі 

гібриди з вищою врожайністю ніж у гібридів-стандартів. 

Стандарти Оржиця 237МВ та Дніпровський 181СВ, на умови років 

досліджень, відреагували варіабельністю врожайності зерна на рівні ±19,7 % 

та ±23,3 %, тоді як тесткроси – на ±11,9 %. Характерне мінімальне 

розсіювання за врожайністю зерна у тесткросів зумовлене біологічними 

особливостями ранньостиглих кременистих генотипів, що пов’язано із 

скороченням вегетаційного періоду під дією стресових абіотичних факторів. 
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Таким чином, роки досліджень відзначились характерним для 

північного Степу спектром мінливості гідротермічних умов для фаз цвітіння 

та дозрівання зерна, що сприяло коректній оцінці нового матеріалу               

(рис. 5.2.). 

 

Рис. 5.2. Діаграма розподілу врожайності тесткросів відносно до 

стандартів-гібридів  

 

Аналізуючи рівень врожайності зерна у тесткросів, порівняно з 

гібридом-стандарту Дніпровський 181СВ було виявлено 94,4 та 33,3 % 

тесткросів у 2014 та 2015 рр. відповідно в яких вона перевищувала стандарт.  

З середньораннім гібридом Оржиця 237МВ, який забезпечив 

урожайність зерна на 5,46 т/га в 2014 р. та 6,80 т/га – в 2015 р. більш високий 

її рівень був у 86,1 та 27,8 % тесткросів відповідно. 

За результатами аналізу було виділено 7 тесткросних гібридів сімей S6 

які перевищували за врожайність обидва стандарти (табл. 5.4). 

Всі виділені тесткросні гібриди достовірно перевищували за зерновою 

продуктивністю ранньостиглий стандарт Дніпровський 181СВ на 19,8-34,5 % 

тоді як їх тривалість періоду сходи – цвітіння 50 % качанів не змінювалась і 

зацвітали рослини в межах достовірності цвітіння стандартів згідно фонів 

добору 2015 р.  
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Таблиця 5.4 

Урожайність та тривалість періоду сходи – цвітіння 50 % качанів у 

кращих тесткросів сімей S6 

Гібриди 
Урожайність, 

т/га 

Сходи-

цвітіння, 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 

 

Стосовно середньораннього гібриду Оржиця 237МВ достовірно вища 

врожайність зерна відзначилась у тесткросів: Крос 250М×(ДК959×ДК273)213111;                      

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

відповідно на 12,9; 8,1 та 7,8 %. 

Серед вибірки, слід виділити гібридну комбінацію                                    

Крос 250М×(ДК959×ДК273)213111, яка перевищила за врожайністю зерна 

обидва стандарти Дніпровський 181СВ і Оржиця 237МВ відповідно на 2,3 і 

0,88 т/га і вона є версією занесеного до Державного реєстру одного із кращих 

ранньостиглих гібридів ДН Паланок. Батьківська форма даного гібриду під 

назвою ДК9527 входить до числа батьківських компонентів переданого на 

державне сортовипробування в 2016 р. ранньостиглого гібрида ДН Нур. 

Тривалість періоду сходи – цвітіння 50 % качанів у вищезазначених 

гібридів склала 59-61 добу, що відповідало межам достовірності порівняно із 

стандартом Оржиця 237МВ. 

За результатами аналізу рівня врожайності гібридних тесткросів були 

сформульовані наступні висновки: 
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 Мінімальна варіабельність урожайності зерна на умови років 

досліджень у тесткросів на рівні ±11,9 % зумовлена біологічними 

особливостями ранньостиглих кременистих генотипів, що пов’язано із 

скороченням вегетаційного періоду під дією стресових абіотичних 

факторів; 

 Виділено відповідно 33,3 % та 27,8 % тесткросів сімей S6, які за 

врожайністю зерна перевищували стандарти Дніпровський 181СВ та 

Оржиця 237МВ; 

 Виявлені тесткросні гібриди сімей S6: Крос 250М×(ДК959×ДК273)213111;               

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

достовірно перевищили за урожайністю зерна стандарт Оржиця 237МВ 

на 12,9; 8,1 та 7,8 % відповідно. 

 

5.3 Вологість зерна 

При постійному зростанні цін на енергоресурси, селекція гібридів 

кукурудзи зернового використання, передбачає поєднання в них 

оптимального балансу низької збиральної вологості зерна при високій 

врожайності [49, 253, 254]. 

Розробка і реалізація селекційних задач по збільшенню потенційної 

зернової продуктивності в поєднанні із екологічною стабільністю генотипів, 

а саме їх толерантністю до абіотичних стресових факторів середовища є 

одним із резервів збільшення валових зборів зерна, та дозволяє виконати 

добір зразків з оптимальним поєднанням пониженої збиральної вологості та 

високим проявом стабільності врожаю зерна [255-257]. 

За даними досліджень М. Я. Кирпи, В. І. Шемавньова витрати 

енергоресурсів на стадіях збирання, обробки та зберігання як насіннєвого 

матеріалу, так і продовольчо-кормової продукції становлять до 60 % від їх 

сукупного об’єму  необхідного для виробництва зерна [258].  
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З метою зниження енерговитрат застосовується ряд техніко-

технологічних прийомів, спрямованих на зниження вологості зерна 

кукурудзи в процесі його вирощування, збирання і доробки [259, 260].   

Одним із простих та основних способів зниження матеріально 

енергетичних ресурсів та собівартості продукції рослинництва є вивчення та 

підбір сучасних гібридів для виробництва зерна із низькою збиральною 

вологістю на період збирання врожаю.  

Такими гібридами, в першу чергу, є ранньостиглі форми, які на період 

збирання забезпечують фізіологічно стигле з низькою вологістю зерно. 

Вважається, що за рахунок вирощування ранньостиглих гібридів можна 

отримувати урожай зерна із зниженою збиральною вологістю на 3-8 % і 

більший ніж у пізньостиглих форм за різних погодно-кліматичних умов [214, 261, 262]. 

Зниження вологості зерна кукурудзи на період збирання урожаю є 

складним фізіологічним процесом, який залежить від багатьох чинників: 

фізичних властивостей зерна, різних параметрів качана та товщини стрижня, 

лінійних розмірів зернівки, здатності до розкриття обгорток, строків появи 

чорного прошарку в зерні та консистенції ендосперму, а також біологічних, 

онтогенетичних властивостей гібрида та стійкості до позитивно низьких 

температур повітря [263]. 

Існують дані, що інтенсивна втрата вологи зерном гібридами під час 

дозрівання призводить часто до зниження їх зернової продуктивності  

особливо в посушливо-жарких умовах [125]. 

Аналізуючи отримані результати значень збиральної вологості зерна 

тесткросів сімей S5 і S6 в 2014 та 2015 рр. нами було виявлено незначне її 

варіювання при збиранні в першій декаді вересня (табл. 5.5). 

Погодні умови серпня та вересня місяців у 2014 р. характеризувались 

перевищенням кількості опадів за норму відповідно на 17,6 та 12,2 % тоді як 

в 2015 р. лише у вересні випала значна кількість опадів, вища за середньо 

багаторічну норму на 32,7 %.  
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Таблиця 5.5 

Параметри варіювання збиральної вологості зерна тесткросів, % 

Роки 

Гібриди-стандарти  Тесткроси  

Дніпровський 

181СВ 

Оржиця 

237МВ 
Х ±SХ   

Lim 

(min - max) 
V, % 

2014 12,9 13,2 13,1±0,1 12,0 - 14,8 4,52 

2015 11,8 12,4 12,3±0,2 10,9 - 15,0 7,79 

 

Дефіцит опадів у 2014 р. за липень та першу половину серпня в 65 % 

від середньо багаторічних показників норми, призвів до прискореного 

визрівання зерна, тоді як значні опади на момент збирання врожаю лише 

обумовили збільшення вологості зерна як у стандартів Дніпровський 181СВ 

на 12,9 % та Оржиця 237МВ – 13,1 %, так і у тесткросів на 13,1 %.  

Мінімальний розмах варіювання та значення мінливості досліджуваної 

ознаки в 2,8 % та 4,52 % притаманні нівелюючому ефекту  середовища та є 

результатом збільшення вологості зерном після настання повної стиглості 

через велику кількість опадів. Відповідна ситуація є притаманною при 

однорідності реакції досліджуваних гібридних комбінацій на підвищену 

температуру повітря та мінливість випадання опадів під час вегетації рослин 

у фазу періоду наливу-достигання зерна. 

Мінімальний рівень збиральної вологості зерна як у тесткросів, так і в 

гібридів-стандартів відмічався в 2015 р., що було результатом аномально 

високих температур повітря в липні – серпні за дефіциту опадів в ІІІ декаді 

серпня та всього вересня. Розмах варіювання цієї ознаки в 2015 р. склав 4,1 % 

при коефіцієнті мінливості 7,79 %. 

Контрастність метеорологічних умов вирощування за роками 

досліджень, дала змогу виявити рівень реакції ранньостиглих тесткросних 

гібридів на фони добору, та за допомогою гібридів-стандартів виявити 

конкретні гібридні комбінації із стабільно низькою збиральною вологістю 

зерна. 
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Варіабельність значень збиральної вологості зерна як у гібридів 

тесткросів, так і у стандартів, за роки досліджень становила ±0,8 % та            

±0,8 – ±1,1 % відповідно. Особливістю гібридів Дніпровський 181СВ та 

Оржиця 237МВ є їхня властивість досить інтенсивно втрачати вологість 

зерном на період збирання врожаю в поєднанні із стабільно високою 

врожайністю в різних умовах вирощування. 

Нами було виділено 30,6 % тесткросів сімей S5 та 55,6 % сімей S6 з 

нижчою вологістю зерна порівняно зі стандартом Дніпровський 181СВ            

(рис. 5.3). 

 

Рис. 5.3 Діаграма розподілу вологості зерна тесткросів відповідно 

стандартів-гібридів за 2014 та 2015 рр.  

 

Відносно стандарту Оржиця 237МВ, який характеризується високою 

зернова продуктивністю та інтенсивною втратою вологості на кінець 

дозрівання, було виявлено 33,3 % в 2014 р. та 52,8 % – в 2015 р. тесткросів з 

низьким рівнем вологості зерна.  

Загалом, слід відмітити, що погодні умови в роки досліджень сприяли 

отриманню на час збирання доволі сухого зерна як у тесткросів кукурудзи, 

так і в стандартів. Залежно від умов року нами було виділено кращі гібридні 

комбінації за врожайністю та збиральною вологістю зерна (табл. 5.6).  
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Слід зауважити, що не було відмічено значної різниці у вологості зерна 

виділених тесткросів сімей S6. Вона була у межах 11,3-11,9 %, що відповідає 

її рівню у стандарту Дніпровський 181СВ і достовірно менше ніж у 

стандарту Оржиця 237МВ. 

Таблиця 5.6 

Збиральна вологість та врожайність зерна кращих тесткросів сімей S6 

Гібриди 

Збиральна 

вологість 

зерна,% 

Врожайність, 

т/га 

Крос 239М×(ДК959×ДК273)312111 11,3 6,70 

Крос 239М×(ДК959×ДК273)213111 11,5 6,62 

Крос 239М×(ДК357A×ДК204)111111 11,7 6,54 

Крос 239М×(ДК357А×ДК273)112111 11,7 7,04 

Крос 250М×(ДК959×ДК273)213111 11,7 7,68 

Крос 250М×(ДК959×ДК273)311111 11,8 6,86 

Крос 347С×(ДК204×ДК273)131121 11,9 6,52 

St. 
Дніпровський 181СВ 11,8 5,36 

Оржиця 237МВ 12,4 6,80 

НІР 0,05 0,48 0,35 

Дана вибірка за вологістю зерна була близькою до стандарту 

Дніпровський 181СВ, тоді як гібриди: Крос 239М×(ДК959×ДК273)312111; 

Крос 239М×(ДК959×ДК273)213111; Крос 239М×(ДК357A×ДК204)111111;            

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

Крос 250М×(ДК959×ДК273)311111 мали низьку збиральну вологість зерна на        

0,1-0,6 % за стандарт Оржиця 237МВ.  

Для вирощування стабільних урожаїв зерна кукурудзи великого 

значення набувають гібриди, які здатні забезпечувати високий і стабільний 

рівень врожайності, при низьких показниках його збиральної вологості [257]. 

Виробники зерна з кожним роком стають все більш вимогливими до 

вибору гібридів та вимагають поєднання високої зернової продуктивності з 

низькою збиральною вологістю. При виборі кращих зразків для вирощування 

у виробничих умовах доцільно опиратися на індекс Rн/m, який вказує на 

рівень співвідношення між врожайністю та збиральною вологістю зерна [264, 265]. 
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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. 

У 2015 р. значення індексу Rн/m у тесткросів було в межах 0,55-0,66, 

тоді як у стандартів Дніпровський 181СВ та Оржиця 237МВ відповідно 0,45 

та 0,55 (рис. 5.4). 

 

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

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

 

 

 

Рис. 5.4 Відношення урожайності зерна до його збиральної вологості у 

кращих гібридів кукурудзи (Rн/m) 

Максимальний індекс врожайності від 0,59 до 0,66, був у гібридів:  

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

Крос 239М×(ДК959×ДК273)312111 які поєднували не лише високу 

урожайність зерна (7,68; 7,04 та 6,70 т/га, відповідно) що на 0,99-1,97 т/га 

вище при вологості відповідно 11,7; 11,7 та 11,3% ніж у стандарта-гібрида 

Дніпровський 181СВ. 

За результатами аналізу збиральної вологості зерна експериментальних 

гібридів сформульовано наступні висновки: 
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 Відмічені коливання ознаки “збиральна вологість зерна” залежно 

метеорологічних умов року. Найменші середньорічні її значення 

зафіксовано у 2015 р., як у гібридів тесткросів, так у стандартів, на 

рівні відповідно 12,3 % та 11,8-12,4 %; 

 За значеннями збиральної вологості зерна гібридів-тесткросів за             

2015 р. виділено 7 гібридних комбінацій із вологістю на 1,1 % нижчою 

порівняно зі стандартом Оржиця 237МВ; 

 Виділені гібриди – Крос 239М×(ДК959×ДК273)311111;                                    

Крос 239М×(ДК959×ДК273)213111; Крос 239М×(ДК357A×ДК204)111111;             

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

Крос 250М×(ДК959×ДК273)311111, які мали низьку збиральну вологість 

зерна на 0,1 – 0,6 % за стандарт Оржиця 237МВ; 

 У кращих тесткросів сімей S6: Крос 250М×(ДК959×ДК273)213111;           

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

індекс Rн/м становив 0,59-0,66, тоді як у обох стандартів – 0,55. 
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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. 



111 

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 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 
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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 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. 

Гібрид ДН Паланок – простий модифікований ранньостиглий гібрид 

(ФАО 180). Занесений до Реєстру сортів з 2015 р. Рослина висотою 230-240 

см, не кущиться. Качан довжиною до 23-25 см, кількість рядів зерен 14-16, 
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стрижень червоний, вихід зерна 78-82 %. Характеризується інтенсивною 

вологовіддачею зерном і добре реагує на покращення умов вирощування, має 

добру стійкість до вилягання і враження головними хворобами та 

шкідниками. Відрізняється високим стартовим розвитком, стійкий до 

ранньовесняного похолодання, середньо стійкий до посухи та жари. Густота 

стояння рослин  в зоні Степу 55-65, Лісостеп 70-80,Полісся 80-90 тис.шт./га. 

Гібрид ДБ Лада – трилінійний ранньостиглий гібрид (ФАО 190). 

Занесений до Реєстру сортів з 2016 р. Рослина висотою 220-230 см. Качан 

довжиною до 20-21 см, кількість рядів зерен 14-16, стрижень червоного 

кольору, вихід зерна 81-82 %. Гібрид ремонтантного типу з міцним 

антоціановим стеблом, стійкий до ураження хворобами і шкідниками. 

Характеризується прискореним розвитком навесні добре переносить 

повернення холодів. Має високу жаростійкість і посухостійкість. Густота 

стояння рослин  в зоні Степу 60, Лісостеп – 80, Полісся – 90 тис.шт./га. 

Гібрид ДН Зоряна – простий модифікований середньоранній гібрид 

(ФАО 210). Занесений до Реєстру сортів з 2015 р. Рослина висотою             

240-250 см, Качан довжиною до 20-22 см, кількість рядів зерен 14-16, 

стрижень червоного кольору. Гібрид гомеостатичного типу, проте добре 

реагує на покращення умов вирощування, характеризується прискореною 

вологовіддачею. Рекомендована передзбиральна густота стояння рослин  в 

зоні Степу 55-60, Полісся 90 тис.шт./га. 

Гібрид ДН Славиця – простий модифікований середньоранній гібрид 

(ФАО 270). Занесений до Реєстру сортів з 2017 р. Рослина висотою 250-270 

см, не кущиться. Качан довжиною до 21-23 см, кількість рядів зерен 16-18, 

стрижень червоний, вихід зерна 84-85 %. Гібрид гомеостатичного типу, 

проте добре реагує на покращення умов вирощування, характеризується 

прискореною вологовіддачею стійкість до вилягання і враження головними 

хворобами та шкідниками. Густота стояння рослин  в зоні Степу 55-60, 

Лісостеп 80-85, Полісся 90-100 тис.шт./га. 
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Гібрид ДН Булат – простий міжлінійний середньостиглий гібрид 

(ФАО 350). Занесений до Реєстру сортів з 2016 р., переданий на державну 

реєстрацію до Республіки Казахстан. Рослина висотою 240-260 см, не 

кущиться. Качан довжиною до 21-23 см, кількість рядів зерен 16, стрижень 

червоний, вихід зерна 83-84 %. Гібрид стійкий до вилягання, враження 

головними хворобами та шкідниками. Характеризується раннім цвітінням 

проте менш інтенсивною вологовіддачею зерном, добре реагує на 

покращення умов вирощування. Рекомендована передзбиральна густота 

стояння рослин в зоні Степу 55-60 та Лісостепу 70-75 тис.шт./га. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

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;  

 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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